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Z aterdag 20 mei heeft het Vlaams parlement 

Maurits Coppieters gehuldigd. Aanleiding 

tot de viering was de tachtigste verjaardag van het 

ere-VU-parlementslid. Coppieters werd op 14 mei 

1920 geboren, de hulde die hij aangeboden kreeg 

behelsde vooral zijn bijdrage tot de vormgeving van 

het huidige Vlaams pariement. In drie goed gestof

feerde toespraken werden leven en werk van de 

jarige behandeld. 

Joris Dedeurwaerder, ere-eerste directieraad 

bij het Vlaams parlement, verhaalde het leven van 

Coppieters voor hij een politiek mandaat bekleed

de, hij citeerde de bronnen waaruit de jonge man 

zijn engagement putte: Rodenbach, het Ijzerdrama. 

Maar ook Herman van den Reeck, neergeschoten in 

1920, 'het jaar van de klaproos'. Vanzelfsprekend 

ook de scoutsbeweging waarin Coppieters als ver

bondscommissaris een belangrijke voortrekkersrol 

heeft gespeeld. Dedeurwaerder wees ook naar vele 

andere organisaties, waarin Coppieters een bijdrage 

leverde. Een veelzijdigheid die VU-voorzitter Geert 

Bourgeois in zijn toespraak treffend omschreef: 

„Waar de Vlaamse beweging in beweging was, kon 

Maurits Coppieters niet ontbreken." 

Vanzelfsprekend had Norbert De Batselier, 

voorzitter van het Vlaams parlement, het over het 

werk van Coppieters tussen 1971 en 1977 toen hij 

als voorzitter van de VU-fractie een bepalende rol 

heeft gespeeld bij de oprichting van de Cultuurraad 

voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap. 

Coppieters werd de eerste voorzitter van de 

Cultuurraad. Zei De Batselier: „...op een moment 

dat dit land nieuwe instellingen kreeg en 

Vlaanderen evolueerde naar de status van een deel

staat. Een belangrijk moment waarvoor een sterke 

figuur het voortouw diende te nemen." 

Die sterke persoonlijkheid werd ook door 

Geert Bourgeois omschreven, hij herinnerde aan de 

werfkracht die Coppieters op jonge Vlamingen 

steeds heeft uitgestraald: een maatschappelijk enga

gement gedragen door een Vlaamse en pluralisti

sche onderstroom. Bourgeois: „De geschiedenis 

van de VU is er om te bewijzen dat onze partij de 

motor was van de maatschappelijke vernieuwing in 

Vlaanderen." 

Het wederwoord van Coppieters was kort, 

en zeer scherp aan het adres van carrièrezuchtige 

politici. Coppieters verklaarde het verontrustend te 

vinden dat jonge verkozenen hun parlementaire 

loopbaan als een persoonlijk levensproject zien. 

Carrièrezucht, stelde hij, heeft een pohticus nooit 

groot gemaakt. De aanwezigen hielden even de 

adem in. 

Vanwege het Vlaams parlement ontving het 

echtpaar Coppieters een schilderij met klaprozen. 

Het publiek, bestaande uit vele goede vrienden, 

dankte met een langdurig applaus. 

(mvi) 

VU&iD-campagnestartdag 
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Programma en practica zie pagina 10. 

D e federale excellentie Louis Michel Is 
een sympathieke kwant. Zondag jl. zat 

hij In 'De Zevende Dag' gemoedelijk te kou
ten met zijn deelstaatcollega Jotian 
Sauwens. Ze hadden het over de recht
streekse verkiezing van burgemeesters. 
Belde heren zijn sinds jaren burgervader en 
doen dat, zo te horen, niet slecht. Ze hou
den van hun gemeente, staan dicht bij de 
mensen en zijn populair; ze zitten In een 

Maingain (FDF) op te nemen. Olivier zou 
nog zo'n kwaje niet zijn, het zijn de 
Vlamingen die hem niet goed begrijpen. 
Men weet in Vlaanderen natuurlijk beter. 
De Franstaligen van Brussel worden zenuw
achtig, ze hebben door dat het de Vlaamse 
partijen menens Is met de faciliteitenge
meenten, dat Johan Sauwens een vasthou-
der Is, dat gedeputeerde Herman Van 
Autgaerden (VU) de Rand in de gaten 

Aantrekkelijk, 
niet ongevaarlijk 

'zetel'. Vanuit die comfortabele toestand 
zien zij zo'n rechtstreekse verkiezing wel zit
ten, vandaar dat hun gesprek geen con
frontatie was. Liever hadden wij de twee 
horen praten over de Vlaamse gemeenten 
rond Brussel, over de 'omzendbrieven', over 
de Franstalige toelagen aan het tijdschrift 
Carrefour, en andere hete ijzers waarmee 
Franstaligen Vlamingen graag knijpen 
Op Vlaamse televisiezenders komt Louis 
Michel goed over, hij is vriendelijk, praat 
voortreffelijk Nederlands en heeft geen 
moeite om zich voor zijn uitschuivers 
publiekelijk te verontschuldigen. Maar Louis 
Michel is ook leep, hij aarzelt met om het 
glimlachend voor zijn alliantiegenoot Olivier 

houdt, enz... Voor ons een geruststelling, 
voor de francofonle een uitdaging om haar 
strijd voor Vlaams-Brabant met vernieuwde 
moed verder te zetten Want om Vlaams-
Brabant is het haar te doen. 
Dat moeten de Vlaamse partijen goed 
beseffen, zeker in het vooruitzicht van de 
komende gemeente - en provincieraadsver
kiezingen Want er zijn, wij herhalen het, 
nog meer bedreigde gemeenten dan 'de 
Zes'. Wel beschouwd ligt héél Vlaams-
Brabant in de gevarenzone, is het vanwege 
Brusselse politici die er hun wetten (willen) 
stellen, of door Franstalige inwijking van 
over de taalgrens, gevaar komt ook uit de 
uitdeinende polen als de luchthaven van 

Zaventem en de groeiende industriezones 
waar dienstverlenende bedrijven de taal
wetten aan hun laarzen lappen. Gelijklopend 
met de communautaire problemen is er de 
toenemende urbanistlsche druk. Rond 
Brussel neemt nieuwbouw hand over hand 
toe, terwijl op vele plaatsen leegstand om 
renovatie vraagt. Door steeds meer verkeer 
zit de mobiliteit in de problematische fase, 
heel Vlaams-Brabant Is op weg om één 
randstad te worden. Rijp om bij Brussel aan 
te sluiten? 

.De lezer zal opmerken dat schaalvergroting 
zich rond alle steden voordoet, de situatie 
van Brussel en van het Vlaamse ommeland 
is echter van een andere aard gezien de cul
turele bedreiging. 
Vanuit deze zorg is het dan ook nodig dat 
verkiezingsprogramma's voor 8 oktober 
2000 de nadruk leggen op deze problema
tiek, zodat de kiezende burger weet wat 
hem in het stemhokje te doen staat Om 
antwoorden te geven op deze vragen is het 
nodig dat sterke, bewuste besturen aantre
den, dat de politiek van de Vlaams-
Brabantse deputatie onverkort kan door
gaan zodat de francofonie weet hoe ver te 
ver is. 

Wie krachtige besturen zegt, denkt op de 
eerste plaats aan de figuur van de burge
meester, zeker als deze rechtsreeks verko
zen wordt. Dit voorstel is aantrekkelijk 
omdat het burgers uitnodigt zich rechtst

reeks 'te moeien' met iets wat anders in de 
kleine kamertjes van de plaatselijke politiek 
wordt 'geregeld' 
In het zicht van de aanstaande gemeente
raadsverkiezingen wil de federale regehng 
het kiesstelsel In die zin wijzigen. Die plotse 
haast is om tal van redenen verdacht. 
Vooreerst is er de parlementaire commissie 
Politieke Vernieuwing, begin dit jaar in het 
leven geroepen om 'een wetenschappelijk 
onderbouwde visie te ontwikkelen over een 
grondige modernisering van het functione
ren van onze democratie' Maar nog voor de 
commissie zich over de rechtstreekse ver
kiezing kon uitspreken, gaf de federale 
regering reeds een voorzet en dit zonder de 
commissieleden te kennen, laat staan de 
wetenschappers te raadplegen. 
Bovendien begeeft het federale kabinet 
zich op het terrein van de deelstaten. Bij zijn 
aantreden heeft premier Verhofstadt noch
tans beloofd de gemeente- en provinciewet 
nog voor eind 2000 te defederallseren. 
Terecht merkt het VU-partljbestuur dan ook 
op dat het aan het Vlaams parlement toe
komt om te beslissen hoe die wet er zal uit
zien en niet aan de federale overheid. 
Hoe merkwaardig toch hoe pleidooien voor 
'meer democratie' vlug in 'geleide demo
cratie' veranderen eens men aan de macht 
is' 

Maurits van Uedekerke 



Een verdiend loon? 
Vlaamse leerkrachten van de basisschool en het 
lager secundair verdienen ruim 67.000 fr. 
(bruto) minder dan hun buitenlandse collega's 
jaarlijks gemiddeld opstrijken. Cijfers uit een 
OESO-rapport tonen ook aan dat Vlaamse 
leerkrachten bij het begin van hun loopbaan 
jaarlijks 77.000 fr. minder verdienen dan hun 
Waalse beroepsgenoten. Een kwarteeuw later is 

dat bijna 200.000 fr. Vlaams onderwijzend 
personeel uit het hoger middelbaar verdient 
meer dan gemiddeld, maar nog altijd een pak 
minder dan leerkrachten uit Wallonië. Vlaamse 
leerkrachten verdienen hun loon wel op een 
meer rustige manier dan hun OESO-collega's: 
het aantal leerlingen per leerkracht is hier 
eerder laag. 

Bruine humor? 
„Tien minuten later arriveert prins Laurent, en De 
Permentier stelt hem dadelijk voor aan Bngitta 
ICallens/reö) ,,U bent zo mooi bruin," aldus de 
Nederlands sprekende pnns, die zijn ogen duidelijk met in 
zijn zakken heeft steken ,,lk ben op vakantie geweest," 
verklaart de schoonheid Op dat moment komt een zwar
te medemens Laurent ook een polleke (sic) geven ,,U 
bent blijkbaar héél lang op vakantie geweest," grapt de 
prins De Fransman verstaat er geen jota van, maar lacht 
zijn tanden bloot" 
Uit een reisverslag naar het filmfestival van Cannes In Het 
Belang van Limburg van 17 mei 2000 

n • DOORDEWEEKS • J^ü- Mèi-

België zou aan een tweede 
dioxinecrisis zijn ontsnapt. Bij een 
Waals veevoederbedrijf werd In een 
bepaald lot een extreem hoog PCB-
geiialte ontdekt. Dat er lessen zijn 
getrokken uit de eerste crisis, mag 
worden verondersteld. Of het de ver
keerde waren, weten we binnenkort. 

De nieuwe woordvoerder van 
ID21 heet Peter Van Hoof. 

Er is een compromis bereikt in 
de discussie tussen Euro 2000 en de 
RVA. Al te commerciële activiteiten 
mogen niet gedaan worden door vrij
willigers die genieten van een uitkering 
of brugpensioen. De vraag blijft of een 
organisatie met zon hoge winstver
wachting en zo'n hoge maatschappelij
ke kost niet gewoon met uitzendkrach
ten kan werken. 

Na België wil Louis Michel ook 
de wereld regelen. De Oostenrijkse 
groenen gaven te kennen hoe hoog zij 
deze aspirant-Spaak achten: ze gingen 
niet in op zijn voorstel tot een gesprek 
in Brussel. Uit puur chagrijn(?) besliste 
het PRL-kopstuk om de levering van de 
moorddadige P90 aan Mexico 'uit eco-
mische overwegingen' te laten door
gaan. Agaiev, noch SP - nochtans ver
trouwd met wapenhandel - gingen 
echt dwarsliggen. Wat zij niet kunnen 
kan de VU wel: oppositie voeren. Patrik 
Vankrunkelsven wil ten allen prijze ver
hinderen dat de wapens richting 
Midden-Amerika gaan en trekt daar
voor naar de Raad van State. 

i Het Belang van Limburg (18 mei 
jl.) heeft vernomen dat Steve Stevaert 
er bij Mieke Vogels op heeft aange
drongen om het Virga Jesse-zieken-
huis in 'zijn' Hasselt te laten erkennen 
als fertillteitskliniek. Normaal gezien 
komt daarvoor in Limburg alleen het 
Ziekenhuis Oost Limburg (Genk) in aan
merking. NPC: het blijft verrassen! 

;• De Orde van de Vlaamse Leeuw 
gaat dit jaar naar Kees Middelhof. 

fe. Voor wie het zien wil blijft 
Brussel een communautair kruitvat. 
Dat blijkt eens te meer uit een nieuw 
initiatief van het Vlaamse SP-kamerlid 
Hans Bonte. Die diende klacht in bij het 
VCT omdat Brussels schepen Maingain 
gevraagd had een jogging in het Frans 
te promoten. 

Tot slot: als we met zn allen 
die overbodige enquête over de her
vorming van de administratie nu eens 
averechts zouden invullen. 
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GRIJZE HAREN VAN 
ZILVERFONDS 

VU&ID-kamerlid Danny Meters heeft zo 
zijn bedenkingen bij het zgn. 
'Zilverfonds', een soort federale pen
sioenspaarpot. De professor sociale 
zekerheidsrecht oordeelt dat de regering 
meer centen kan besparen door een ver
snelde schuldafbouw. Anderzijds kan ze 
meer heil halen uit een zorgverzekering. 
Die staat er borg voor dat bejaard België 
er in de toekomst niet alleen voor zal 
staan. Voorts draagt ook het investeren in 
een aangepaste huisvesting Pieters' voor
keur weg. 

Maar daarnaast zijn er ook communautai
re bezwaren. Met dit lange termijn-dos
sier kan de federale regering de splitsing 
van de SZ lamleggen voor de komende 
dertig jaar. Zolang immers zal er geld 
worden gestort in het federale pensioen
spaarvarken. Verder is het ook zo dat de 
gemiddelde Waal - dankzij de sterke 
(staal)vakbonden die een hoog loon 
bedongen - gedurende de komende 
decennia een opmerkelijk hoger pen
sioen zal krijgen dan zijn gemiddelde 
Nederlandstalige landgenoot. En gezien 
de vergrijzing zal die laatste ook nog eens 
langer moeten gaan werken om al die 
senioren een rustige oude dag te bezor
gen Argumenten om te gebruiken wan
neer progressief nieuw-Belgie het weer 
maar eens heeft over een gebrek aan 
Vlaamse solidariteit... 

SAUWENS EN PEETERS' 
OMZENDBRIEF 

„U doet dit natuurlijk allemaal omdat u 
een beetje jaloers bent op uw voorganger 
omdat die wél en uzelf nog géén geperso-
naliseerde omzendbrief heeft" grapte een 
journalist tegen Vlaams minister van 
Binnenlandse Aangelegenheden Johan 
Sauwens nadat die vorige week donder
dag uiüeg had verschaft bij de Vlaamse 
verdediging voor de Raad van State De 
minister kon ermee lachen, maar dat 
neemt niet weg dat ook hij voet bij stuk 
wil houden inzake de 'faciliteitenbrief' 
van Leo Peeters, Vlaams SP-minister tij
dens de vorige legislatuur. Die brief komt 
er grofweg op neer dat Franstalige inwo
ners van Vlaamse faciliteitengemeenten 
iedere keer opnieuw voor een Franse ver
taling moeten verzoeken bij hun contac
ten met de Vlaamse overheid. 
Tegen deze omzendbrief van eind 1997 
rees ver2et vanuft o.m. de Franstalige 
Gemeenschap, het Waalse Gewest en een 
dame uit Sint-Genesius-Rode De vraag tot 
schorsing werd door de Raad van State 
(RvS) afgewezen. Begin dit jaar kwam de 
auditeur-generaal van de RvS met zijn ver
slag voor de dag. Dat ging tot veler verba
zing nog een stap verder dan de indieners 
van de klacht. De auditeur zag een exter
ne tweetaligheid en was van mening dat 
de bewoners van de faciliteitengemeenten 
hun taalkeuze duidelijk moesten maken 
om dan, voor eens en voor altijd, hun 

Doei: 

palilatieve 

zorgen? 

communicatie met de overheid in hun 
voorkeurtaai te kunnen voeren. Een 
gemiddeld inburgeringscontract vraagt 
meer goede wil en de Vlaamse regering 
wil de RvS dan ook op andere gedachten 
brengen. 

DISCRIMINATIE? 

De advocaten Staelens en Van Orshoven 
argumenteren dat hun cliënt, de Vlaamse 
regering, geen wetten heeft gewijzigd, 
maar ze enkel heeft gemterpreteerd. Het 
is niet omdat de auditeur-generaal die 
interpretatie maar niets vindt, de RvS de 
omzendbrief ook moet laten intrekken. 
Mocht de RvS toch oordelen dat de 
omzendbrief een wetswijziging inhoudt, 
dan geldt dat ook voor het verslag van de 
auditeur. De rechtspraak leert immers dat 
op Vlaams grondgebied het Nederiands 
de eerste taal is. In de logica van de audi
teur is het bovendien zo dat de besturen 
van de faciliteitengemeenten eerst een 
soort talentelling moeten houden om 
daarna de gegevens op te slaan Dat kan 
niet. Omdat talentellingen verboden zijn, 
maar ook omdat deze werkwijze in strijd 
is met de wet op de privacy. 
Niemand kan uitsluiten dat de RvS toch 
zijn auditeur volgt. In dat geval zal de 
Vlaamse regering, op grond van het gelijk
heidsbeginsel, een zgn. prejudiciële vraag 
stellen aan het Arbitragehof Op basis van 
bovenstaand beginsel gaat het niet op dat 
bewoners van faciliteitengemeenten wél 
om het gebruik van de streektaal moeten 
verzoeken en deze in andere Vlaamse 
gemeenten niet. Voorts is het ook niet te 
verantwoorden dat - zoals het geval zou 
zijn met de externe tweetaligheid - de 
overheid van een Vlaamse faciliteitenge
meente in haar communicatie met de 
inwoners het Frans een even belangrijke 
plaats zou geven als het Nederlands. 
Wanneer de RvS twijfelt, zal hij de preju
diciële vraag door het Arbitragehof laten 
beantwoorden. Pas daarna zal een defini
tief arrest worden geveld. Door deze stra
tegie toe te passen wordt het de RvS ook 
gemakkelijker gemaakt om zonder al te 
veel gezichtsverlies afstand te nemen van 
het verslag van de auditeur. De RvS kan 
zich in dat geval immers verschuilen ach
ter de uitspraak van het Arbitragehof 
Sauwens liet donderdag jl verstaan dat de 
Vlaamse regering de richdijnen in de 
omzendbrief-Peeters hoe dan ook zal aan
houden totdat er een definitieve uitspraak 
is Indien de RvS zich niet laat verieiden 
tot een tussenstop bij het Arbitragehof 
dan is er waarschijnlijk eind dit jaar al een 
arrest Wordt de prejudiciële vraag wél 
gesteld dan loopt de procedure uit tot 
minstens eind 2001 Als de uitspraak dan 
nog negatief zou zijn voor Vlaanderen, 
worden er andere stappen ondernomen. 
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waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken: daar dampt mij de koekoek! Met een niet 
te beschrijven droefheid op mijn gelaat vernam ik dat uw volksna-
tionalistische excellentie van Sportiviteiten de volkssporten niet 
meer wil subsidiëren. Hierdoor zullen de Vlaamse, Europese en 
Wereldkampioenschappen in het schaarbaankegelen, vlegeldor
sen, gaaibollen, klootschieten en paapgooien in 2002 niet meer de 
internationale uitstraling genieten die ze verdienen. Maar er is 
meer: ook het jaarlijkse Kwispedoorkampioenschap in 'De Meter' 
komt hierdoor op de helling te staan. 

Ik richt mij dan ook tot u, vriend opperschrijvelaar van het 
Vlaamste gazetje van het Barrikadenplein, met de vraag of gij uw 
andere excellentie, die van Cultuur, zijn programma niet wat kunt 
wijzigen. Onder het motto 'Bert Anciaux gaat naar de stad' zal die 
immers een aantal Blijde Intredes doen. Ik suggereer hierbij dat hij 
ook eens binnenkomt in 'De Meter', zich laaft aan een Rodenbach 
om dan een groepje spontane tegenbetogers op te merken. Hij 
moet dan de ordetroepen niet laten ingrijpen, maar hen gebieden: 
„Laat die interessante rebelse mensen tot mij komen, champetter." 
Dan zullen Adam, ikzelf en nog enkele anderen hem kunnen uit
leggen welk een gemis het zal zijn om de volkse cultuur niet meer 
ongegeneerd te kunnen beoefenen, daaraan slinks toevoegend dat 

met grote volkssportevenementen ook de Franstalige Brusselaar 
wel weer snel voor het Vlaams zal kiezen. 
Indien ons opzet slaagt, De Liedekerken, krijgt gij alvast de eer om 
de winnaar van het kwispedoren te voorzien van drie dikke zoenen 
en een beker. 
Uw uitgerekende. 

De Gele Geeraerts 

PS. Het kwam mij ter ore dat uw vriend Stasi een beetje teveel 
hooi op zijn vork heeft genomen. Wij wensen hem spoedig her
stel en geven hem één goede raad: bezoek voortaan plaatsen 
waarvan ge de naam wel in één keer kunt uitspreken! 

• DOORDEWEEKS • 

KOPPELVERKOOP 

Al sinds hij werd geschreven zorgt de 
omzendbrief-Peeters voor communautaire 
wrevel bij de Franstaligen. Ofschoon die 
zich wettelijk gezien niet te moeien heb
ben met de onafhankelijke Vlaamse inter
pretatie van wetgeving, meent alvast het 
PRL-FDF toch dat Vlaanderen maar best 
niet te moeilijk doet in zijn eigen Vlaamse 
Rand. In het andere geval, zo wordt 
gedreigd, zouden de Vlamingen in Brussel 
wel eens heel lang kunnen wachten op 
hun minimumvertegenwoordiging. En dat 
terwijl de Vlamingen daar ook al voor 
betalen en wel middels extra geld voor het 
Franstalig Brussels onderwijs... 
Een en ander stond op de agenda van een 
Brusselse 'mini-Costa', maar de vergade
ringen daarvan zijn vorige week opge
schort. Voorzitter De Donnéa oordeelde 
dat ze teveel te lijden hadden aan een pre
electoraal opbod. Brussels volksvertegen
woordiger Sven Gatz betreurt deze gang 
van zaken, temeer daar hij de indruk had 
dat een akkoord niet veraf was: „Het was 
m.i. beter geweest de werkzaamheden 
gaande te houden, bijvoorbeeld door een 
aantal pistes alvast door juristen te laten 
onderbouwen." 

Over het onderwijsgeld was in juli 1999 al 
een voorakkoord bereikt voor de begro
tingsjaren 2000 en 2001 „Maar", zo zegt 
Gatz, „de Franstalige partijen gaan er al te 
gemakkelijk van uit dat dit voor hen een 
verworven recht is." Gatz vindt dat het 
onderwijsgeld voor 2001 pas in de begro
ting kan worden ingeschreven als er een 
akkoord is over het geheel. De Brusselse 
onderhandelingen tussen 9 oktober a.s.en 
31 december 2000 - uiterste datum waar
op de Brusselse begroting moet worden 
goedgekeurd - beloven interessant te 
worden. 

RANDVERSCHIJNSELEN 

Het Arbitragehof vernietigde de subsidies 
die de Franse Gemeenschapsregering 
geeft aan Franstalige verenigingen in de 
Vlaamse Rand rond Brussel. Het Hof deed 
dat op vraag van het Vlaams parlement en 
de Vlaamse regering. Het was van oordeel 
dat de Franse Gemeenschap bij het opstel
len van haar decreten zich niet eenzijdig 
tot doel moet stellen „een taaiminderheid 
te beschermen in een Belgisch gebied 
waarvan de taal niet die is van deze 
gemeenschap". De meest gekende 'dupe' 
van de recente uitspraak is het Franstalige 
blad Carrefour. Hervé Hasquin liet in De 
Standaard weten het arrest te zullen 
respecteren. Naar goede Franstalige 
gewoonte koppelde hij daaraan iets. Dit 
keer de hoop „dat de Vlaamse regering 
zich op haar beurt zal neerleggen bij de 
uitspraak van de Raad van State over de 

feciliteitenbrief". Een dossier waarin de 
Franstaligen blijkbaar te rade zijn gegaan 
bij Madame Blanche. 
Patrick Dewael, van zijn kant, was ver
heugd over zoveel goede wil. Dat de ene 
Franstalige de andere niet is, moet ook de 
Vlaamse minister-president nog leren: 
Olivier Maingain zal trachten de 
Franstalige burgers in De Rand.van finan
ciële . steun te voorzien via het 
Internationale Agentschap van de 
Francofonie in Parijs. Zijn er dan geen 
grenzen? 

Het is niet 
altUd goed 

zaken doen 
met Mexico... 

i^w^ 
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y orige week woensdag stelden VU-voorzitter Geert 

Bourgeois en VU&lD-fractieleidster Frieda 
Brepoeis inun plannen voor onn liet parlennent opnieuw 

meer macht te geven. 

Antwoord gevraagd 
Wie bij regeimaat de 'Vragen en antwoor
den' van de parlementen doorneemt 
l<omt grosso modo tot twee vaststellin
gen. Ten eerste zijn er nogal wat vragen 
die, ofschoon ongetwijfeld nuttig voor 
het dienstbetoon en de politlel<e loop
baanplanning van de indiener, weinig van 
doen hebben met het controlerecht van 
een parlementslid. 'Eén gel< kan ...', 
inderdaad. Een tweede, niet minder 
belangrijke, vaststelling is dat veel mini-
striêle antwoorden getuigen van weinig 
respect voor de vraagsteller, toch een 
gekozene des volks. Danny Pleters 
(VU&ID) kreeg maar geen antwoord op 
vragen over de 'Fondsen voor 
Bestaanszekerheid', Pieter De Crem (CVP) 
zag geen premier spreken over de dotatie 
van 'Senator' prins Laurent, vragen wor
den maar half, te laat of helemaal niet 
beantwoord „En als dat wel gebeurt dan 
is het niet eens zeker dat het antwoord 
ook tot bij het parlementslid komt" zei 
VU&ID-fractieleider Frieda Brepoeis vorige 
week woensdag tijdens een persconfe
rentie. Samen met VU-voorzitter Geert 
Bourgeois gaf ze meer uitleg bij een aan
tal VU&ID-wetsvoorstellen die het parle
ment opnieuw de plaats kunnen geven 
waar het recht op heeft: dat van wetge
ver en waakhond en niet, zoals nu al te 
vaak, dat van regeringsslaaf. De voorstel
len zullen de gewone parlementaire 

wegen volgen en niet eerst de commissie 
Politieke Vernieuwing aandoen waarin, zo 
vreesde Brepoeis, ze wel eens zouden 
kunnen verdrinken NPC, jawel, maar 
„laten we vooral niet vergeten dat de 
kwaliteit van een representatieve demo
cratie in de eerste plaats wordt afgeme
ten aan de hand van de kracht en de rol 
van het parlement". 

VERPLICHT INGELICHT 
Het tijdig beantwoorden van vragen - op 
straffe van het niet langer behandelen 
van wetsontwerpen van de langzame 
ministers - is maar één van de voorstellen. 
Andere zijn het samenstellen van een 
deontologische commissie en de moge
lijkheid dat pariementsleden zich in de 
toekomst burgedijke partij kunnen stellen 
namens de staat. Uniop, Agusta,... om na 
te gaan of haar burgers schade hebben 
geleden door de affaires beschikt de staat 
al over de gave van onthaasting ,,Zelfs 
inwoners van een gemeente kunnen 
optreden namens hun gemeente wan
neer het het college van burgemeester en 
schepenen nalaat dat te doen" vergeleek 
Bourgeois. Die is ook van oordeel dat par
lement nu eindelijk ook eens vat moet 
krijgen op de beslissingen die door de 
Europese Raad van Ministers genomen 
worden. Tot op heden krijgen de parle
mentsleden in het beste geval de kans om 

de betreffende minister nè de Europese 
ministerraad ter verantwoording te roe
pen. Met de vooriiggende voorstellen 
streeft VU&ID ernaar om het parlement 
ook vóór het Europese beslissingsmo
ment te laten meepraten over de grenzen 
waarbinnen de eigen minister mag onder
handelen. Dat is nodig omdat het vaak 
belangrijke materies betreft zoals het 
gemeenschappelijk asiel- of veiligheidsbe
leid. 
Brepoeis legde uit dat de voorstellen ook 
beogen dat parlementsleden, zoals 
gemeenteraadsleden, voortaan moeten 
kunnen beschikken over alle akten en elk 
stuk aangaande het bestuur van de staat. 
„Het gaat niet op een en ander af te 
weren met de dooddoener dat de schei
ding der machten onaantastbaar is" argu
menteerde ze. Het controlerecht van het 
parlement moet gewaarborgd blijven De 
regering wordt ook gevraagd om de 
goedgekeurde voorontwerpen zo snel 
mogelijk en bij voorkeur éérst aan het 
pariement te laten geworden. Nu is het, 
volgens Brepoeis, al te dikwijls zo dat alle 
naaste betrokkenen en drukkingsgroepen 
een dossier in handen hebben terwijl het 
pariement niet ten gronde kan reageren 
omdat het niet eens beschikt over een 
tekst. 
Naast een uitgebreid en verfijnd inzage
recht voorziet VU&ID ook een bezoekrecht' 
aan federale diensten en inrichtingen 
Daarnaar gevraagd antwoordde Bourgeois 
dat ook een militaire basis als deze van 
Kleine-Brogel daartoe behoort: ,,Het zal 
daarbij niet de bedoeling zijn om nauwge
zet uit de doeken te doen waar er precies 
welk soort: kernwapens liggen, maar ik 
vind wel dat men het pariement moet 
meedelen óf ze er zijn. Dan kan daarover 
tenminste een debat worden gevoerd." 

(gv) 

25 mei 2000 



Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden Johan Sauwens heeft drie 
besluiten van de gemeenteraad van 
Wezembeek-Oppem vernietigd. Die had drie 
eentalig Franse leerkrachten benoemd op de 
Franstalige lagere gemeenteschool 'Het 
Hoeveke'. De gouverneur van Vlaams-
brabant had de besluiten daarop geschorst, 
maar de gemeente besloot toch ze te 
handhaven. De vernietiging door Sauwens 

komt er omdat de gemeente de taalwetten 
overtreedt. Onderwijzend personeel van een 
gemeenteschool is ook gemeenteambtenaar 
In dat geval is het verplicht in het 

Nederlandse taalgebied het Nederlands te 
gebruiken. Eigenlijk had Wezembeek-Oppem 
zich heel wat ellende kunnen besparen: 
gemeenteambtenaren mogen enkel worden 
aangesteld als ze het bewijs leveren van hun 
kennis van de streektaal, i.e. het Nederlands. 
De praktijk is al langer gangbaar in de 
faciliteitengemeenten, maar alleen in dit 
geval werd klacht ingediend. Met het 
gekende gevolg. 
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^ WETSTRAAT ^ 

p ederaal minister van Buitenlandse Zal<en Louis 
IVlicinel (PRL-FDF) is ingegaan op de vraag van 

VU&ID-senator Patril< Vanl<runl<elsven om in de 
Senaat een debat ten gronde te voeren over de 

toel<omstige rol van de NAVO. 

vankrunkelsven 
krijgt NAVO-debat 

in Senaat 
VU&ID-senator Patrik Vankrunkelsven 
stelde in de Hoge Vergadering een vraag 
over het Nieuw Strategisch Concept dat 
binnen de NAVO zou worden gehanteerd. 
Het concept circuleert onder de naam 
MC400/2 ter vervanging van de MC400/1. 
Het houdt in dat de NAVO alle landen die 
beschikken over biologische en chemi
sche wapens met nucleaire wapens zou 
kunnen aanvallen. Dit is een regelrechte 
schending en uitholling van het non-pro-
liferatieverdrag. Dat verdrag stipuleert 
onder meer dat landen met nucleaire 
wapens geen landen mogen aanvallen die 
niet beschikken over nucleaire wapens. 
Een tweetal weken geleden werd dit nog 
na een gelijkaardige parlementaire vraag 
in bedekte termen door minister van 
Landsverdediging André Flahaut (PS) 
bevestigd. 
Minister van Buitenlandse Zaken Louis 
Michel ontkende in eerste instantie op 

een vrij ironische manier het bestaan en 
zeker het belang van het non-proliferatie-
verdrag. Hij haalde aan „dat er op politiek 
vlak nog altijd maar één concept geldt en 
dat is datgene dat tijdens de NAVO-top in 
april 1999 in Washington werd goedge
keurd." 

Senator Patrik Vankrunkelsven gooide 
Michel echter een interview uit de Zwit
serse krant Tagesanzeiger voor de voeten 
waarin een woordvoerder van het Militair 
Comité van de NAVO, kolonel Frank Salis, 
duidelijk stelt dat „the 19 NATO allies 
are bent on widening the role for nuclear 
weapons in alliance strategy.(...) Since the 
alliance does not have biological weapons 
or chemical weapons, it can only threaten 
by nuclear weapons." In dezelfde Zwitser
se krant bevestigt Salis dat de NAVO-
ambassadeurs van plan zijn hun politieke 
goedkeuring te verlenen aan de nieuwe 
strategische opstelling van de NAVO. 

VU&ID-senator Patrik Vankrur^kelsver) wak
kert het debat over de toekomstige rol var) 

de NAVO opnieuw aan. 

KERNWAPENVRIJ BELGIË 

De minister van Buitenlandse Zaken wist 
niet goed hoe hij moest reageren. Hij ver
anderde meteen het geweer van schouder. 
Zo stelt Patrik Vankrunkelsven tot zijn 
tevredenheid vast dat Louis Michel, daarin 
gesteund door de Senaatsvoorzitter 
Armand De Decker (PRL), het debat over 
de rol van de NAVO wil aangaan. De voor
zitter van de Senaat heeft daar alle belang 
bij. Hij geniet immers de reputatie een 
groot voorstander van de militaire allian
tie te zijn. Vandaar dat een debat over de 
NAVO voor de Franstalige liberaal onge
twijfeld een ideaal moment vormt om zich 
te profileren zoals zijn collega Herman 
Decroo (VLD) dat in de Kamer van Volks
vertegenwoordigers doet. 

Hoe wordt het buitenland 
over Vlaanderen geïnformeerd? 

Dat het buitenland eenzijdig wordt ingelicht over 
de politiel<e en maatschappelijl<e situatie in België 
IS een vaal< gehoorde klacht in een antwoord op 
een interessante vraag van Paul Van Crembergen, 
fraaievoorzitter van de VU&lD-fractie in het 
Vlaams Parlement, wordt deze thesis cijfermatig 
hard gemaakt. Een steekproef onder 150 buiten
landse journalisten, veelal woonachtig in Bnjssel 
en omgeving, leert dat slechts 14% onder hen het 
Nederlands machtig Is. Een overweldigende 
meerderheid van 99% maakt zich in het Frans ver
staanbaar. Het hoeft dan ook niet te verwonde
ren dat 85% van de buitenlandse journalisten 
regelmatig Franstalige kranten leest en 72% 
regelmatig kennis opdoet over België via de 
Franstalige omroepen Vooral de Franstalig Brus
selse krant Le Soir kent bijval. Daarentegen doet 
slechts 10% van de buitenlandse Journalisten 
beroep op Nederlandstalige kranten om zich een 
(bijkomend) oordeel te vormen van de situatie in 
België. Dat buitenlandse Journalisten een verte

kend beeld krijgen van Vlaanderen hoeft dan ook 
niet te verwonderen. En dat deze opiniemakers 
dit beeld overdragen naar hun thuisland even
min 
Om het tij te keren ondersteunde de vorige 
Vlaamse regering Focus on Flanders. Dit is een 
wekelijkse knipselkrant van de uitgeverij Lannoo 
die objectiever tracht te berichten over Vlaande
ren. Op kwaliteit en selectie van de persberichten 
wordt toegezien door een adviescomité bestaan
de uit een aantal gezaghebbende journalisten, 
een Vlaamse krantenuitgever en een vertegen
woordiger van het Vlaamse bedrijfsleven. 
De Vlaamse regering neemt 1 450 abonnemen
ten af en verspreidt ze onder buitenlandse corre
spondenten, ambassades, consulaten, enz. De 
reacties van de lezers lijken positief, maar een 
diepgaandere evaluatie wordt uitgevoerd De 
knipselkrant verschijnt ook In het Duits en het 
Frans 
Minister-president Dewael kondigde aan dat hij 

de buitenlandse communicatiestrategie we
tenschappelijk wil onderbouwen. Daartoe zal een 
onderzoek worden uitbesteed, dat 'tijd in beslag 
zal nemen' In afwachting daarvan blijven de hui
dige ondersteuningsacties bestaan, 
In zijn repliek stelde Paul Van Crembergen vast 
dat het niet enkel droevig gesteld Is met de ken
nis van en de intersse voor de belangrijkste lands
taal in hoofde van buitenlandse corresponden
ten. Ook ambassadeurs en andere belangrijk 
diplomatiek personeel vertonen vaak een schrij
nend gebrek aan kennis van het Nederlands. 
„Collega's in Nederland vertellen me dat het niet 
in hun hoofd zou opkomen een ambassadeur te 
aanvaarden die geen Nederlands kan verstaan en 
spreken" 

Van Crembergen dringt aan op overleg met de 
minister van Buitenlandse Zaken om dit respect 
voor de taal van meer dan de helft van de bevol
king af te dwingen 

Kar! Collaerts 

VU&ID-senator Patrik Vankrunkelsven 
hoopt hoe dan ook een nieuwe impuls te 
geven aan de democratische controle op 
de militaire strategen en de nucleaire 
NAVO-politiek. 
In het verlengde daarvan heeft de senator 
ook een resolutie over een kemwapenvrij 
België ingediend in de commissie Buiten
landse Zaken en Landsverdediging. Daar
mee wil Vankrunkelsven het thema terug 
op de politieke agenda plaatsen. Hij 
beoogt tevens de publieke opinie te herin
neren aan de falende strategie van premier 
Verhofstadt ter zake. Zijn voornemen om 
het al dan niet publiek maken aan de frac
tievoorzitters van de Kamer van Volksver
tegenwoordigers van de aanwezigheid van 
kernwapens in Kleine Brogel draaide uit 
op een flop. Overigens wÜ Patrik Vankrun
kelsven ook rekening houden met de toet
singsconferentie rond het non-proliferatie-
verdrag in New-York dat van 24 april tot 19 
mei jl. plaatsvond. Vankrunkelsvens reso
lutie is bovendien een actualisering van de 
resolutie van gewezen senator Bert 
Anciaux. Toen maakten de groenen nog 
geen deel uit van de meerderheid. Van
daag wil de Senator uft de Kempen met 
zijn resolutie eens nagaan welke houding 
de 'pacifistische' groenen tegenover nucle
aire ontwapening aannemen. Dit zou een 
duideUjke test moeten inhouden voor de 
groenen, want de druk van de vredesbe
weging wordt almaar groter. De ecologis-
ten weten immers zeer goed dat de inhoud 
van het regeerakkoord omtrent Defensie 
en zelfs het Buitenlands Beleid voor hen 
een mager beestje is. 

SYMBOLISCH 

Een groot aantal gemeenten wacht intus
sen de weifelende houding van de paars
groene federale regering niet af. Gaat het 
hier om een federale bevoegdheid, dan 
toch hebben heel wat gemeenten zich 
toch symbolisch en met veel overtuiging 
kemwapenvrij verklaard. Ook in het 
Vlaams Parlement werd een gelijkaardige 
resolutie goedgekeurd. 
Uit diverse vragen die aan de verschillen
de ministers werden gesteld blijkt duide
lijk dat de meest fiindamentele keuzen 
inzake landsverdediging boven het hoofd 
van de Belgische volksvertegenwoordi
ging gebeuren én zelfs boven de leden van 
de federale regering. Nu de grootste com
motie rond de Kosova-oorlog wat is weg
geëbd is het misschien tijd om binnen de 
Senaat, die toch vragende partij is naar 
grote debatten, een hoogstaande discussie 
te voeren over de toekomstige rol van de 
NAVO. Het moge duidelijk zijn dat de 
Volksunie met zijn inherent pacifistische 
houding andermaal de meest vooruitstre
vende standpunten zal innemen. 

Peter Craeyeveld 
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Ayf isschien is het St.-Michielsakkoord toch nog belangrij

ker dan gedacht, want in het toen aanvaarde staats-

hervormende pact werden aan de deelstaten ook bevoegd

heden voor een internationaal beleid toegekend. Ontwik

kelingssamenwerking is er een van. Maar wat doet en wat 

kan Vlaanderen ermee? 

Tijdens de open-deur-dagen op het kabi
net van BertAnciaux eind april jl. viel op 
hoe weinig mensen - ook VU-militanten -
op de hoogte zijn van het feit dat de hui
dige minister van Cultuur ook Ontwikke-
lingssamenv^ferking onder zijn bevoegd
heid heeft. Dit is weliswaar maar een 
bescheiden bevoegdheidspakket, toch 
heeft Anciaux de ambitie om tijdens deze 
legislatuur het verschil te maken. 

MEER RECHTVAARDIGHEID 

Van oudsher beschouwt het publiek ont
wikkelingssamenwerking als een federale 
bevoegdheid. Wakkere burgers weten van 
het bestaan van het federale Directoraat 
Generaal voor Internationale Samenwer
king, DGIS (voorheen ABOS) en van Eddy 
Boutmans, de federale staatssecretaris 
voor Ontwikkelingssamenwerking, die 
aan Louis Michel, minister van Buiten
landse Zaken, is toegevoegd. Het zou fout 
zijn hen als de enige 'Belgische' actoren 
op het terrein van de ontwikkelingssa
menwerking te zien. 

Sinds het St.-Michielsakkoord verwierf 
Vlaanderen ook de internationale dimen
sie van zijn bevoegdheden. D.w.z. dat op 
het terrein van de gemeenschappen en 
gewesten de federale regering niet langer 
alleen bevoegd is voor het internationaal 
beleid. Ook de deelstaatregeringen kre
gen internationale verantwoordelijkheden 
toegewezen. 

De Vlaamse regering heeft deze nieuwe 
kansen, waarschijnlijk meer dan andere 
gemeenschappen en gewesten, altijd 
genomen. Op het vlak van cultuur, bui
tenlandse handel, huisvesting, onderwijs, 
welzijn e.d.m. ontplooide Vlaanderen 
heel wat initiatieven. 

Van deze ondernemingen is er een groot 
aantal dat als 'internationale solidariteit' 
kan omschreven worden. Initiatieven die 
vertrekken vanuit de wens om met minder 
bevoorrechte landen en regio's samen te 
werken in functie van een meer rechtvaar
dige wereld. 

Maar niet elke vorm van ontwikkeUngssa-
menwerking is een goede vorm van coö
peratie. Wie het wereldje van de interna
tionale samenwerking een beetje kent, 
weet dat goedbedoelde projecten soms 
onverwachte en vaak negatieve effecten 
kunnen hebben. Visie en expertise over 
kwaliteitsvolle vormen van internationale 
samenwerking zijn voor een goed beleid 
onontbeeriijk. 

KRACHTLIJNEN EN OPTIES 

Daarom stelde de nieuwe Vlaamse rege
ring voor het eerst een minister voor Ont
wikkelingssamenwerking aan. Zijn 
opdracht bestaat erin het beleid van de 
hele Vlaamse regering - op het vlak van 

ontwikkelingssamenwerking - mee op te 
volgen en waar nodig bij te sturen. Daar
naast kreeg de minister op de begroting 
2000 een budget van 400 miljoen. Dit is 
geen immens grote som. Toch kan deze 
volstaan om er - voor het eerst - een 
Vlaams beleid voor ontwikkelingssamen
werking mee uit te stippelen. 
De krachüijnen en opties voor het begro
tingsjaar 2000 zijn de volgende: 
Het indirect beleid, d.i. het beleid van sub
sidiering van NGO's en andere organisa
ties en vzw's, moet doorzichtiger en geob
jectiveerd worden. De onduidelijke crite
ria waarmee niet-gouvernementele part
ners in het verleden geconfronteerd wer
den, moeten beter worden omschreven. 

overheid. We willen hiermee reeds dit jaar 
starten. Op de begroting 2000 werd hier
voor 60 miljoen fr. uitgetrokken. In de 
loop van dit jaar moet alles resulteren in 
een samenwerkingsakkoord met de Zuid-
Afrikaanse regering. 

OESO-NORMEN 

Nieuw is eveneens dat Vlaanderen voor 

het eerst een beleid voor ontwikkelingssa-

Ontwikkelings
samenwerking 

begint 
naast Je deur 

Anciaux in zijn beleidsnota de internatio
naal erkende OESO-norm over waarbij hij 
stelt dat minimum 10 % van het budget 
voor Ontwikkelingssamenwerking naar 
initiatieven in Vlaanderen zal gaan. 
Maar Bert Anciaux wil niet enkel de minis
ter van de 'projectenwinkel' zijn. Als eer
ste Vlaams minister voor Ontwikkelingssa
menwerking wil hij ook een poUtieke rol 
spelen. Binnen de Vlaamse regering zal hij 
zich 'moeien' met die beslissingen die 
gevolgen hebben voor de Noord Zuid
relaties. Maar ook m.b.t. de internationale 
standpuntbepalingen van België is er op 
veel terreinen overleg met de gewesten en 
gemeenschappen. Ook hier zal hij trach
ten een rol van 'internationaal geweten' te 
spelen. 

(svg) 

Daarom wordt momenteel gewerkt aan 
een budgettair implementatieplan en een 
vademecum. 
Voor het eerst zal Vlaanderen ook direct in 
het Zuiden optreden, d.i. een beleid voe
ren waarbij Vlaanderen rechtstreeks in 
contact treedt met de Zuid-Afrikaanse 

menwerking zal starten dat gericht is op 
Vlaanderen zelf Internationale solidariteit 
is geen opdracht in het Zuiden alleen. Om 
het draagvlak voor meer internationale 
rechtvaardigheid te vergroten is een 
beleid van vorming, educatie en sensibili
sering noodzakelijk. Daarom nam Bert 

De beleidsnota over Ontwikke
lingssamenwerking kan gratis aange
vraagd worden op het kabinet van 
minister E. Anciaux (02/553-28.49). 
Vragen naar Nancy Mertens. 

Anciaux wil 
meer zUn dan 
minister van de 
'projectenwin
kel', hU wil 
Internationale 
rechtvaardig
heid. Daarvoor 
zUn vorming en 
Informatie 
nodig, ook 
hier. 
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ingeburgerd 
„Het basisrecht voor elke nieuwkomer op 
kosteloos aanleren van een aantal basisvaar
digheden is a.h.w. een startkapitaal door de 
overheid ter beschikking gesteld", dat was 
één van de conclusies van de studiedag 
'Lokaal inburgeringsbeleid' die op initiatief 
van VVM (Vereniging van Vlaamse Mandata
rissen) plaatsvond op 8 mei jl. op het 
Domein Alden Blesen. Johan Sauwens evalu
eerde er het tweejahg integratiebevorde
rend experiment in Bilzen. Herman Lauwers 
lichtte het VU&ID-voorstel van decreet toe 
en beklemtoonde de rol van de gemeenten. 
De Zuid-Limburgse gemeente Bilzen legt 
sinds maart 1998 naar Nederlands voorbeeld 
een verplicht inburgeringscontract voor aan 
erkende politieke vluchtelingen, vreemdelin
gen die zich in het kader van gezinshereni
ging in de stad komen vestigen en (sinds 
kort) aan mensen-zonder-papieren die in de 
regularisatieprocedure verwikkeld zijn. De 
individuele trajectbegeleiding moet hen de 
kans geven om vrij snel een zekere mate van 
zelfredzaamheid te vera/erven. Het gratis 

programma omvat taallessen Nederlands, 
een cursus maatschappelijke oriëntatie en 
arbeidsmarktbegeleiding. 
Bilzen, met zijn bijna 50.000 inwoners, telt 
weinig vreemdelingen: 1.500 niet-Belgen, 
waarvan 600 Nederlanders, 175 Turken, 162 
Italianen en 120 Marokkanen. Er zijn een klei
ne 50 nieuwkomers per jaar. Het gaat dus om 
een kleinschalig project, vergeleken met de 8 
è 10.000 nieuwkomers per jaar in Vlaanderen. 
Toch had het inburgeringsbeleid geen 
afschrikeffect. De 52 nieuwkomers, waarvan 
57 gezinsherenigers, tekenden allen het 
contract. Twee derde legde het traject af. 
Proefprojecten halen elders maximum 50 %. 
Bovendien zijn de nieuwkomers gekend. Bij 
verhuis verliest men evenwel contact. Ande
re oorzaken voor afhaken zijn: (voor vrou
wen) culturele bezwaren van de schoonfa
milie, het vinden van werk, gebrekkig open
baar vervoer en kinderopvang. De opleidin
gen konden in het bestaande aanbod geïn
tegreerd worden, waardoor de kosten 
slechts 75.000 fr. bedroegen. 

Bilzen is Antwerpen, Cent of Mechelen met. 
Vandaar het voorstel van Herman Lauwers 
om op Vlaams niveau een wettelijk kader te 
scheppen. Op vraag van VU&ID werd inbur
gering uitdrukkelijk in het Vlaams regeerak
koord van 8 juli 1999 ingeschreven Het is 
aan de Vlaamse regering om voldoende cur
susaanbod te waarborgen en de gemeenten 
die belast zijn met de uitbouw van deze 
inburgeringstrajecten financieel, logistiek en 
inhoudelijk bij te staan Lauwers bepleitte 
een trapsgewijze aanpak met een aantal 
pilootprojecten. Tijdens het afsluitende vra
genuur trok Sven Gatz, voorzitter van de 
werkgroep inburgering, de discussie open 
naar Brussel en Nederland. 

Jeraen De Vuyst 

De tekstbundel van de studiedag Lokaal 
Inburgeringsbeleid Is te verkrijgen bij Wlm 
Jaques. WM, tel. 02/219.49.30 of e-post 
wm@volksunle.be 
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De toekomst 
van Doel 

I was niet groen 

VUJO wil dat 
Doel blUft en 

maaicte daar
om - symbo

lisch - de 
ambtswoning 

van Patrick 
Dewael met de 

grond gelUk. 

6 

„Als David tegen Goliath hebben ze 
gevochten, maar het heeft niet mogen 
baten. Alle andere partijen in de rege
ringsraad waren Doel, het pittoreske geu-
zendorpje langs de Schelde, ongunstig 
gezind. Je zou er bijna tranen van de in de 
ogen hebben gekregen, van de verklarin
gen die minister Mieke Vogels aflegde in 
'De Zevende Dag'. (...) Dat Agalev gevoch
ten heeft voor Doel, valt niet te ontken
nen, maar of ze dat helemaal alleen heb
ben gedaan, en met de intensiteit die ze 
gisteren (zondag 21 mei 2000/red.) schet
sten is een heel andere vraag. Nee dus. 
Steve Stevaert, die de zwartepiet krijgt 
doorgespeeld van Vogels, heeft op zijn 
minst evenwaardige inspanningen gele
verd om het onderste uit de kan te halen 
en compromissen uit de brand te slepen 

die mogelijk niet geheel eervol, maar 
evenmin totaal verwerpelijk zijn. Dat de 
SP, zoals Vogels het omschreef, slechts met 
een flinterdun groen laagje lak bedekt zou 
zijn, is slappe groene demagogie. Ook 
Bert Anciaux heeft zich in het dossier 
geprofileerd, zowel tijdens de regerings-
onderhandeUngen als nu in het eindstadi
um. Neen, de groenen zijn niet de enige 
'zuiveren' in de regering, alleen hebben ze 
een achterban die de evoluties in het 
Scheldedorp nauwlettender en kritischer 
volgt en moet die achterban wel heel erg 
dringend gesust worden." 
Jan De Zutter van De Morgen schreef het 
editoriaal in zijn krant van maandag jl. 
met iets meer nuance dan de groene 
Vlaamse ministers hun nederlaag inzake 
Doel naar buiten brachten („Wat we wil-

Te weinig onderwijskansen 
voor arbeidersKinderen 

Terecht worden de jongste tijd vragen gesteld 
bij de onderwijslonsen van i<inderen van laag
geschoolden. In het kader van het democrati
seringsproces van het hoger onderwijs moet 
immers iedereen gelijke kansen krijgen om hier
aan te deel te nemen. Op basis van berekenin
gen in een studie van de KUL, 'De evolutie in de 
sociale herkomst van de studentenpopulatie KU 
Leuven 1964 - 1995', valt af te lelden dat voor 
kinderen van de laagstgeschoolden (= ouders 
die enkel lager onderwijs liepen) de situatie er 
zelfs op achteruitgaat, zeker in het universitair 
onderwijs. Daar waar deze kinderen in 1970 
viermaal minder kans hadden om aan de uni
versiteit te raken, is dit cijfer in 1990 gestegen 
tot tien. 

Zelf vinden we het een merkwaardige en ver
ontrustende conclusie om te stellen dat het 
democratiseringsproces in het universitair 
onderwijs er in dertig jaar tijd op achteruitge
gaan is. Dit zette ons aan om Marleen 
Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs, 
in de Commissie Onderwijs van het Vlaams 
Parlement enkele vragen te stellen. In haar ant
woord meldde de minister dat onderzoek in 
haar departement heeft uitgewezen dat er wel 
degelijk sprake is van een ongelijke participatie 
aan het hoger onderwijs. Maar liefst 50 % van 
de kinderen uit arbeidersgezinnen beschikt niet 
over het vereiste diploma om aan het hoger 
onderwijs te beginnen. Voor kinderen van 
bedienden en kaderleden is de situatie merke
lijk beter en bedraagt dit percentage resp. 15 
en 10 %. Uiteraard vertaalt die ongelijkheid bij 

de toegang zich in de mate van effectieve deel
name aan het hoger onderwijs. Bovendien is 
het zo dat kinderen van arbeiders (tenminste 
voor dat beperkt deel dat over de mogelijkhe
den en diplomavereisten beschikt) hoofdzake
lijk kiezen voor hogeschoolonderwijs van één 
cyclus, en niet voor de universiteiten. Het sys
teem van studiebeurzen biedt maar een zeer 
beperkte oplossing. We pleiten er dan ook voor 
dat er een optimalisering komt van het studie-
toelagenstelsel en de sociale voorzieningen. 
We beseffen echter dat de sociale ongelijkheid 
niet start aan de toegangspoorten van het 
hoger onderwijs. Zo zijn kinderen van laagge
schoolden oververtegenwoordigd in het 
beroepsonderwijs. Ook deze groep loopt het 
meeste risico op schooivertraging. 
Ten allen tijde moet een dualisering van het 
onderwijs, wat zich verder zet in een dualisering 
van de hele maatschappij, vermeden worden. 
Hiervoor moeten extra middelen worden 
gevonden, waardoor zowel financieel als soci
aal-cultureel de drempels voor de arbeiderskin
deren verlaagd worden. De sleutel tot leniging 
van de verhoogde vraag naar onderwijsmidde
len zit vervat in de Costa, met als einddatum 
2001. Dan moet Vlaanderen beschikken over 
fiscale autonomie. De on
derwijsfinanciering kan niet 
eeuwig afhankelijk blijven 
van federaal doorgestorte 
dotaties I 

Dirk De Cock, 
Vlaams parlemenstlld 
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den, hebben we niet volledig (sic) bereikt. 
Dat ligt niet aan de Groenen. Met een 
groot deel van onze eisen stonden we 
gewoon alleen binnen de regering"). 
De toekomst - en die is, naar we hebben 
vernomen, bezig - zal uitwijzen -wie in het 
dossier Doel gelijk heeft gehad. De groe
nen, die zeggen dat dit uitstel eigenlijk 
afstel is, of het Comité Doel 2020 dat tot 
het inzicht komt dat de jongste beslissing 
niets aan het lot van Doel en zijn bewoners 
zal veranderen. „Veel Doelenaars hebben 
even gehoopt dat de nieuwe paarsgroene 
regering een verschil zou maken. Wij 
geloofden dat de intrede van groene 
ministers in de Vlaamse regering de red
ding van ons dorp zou kunnen betekenen. 
(...) Wij kunnen alleen maar hopen dat de 
partij (Agalev/red.) na deze \aSe beslissing 
de eer aan zichzelf houdt en de Vlaamse 
regering verlaat." 

Bij het aantreden van de paarse regering 
was de vraag niet óf Agalev vroeg of laat 

helemaal op z'n buik zou gaan, de vraag 
was wél wanneer Een democratie houdt 
nu eenmaal het sluiten van compromissen 
in, een gelukkig verschil met een dictatuur. 
In hun ijver om al hun politiek-strategi-
sche groenheid aan het grote publiek te 
tonen vonden ook de VU-jongeren dat ze 
hun duk in het Doelzakje moesten doen. 
Niet zo lang geleden oordeelden de VUJO-
leden nog dat Doel moest blijven en hun 
programma getrouw hielden ze zaterdag 
jl. dan ook een actiemoment. Met water
pistolen werd de ambtswoning van de 
Vlaamse minister-president bestormd. De 
begeleidende mededeling vroeg tegelijk 
aan de VU&ID-ministers Johan Sauwens 
en Bert Anciaux uit de regering te stap
pen indien zij er niet in slagen het voort
bestaan van het dorp te garanderen. Nu 
kan het Doel heilig zijn, maar wat je gaat 
doen met een symbolische P-90 bij een 
'Vlaams regeringslid blijft een open vraag. 

(gv) 

Ook BHV moet worden gesplitst 
De voorstellen van de federale regering 
inzake de hervorming van de kiesom
schrijvingen zijn een stap vooruit in de 
richting van één Vlaamse kieskring. De 
federale regering trekt de logica van haar 
beslissing echter niet door tot de provin
cie Vlaams-Brabant. Daar waar andere 
kiesomschrijvingen samenvallen met de 
provinciegrenzen wordt voor Vlaams-
Brabant immers een specifieke regeling 
getroffen. 

Brussel en Halle-Vilvoorde (BHV) blijven 
nog steeds één kiesomschrijving vormen. 
Dit stelt Franstaligen in het betreffende 
Vlaams (!) kiesarrondissement in staat om 
voor Kamer en Senaat te stemmen voor 
Franstalige lijsten, terwijl er in heel 
Wallonië niet kan worden gestemd voor 
Nederlandstalige lijsten! Ook in de 
Belgische modelstaat is nog steeds niet 

iedereen gelijk in de uitoefening van fun
damentele democratische rechten. Deze 
regeling vormt het zoveelste bewijs dat de 
Vlaamse coalitiepartijen in de federale 
regering inzake volstrekt legitieme 
Vlaamse eisen, zwichten voor de druk van 
PRL-FDF, PS en Ecolo. Taalaanhorigheid 
primeert op democratische beginselen. 
De VU is, in haar traditie van constructie
ve oppositievoering, bereid de regerings
voorstellen te ondersteunen, echter lou
ter en alleen indien de nieuwe regelge
ving gepaard gaat met een splitsing van 
het kiesarrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde. Indien de regering vasthoudt 
aan de specifieke regeling voor Vlaams-
Brabant trekt de W naar het Arbitragehof, 
met het oog op de vernietiging van de wet 
op basis van de schending van het gelijk
heidsbeginsel. 

Bart Staes stelt het wel 
Vorige donderdag zorgde een persbericht uit 
het Europees Parlement In Straatsburg voor 
nogal wat onrust. De laconieke mededeling 
luidde: „Tijdens het debat over de intrekking 
van het mandaat van Jean-Marie Le Pen is 
Bart Staes onwel geworden. Hij werd op een 
brancard afgevoerd. Later maakte de voorzit
ter van het E.P. bekend dat het hem goed 
gaat." De schorsing van de plenaire zitting 
gedurende twintig minuten wakkerde de 
paniek nog aan. Gelukkig bracht collega Nelly 
Maes even later beter nieuws met de mede
deling dat Bart herstellende was en in goede 
gezondheid verkeerde. 
Later op de dag konden wij van Bart zelf ver
nemen dat uit het cardiogram bleek dat er 
geen enkel hartprobleem is. Het plotse onwel 
worden zou volgens de artsen toe te schrij
ven zijn aan oververmoeidheid en stress ten 
gevolge van werkdruk. Het 41-jarige VU&ID-

Europarlementslid 
kreeg de raad rust 
te nemen. Bart zag 
zich dan ook ver
plicht om verstek te 
geven voor de ge
plande reis naar Ka-
zachstan en KIrchi-
zië. Als voorzitter 
van de interparle
mentaire groep 
voor Centraal-Azië 
zou hij er een missie leiden om toe te zien op 
de eerbiediging van de mensenrechten. 
Bart staes kreeg de afgelopen dagen heel 
wat blijken van medeleven en wensen voor 
een spoedig herstel.Hij vroeg langs deze WIJ-
weg allen daarvoor van harte te danken. 

(kvr) 
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'In het tweetalige Brussel: Vlaamse rech
ters: tweetalig. Franstalige rechters: eenta
lig!' 
Dit is 'maar' een slogan. Een sterke slogan 
kan echter wel een goed startblok zijn om 
een niet gemakkelijk onderwerp vlotter te 
benaderen. En zo'n moeilijk dossier is de 
kwestie van de tweetalige rechters in de 
hoofdstad van Vlaanderen. 
Het is een technisch niet zo simpele zaak, 
het is een dossier dat bovendien wordt 
doorkruist door nogal wat goedklinkende 
kreten. 

Een te moeilijk examen met vragen over... 
zeilboten? De gerechtelijke achterstand in 
Brussel? Te 'weinig' Vlaamse zaken binnen 
de Brusselse muren voor zoveel tweetali
ge rechters? 

STREEiaAAL=VOERTAAL. 

De discussie over de tweetaligheid van 
een deel van de Brusselse rechters begon 
eigenlijk in 1935, toen de taalwet in 
gerechtszaken eindelijk door het 
Belgische parlement gesukkeld was. Die 
wet was het derde deel van een historisch 
wetten-drieluik dat in ons land de streek
taal tot wettelijke voertaal bevorderde. De 
voertaal in de Vlaamse administratie werd 
eens en voorgoed Nederlands. Met de 
derde wet werd die regel nu ook doorge
trokken naar het gerecht. Een Vlaming 
zou voortaan in het Nederlands recht 
horen spreken. Bij onze Waalse zuiderbu
ren zou dat, zoals dat al sinds 1830 het 
geval was, verder in het Frans gebeuren. 
In het volgens de letter van de wet tweet
alige Brussel kwam er zoals dat heet een 
'soepele regeling', die de Vlaming min
stens de morele waarborg gaf dat hij voor
taan ook in zijn hoofdstad in het 
Nederlands terecht zou kunnen staan. 
Alleen: toen al schaamden de Brusselse 
tegenstanders van die Vlaams-vriendelijke 
soepelheid zich niet om openlijk te laten 
weten dat de toepassing van die Belgische 
wet op een onverbiddelijke tegenstand 
zou stuiten. 

In Brussel, zo lezen we in de taalwet op 
gerechtszaken van 1935, moest de helft 
van de rechters en van de substituten 
voortaan etn grondige kennis hebben van 
de andere taal. Voor een kwart van de 
Brusselse magistraten volstond een volle
dige kennis, een ander kwart mocht een
talig zijn. 

De tweetaligheid werd bewezen via een 
examen georganiseerd door de minister 
van Justitie. Waarom men dat niet toever
trouwde aan het Vast Wervingsse
cretariaat? Heel eenvoudig: die over
heidsdienst werd pas twee jaar na het 
stemmen van de taalwet in gerechtszaken 
opgericht. Tot vandaag durfde geen enke
le minister van Justitie de organisatie van 
dat taaiexamen overdragen aan het door 

•p en gerechtelijke koehandel! Deze krasse uitspraak 

aan het adres van het kabinet-Verhofstadt om 

aan te tonen dat het prijsgeven van de tweetaligheid van 

magistraten in Brussel veel méér is dan het zoveelste com

promis. Omdat de toegeving er bovendien kwam in ruil 

voor het snelrecht lag de beschuldiging van 'koehandel' 

dan ook voor de hand. 
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iedereen als 'zo objectief mogelijk' erken
de Vast Wervingssecretariaat. Een zoveel
ste toepassing van de aloude volkswijs
heid die wil dat men altijd beter zichzelf 
bedient in plaats van zich door anderen te 
laten bedienen. De opeenvolgende excel
lenties van Justitie tot en met de huidige. 
Mare Verwilghen, hadden zich nochtans 
heel veel kopzorgen kunnen besparen 
met die eenvoudige ingreep. Dan was er 
immers geen plaats meer voor wilde ver
halen over al te moeilijke examens en 
oncorrecte benoemingen. 
Ook toen men in 1970 zowel het Brussels 
gerechtelijke taaikader als de vereiste taal
kennis wilde aanpassen werd er niet aan 

het examen oorspronkelijk bedoeld om 
vooral 'Vlaamse' juristen toe te laten te 
bewijzen dat ze tweetalig waren, dan werd 
het examen gaandeweg een kleine kruis
weg - naar hun eigen zeggen toch - voor 
Franstalige kandidaat-rechters in onze 
tweetaüge hoofdstad. 

WRAAKROEPEND 

De universiteiten van Gent en Leuven 
leverden pas in 1935 - op het ogenblik van 
het goedkeuren van de taalwet zelf - hun 
eerste Nederlandstalige rechtsdiploma's 
af. Tot dan was de Belgische magistratuur 
zo goed als eentalig Frans. 

Taalwet van 1935 
bedreigd 

gedacht het taaiexamen zelf te laten orga
niseren door wat toen nog het Vast 
Wervingssecretariaat was (dat kreeg intus
sen een nieuwe naam Selor, Selectiebu
reau voor de federale overheid). Wel wer
den in 1970 de begrippen 'grondige' en 
'voldoende' kennis van de andere taal ver
vangen door het veel gemakkelijker 'ken
nis van de andere taal'. Ook het taaikader 
zelf werd toen aangepast. Tweederde van 
de Brusselse magistraten zou voortaan die 
'kennis van de andere taal' moeten bewij
zen. Een derde van de Brusselse rechters 
moest houder zijn van een Neder
landstalig diploma, een derde een 
Franstalig. 

Op het terrein had zich intussen wel een 
belangrijke verschuiving voorgedaan: was 

Het was procureur des kor)'mgs Dejemeppe 

zelf die bekende dat bepaalde ministers een

talig Franse kandidaten benoemden onder 

Invloed van politisering! 

Geen nood: als een Belgische wet onze 
Franstalige buren niet zint dan wordt die 
gewoon niet toegepast. Een recent voor
beeld van die lange Belgische traditie is 
natuurlijk de Waalse heisa rond de 
Belgische wet op het verbod van reclame 
voor tabak! Zo ging het ook met de wette
lijke examenverplichtingen voor tweetali
ge rechters in Brussel. Niemand minder 
dan de bekende Brusselse procureur des 
konings Dejemeppe gaf dat zelf openlijk 
toe. Deze toch wel goed geplaatste kenner 
van het Brusselse Justitiepaleis schreef in 
Journal des Tribunaux van 1 maart 1997: 
„Sinds de bepalingen van 1970 moesten 
worden toegepast, zijn de opeenvolgende 
ministers van Justitie ervan uitgegaan dat 
zij eentalige rechters mochten benoemen 
als er geen tweetalige kandidaten beschik
baar waren." 

In het belang van de dienst, weet u wel. 
De magistraat heeft het hier natuurlijk 
over vooral Franstalig gediplomeerde kan
didaten. En de Brusselse procureur ver
volgt zijn verhaal met de vaststelling dat 
bepaalde ministers „mede onder invloed 
van de perversie van de poUtisering, de 
benoeming van eentalige kandidaten 
voordroegen die soms een advies met 
voorbehoud of een ongunstig advies had
den meegekregen, liever dan de voorkeur 
te geven aan gunstig beoordeelde tweeta
lige kandidaten." 

NIET DE TAALWET 

Aan die bewuste miskenning door een 
Belgische excellentie van een al even 
Belgische wet kwam pas in 1996 een for
meel einde. De toenmalige minister van 
Justitie, Stefaan De Clercq veranderde het 
geweer van schouder: hij zou in Brussel 
voortaan benoemen volgens de letter van 
de taalwet. Hij moest wel, de Raad van 

BOND DER VLAAMSCHE RECHTSGELEERDEN 
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State had op klacht van een benadeelde 
kandidaat immers beslist dat zelfs in 
Brussel een Belgische taalwet een wet is 
zonder meer. 

Meteen zat het FranstaUge spel op de 
wagen. De jarenlange bewuste ministerië
le laksheid had er immers voor gezorgd 
dat onze Franstalige Brusselse landgeno
ten er van overtuigd waren dat ook op dit 
vlak de wet voor hen niet telde. En dat is 
een gevoel dat onze Franstalige landgeno
ten niet zo gemakkelijk opgeven. Klap op 
de vuurpijl: omdat er onvoldoende Frans-
of Nederlandstalige juristen in het als 
uitermate moeilijk voorgestelde taaiexa
men slaagden, konden de Brusselse 
gerechtelijke taalkaders niet worden 
opgevuld, bleven dus heel wat dossiers 
jarenlang liggen, werd de gerechtelijke 
achterstand in Brussel ronduft catastro
faal. 

In die Franstalige redenering wordt 
natuurhjk niet gezegd dat niet de taalwet 
oorzaak is van die Brusselse tweetalig-
heidsmiserie, maar wel de benoemingspo-
litiek van Belgische ministers van Justitie. 
Zij hebben voor een scheefjgetrokken situ
atie gezorgd, niet de taalwet. Het is de 
Brusselse procureur des konings 
Dejemeppe zelf die openlijk zegt dat het 
de ministers zijn die de wet niet toepasten 
en daardoor heel wat moeilijkheden ver
oorzaakten. 

En toch wil men ook nu weer de 
Franstaligen gelijk geven. Alvast Frans-
taUgen benoemen waar het tweetaligen 
moeten zijn? Misschien het taaiexamen 
zelf wat 'aanpassen'? Zo mogelijk het 
Brusselse gerechteüjke taaikader wat cor
rigeren? 

Het Vlaamse antwoord op die vragen leest 
u volgende week. 
Op minstens één punt moet men alvast 
geen Vlaamse toegeving venvachten, aan 
de taalwet van 1935 mag niet geraakt wor
den. 

Mare Platel 

Volgende week: Hoe reageren? 

Oproep voor 
een voiksverga-
derlng, 1 febru
ari 1935,tegen 
het saboteren 
van de ver-
vlaamslng van 
het gerecht. 65 
Jaar later her
haalt de 
geschiedenis 
zichl 

Verhofstadt 
verraadt 

Vlaanderen 

Een gerechtelUke 

koehandel 
(1) 
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De regionale vu-krant 

VLAAMSEVRUE 
DEMOKRATEN 

De Volksunie werft aan 

een assistent-
communicatiemedewerker m 

Ons aanbod: 
De VU wenst op korte termijn haar communicatie
activiteit te verbreden. U komt tereclit in een reia-
tief kiem maar liecint team dat werkt aan projecten 
ais Inet VU-iedenblad, 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 eikaar dus af. De raakvlakken met aspecten van 
partijorganisatie zijn legio U rapporteert rechtstreeks 
aan de directeur. 

Uw prof lei; 
Werken bij 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 eindredactioneie 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 communicatieiat weer eens 
hoger te leggen U haalde een relevant diploma in de 
nchting communicatie- of marketingmanagement 
(niveau hoger niet-universitair onderwijs), eventqeel 
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 Abbeltans 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-postbencht naar vacature@voiks-
unie.be. 

Volksunie - Barrlkadenpleln 12,1000 Brussel 
tel. 02/ 219 49 50 -fax 02/ 217 35 10 

iVléér Info over de VU vindt u op: www.volksunle.be 

_ kers 
PlSvioDlBt^a^s^^tNHëgifllpu voor 

Hoeft het gezegd dat alle politieke partij
en druk in de weer zijn om lijsten samen 
te stellen voor de verkiezingen van 
gemeente- en provincieraad? 
De VU van Limburg is erg verheugd om nu 
reeds de lijsttrekkers voor de provincie
raadsverkiezing te kunnen bekendmaken. 
Hieronder vindt u de namen van de lijst
trekkers voor 10 van de 13 kantons. De 
lijsttrekkers voor de kantons Maaseik, 
Maasmechelen en Borgloon zullen later 
worden bekendgemaakt. 
Bij de lijsttrekkers vinden we zowel 
bekende als minder bekende namen 
terug. 

De Volksunie telt in Limburg momenteel 4 
provincieraadsleden. De ambitie is groot 

om dat aantal te doen groeien. De analy
ses naar aanleiding van de parlementsver
kiezingen van juni 1999 leren dat dit zeker 
haalbaar is. 

De Volksunie maakt momenteel deel uit 
van de Bestendige Deputatie. Vriend en 
vijand zwaaien lof over de pragmatische 
wijze waarop bedrijfsleider-gedeputeerde 
Johan De Turck zijn taak uitoefent. Hij 
heeft zich op korte tijd voortreffelijk inge
werkt in de moeilijke materies rond 
onderwijs, milieu en ruimtelijke orde
ning. 

De Volksunie verklaart zich bereid om ook 
na 8 oktober a.s. deel uit te maken van de 
Bestendige Deputatie. 

Op 7 meijl opende Vil-Umburg In Hasselt 

een nieuw provinciaal secretariaat. Dit fraaie 

kantoor ligt aan de Capucienenstraat 24 te 

Hasselt. Anita Pauly, houdt, zoals üe foto 

toont, er de deur voor u open. 

De lijsttrekkers zijn: 
Neerpelt: Rik Wouters; Bree: Rudi Cober; 
Peer: Jeanne Schrooten; Beringen: 
Herman Geyskens; Herk-de-Stad: Bart 
Raskin; Sint-Truiden: Jas Herekens; 
Tongeren-Riemst-Voeren: Jan Peumans; 
Bilzen: Johan Sauwens; Hasselt: Frieda 
Brepoels; Genk: Anita Wellens-Pumal. 

Voor meer informatie: SHjn Daniels, 
e-post: sHJn.daniek@planetintemet.be. 
Tel: 0478/56.03.37 • Fax: 011/65.80.81. 

Tegen de Kortrijkse 
'siakkengang' 

Door de Volksunie van Kortrijk werd in de 
gemeenteraad het voorstel gedaan om de 
tunnel aan de Doorniksewijk opnieuw te 
openen voor het verkeer en dat in beide 
richtingen. 

Vele bewoners vinden dit voorstel een 
directe oplossing om tijdelijk aan de ver
keerschaos een eind te maken. 
Zelfs sommige schepenen zijn van oordeel 
dat deze aanpassing nodig is om de weg
gebruikers de vele vertragingen en moei
lijkheden te besparen, om de stad op een 
fatsoenlijke manier uit te rijden. 
Ook de protestactie van de handelaars, 
met een bede aan het college van 
Burgemeester en Schepenen, om toch de 
redelijkheid te laten primeren, heeft niet 
mogen baten. 

Met een pamflettenactie wil de VU&ID de 
bevolking aantonen dat zij, als oppositie 
in de gemeenteraad, verantwoordelijk
heid wil opnemen t.o.v. een door het 
stadsbestuur geschapen verkeerspro
bleem in de binnenstad van Kortrijk. 
Vrijdag 12 mei werden pamfletten uitge
deeld op de meest cruciale punten waar 
de verkeerschaos zich voordoet, nl.: 
Spoorweglaan, Sint-Janslaan en aan de 
Appel. De actie werd afgesloten met een 
symbolische daad door, juist voor de aan
vang van de gemeenteraad, aan de leden 
van het Schepencollege een 'Slakje op 
Bourgondische wijze' aan te bieden 
omdat zij lijfelijk de 'siakkengang' van het 
verkeer zouden smaken. Goed gevonden! 

Wevako 

ünte; Tijdens de s/aktengang was net gemakke-

lijk pamfletten uitdelen zoals de Kortrijkse VU-

voorzitster Ueve Vanhoutte lacliend aantoont 

Rechts: VU&ID voor het Kortrijks stadhuis na de 

zeer geslaagde actie van de 's/alc/cengang'. 

Rechts gemeenteraadslid Hilda Douchy-

Comeyne die het probleem tijdens de zitting 

aankaartte. 

VLAAMSE 
KOERIERDIENST 

Binnen- en 
Buitenland 

Basisprijs: 
- vast reclit 

bef. 150,-
- bef. 10,- per km. 

TeL 050/42.62.67 
(na 20u,) 
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Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-partijbe
stuur van maandag 22 mei jl. werd 
volgende persmededeling verspreid. 

VU BEDANKT VOOR 
FEDERALE BEMOEIENISSEN 
IN VLAAMSE BEVOEGDHEID 

De VU neemt met gemengde gevoe
lens kennis van de democratische 
denkoefeningen van regeringswege 
inzake de rechtstreekse verkiezing van 
de burgemeester. 
De Volksunie kan zich vinden in het 
principe, maar wijst op de nakende 
defederalisering van de organieke 
gemeente- en provinciewet. Onder 
druk van de VU, verbond Verhofstadt 
zich tot deze overdracht, vóór eind 
2000. Tera/ljl ze tevoren weinig blijk gaf 

van enige dadendrang ter zake, lijkt de 
federale regering nu plots aangesto
ken door de democratische muze. 
De VU waarschuwt Verhofstadt voor 
welke obstructie dan ook voor de toe
gezegde defederalisering van de orga
nieke gemeente- en provinciewet. 
Het komt het Vlaams parlement toe 
om te beslissen over de democrati
sche inrichting van het eigen huis Bij 
die gelegenheid zal de vu haar radi
caal-democratische programmapun
ten bepleiten. De rechtstreekse ver
kiezing van de burgemeester is slechts 
één van de aspecten van de verdere 
interne Vlaamse staatshervorming. 
De VU bedankt voor overhaaste fede
rale initiatieven, die de eigen Vlaamse 
democratische opties zouden hypo-
thekeren. 

r-GENESIUS-BODE 

TERHEYDESTRAAT 
RUE TERHEYDE 

p&D IMMO SERVICE 

Rand-avond 
in Halle-Vilvoorde 

De vu-gedeputeerde van Vlaams-Brabant 
Van Autgaerden maakte begin mei, samen 
met prof Boes van het Instituut voor 
Administratief Recht een nieuwe strategie 
bekend over de vernederlandsing van het 
straatbeeld en de verfijning van de taalwet
geving. 
Het dossier Is bij het arrondissement Halle-
Vllvoorde (H-V) niet In dovemansoren geval
len en dus schoot het bestuur in actie door 
zowel prof Boes als Herman Van Autgaerden 
uit te nodigen om dit onderwerp te komen 

toelichten. De lezing gaat door op dinsdag 13 
juni 2000, om 20u. in de grote zaal van het 
CC De Kam, Beekstraat 172 te 1970 
Wezembeek-Oppem. 
Ook nationaal voorzitter Ceert Bourgeois zal 
er aanwezig zijn en er de slottoespraak hou
den. 
ledereen is er welkom, wij hopen op een 
volle zaal, het gaat tenslotte om ons Vlaams-
Brabant. 

Relnhllde Raspoet, 
PersverantwoordelIJke H-v 
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OOST-VLAANDEREN 
za. 17 Juni GAVERE: 18de 

Zomerbarbecue. Vanaf I9u.30 in zaal 
Nova, Steenweg 82 te Asper. Aperitief met 
hapjes, scampi's, varkensham en dessert 
aan 600 fr {-18j.: 300 fr). inschrijven vóór 
15/6 bij bestuursleden. Org.: VU&ID-
Cavere. 

Za. 17 Juni EREMBODECEM: 
Cespreksavond met minister Johan 
Sauwens over een nieuwe Vlaamse rege
ring. Om 20u. in De Brouwerij, 
Cerstenstraat IA. info: Veerie Remy 
(0476/87.71.25); Org.: VU-Erembodegem 
i.s.m. VCLD. 

zo. 25 Juni MELLE: Braadspltfeest 
Vrij Melle. Vanaf 11u.30 in het Hoeveke, 
Potaardestraat te Gontrode. Volw.: 400 fn, 
kind. 250 fr. Inschrijven bij Freddy Van de 
Putte (09/252.30.23). 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 25 mei BRUGGE: Leeskring van 

VWC-Brugge-Centrum. O.l.v. Omer Dom-
brecht: 'Een mensch van goeden wil' van 
Gerard Walschap, info: 050/67.31.29. 

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

IMa. 5 Juni ROESELARE: Filmmu
ziek'. Originele muziek en filmfragmenten 
met Frangoïs Verbeiren. Om 14u.30 in RC., 
Kattenstraat 29 te Roeselare. Org.: VWG-
Roeselare. 

Dl. 6 Juni BRUGGE: Namiddag 
Uitstap Kunstwerkateliers 'Arte Grosse te 
St.-Mlchiels en het Kasteel van Loppem 
met park. info en org.: WVG-Brugge-
Noord, tel. 050/38.10.08. 

WO. 14 Juni BRUGGE: Felix Deca-
booter brengt 'Fijne humor'. Om 15u. in 
PCH Magdalena, Violierstraat 7. Deuren 
vanaf I4u. Deelname: 70 fr zonder en 140 
fr. met koffietafel. Org.: WVG-Brugge-
Noord. 

Do. 15 Juni BRUGGE: Dom Arnoldus 
Smits over '1830, scheuring in de 
Nederlanden'. Om 20u. In De Gulden Spoor, 
't Zand 22. Org.: Informativa vzw. 

Ma. 19 Juni BRUGGE: Natuur 
wandeling te Zevenkerken, o.l.v. Omer 
Dombrecht. Org. en info: VWG-Brugge-
Zuid, tel. 050/38.35.12. 

i«a. 19 Juni ROESELARE: Boekbe
spreking met Ingrid Scherrens. 'Het Par
fum' van Susskind. Om 14u. in Gaaipers-
straat 2 te Roeselare. Org.: VWG-Roese-
iare. 

Dl. 20 Juni BRUGGE: Margriet 
Hermans spreekt over 'Vrouw en politiek'. 
Om 20u. in 't Leitje, 't Leitje 35, Ver-
Assebroek. Org. en info: Vlaams Forum, 
tel. 050/33.80.53. 

WO. 28 Juni BRUGGE: J. Verhaeghe 
over'Misdaad en straf in de 17de en 18de 
eeuw'. Om I5u. in PCH Magdalena, 
Violierstraat 7. Deuren vanaf 14u. Deel
name: 70 fr. zonder en 140 fr met koffie
tafel. Org.: WVC-Brugge-Noord. 

VLAAiVIS-BRABANT 
za. 17 Juni ZEIMST: 6de reuze 

braadfeest van VU-arr Halle-Vilvoorde. Van 
12 tot 19u. in de Schranshoeve, 
Kreupelstraat te Eppegem-Zemst. 

LIMBURG 
zo. 28 mei LANAKEiyi: vu-Kaas- en 

wijnnamiddag. Vanaf 17u. te Rekem, in de 
tuin van Piet Van Berkel, Groenstraat 47. 
Deelname: 300 fr, -lOj. gratis. Org.: VU-
Lanaken. Infb: Johan Caenen 0476/70.15.66. 

ANTWERPEN 
Vr. 26 mei MERKSPLAS: VU&ID-

Ontmoetingsavond. Info-avond n.a.v. de 
gemeenteraadsverkiezingen. Om 20u. in 
het Parochiehuls. Org;: VU&ID-arr 
Turnhout. Info: Jan Hermans 014/41.82.03, 
Joris Frederickx 014/61.38.67, Louiza 
Troonbeeckx 014/63.40.33, Flor Van 
Noppen 014/37.25.45, Frida Adams/Jan 
van Der Vloet 014/63.33.60, Margriet 
Hermans 014/43.91.89, Jan Vorsselmans 
014/63.49.10. 

i za. 20 mei BONHEIDEN: Reuze bar
becue van VU-arr Mechelen. Vanaf 17u. in 
de Krankhoeve. Gastspreker: Geert 
Bourgeois, info en kaarten: Mare 
Hendrickx, 0495/10.17.27. 

> zo. 21 mei MECHELEN: Benefiet
avond voor de vervanging van de uitge
brande VU en VLD-campagnebus. Vanaf 
19U.30 in zaal Theatrium. Met optreden 
van Walter Grootaers en Coco Spirit, reuze 
tombola, korte gelegenheidstoespraken. 
Info: Mare Hendrickx, 0495/10.17.27 of 
015/21.92.30. 

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

zo. 21 mei EDEGEM: FVV-Edegem 
naar aperitiekfoncert '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 i.s.m. Rodenbachfonds. 
Infb: Joris Frederickx, 014/61.38.67. 

zo. 21 mei SCHOTEN: 
Aperitiefconcert 'Rebels maar beminnelijk' 
met Paute Van Parys op clavecimbel.. Om 
11u. in Kasteel de Oranjerie, Domein 
Vordenstein (ingang Kopstraat). Org.: FW-
prov. Antwerpen. Info: Els De Jong 
(03/645.40.61) Of Lutgart Vangramberen 
(03/322.05.36). 

Ma. 22 mei WOMMELGEM: Her
denkingsmis voor Jan Puimège. Om 19u. 
in OLV-Boodschap, Volkaertslei te 
Wommelgem-Laar Org.: KK Jan Puimège. 

WO. 24 mei BERCHEM: Bezoek aan 
het Museum Mayer-van den Bergh. Sa
menkomst om 13U.50 aan het museum. 
Lange Gasthuisstraat. Rondleing met gids 
om I4u. stipt. Deelname: 100 fr Ook heren 
welkom. Inschrijven op voorhand. Org.: 
FW-Berchem. 

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

za. 27 mei NULEN: Vormingscursus 
n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen: 
'Werking van de gemeenteraad, het sche
pencollege en het OCMW'. Van 10 tot 12u. 
In zaal Kempenland. Org.: VU-Ranst i.s.m. 
VCLD. Info: Lutgart Van Dessel 
(03/584.18.09) Of Hllde Houwen 
(02/219.25.00). 

. Za. 27 mei LINT: Leden- en sympat-
hisantenfeest VU&ID-Lint in Congreszaal 
Ontmoetingscentrum 'De Witte Merel'. 
Aanvang 20u.30 met aperitief, warm 
buffet, dessert en koffie. Deelname 600 
frp.p. Gastspreker: Patrik Vankrunkelsven. 
Inschrijven: Els Madereel (03/455.83.70). 

za. 27 mei MECHELEN: VU 
Mechelen bespreekt het 1ste deel van het 
ontwerpprogramma (gemeenteraadsver-
kiezingenè van de VLD-VU-alliantie. In con
grescentrum 'Diependael', 't Plein 
(Zoutwerf) van 10 tot 12u.30. Info: Mare 
Hendrickx, 0495/10.17.27. 

zo. 28 mei WOMMELGEM: 
Aperitiefconeert met het Zulawskitrio. Om 
IOu.45 in Home St.-Jozef. Org.: KK Jan 
Puumège. 

DO. 1 Juni BERCHEM: Uiterste 
inschrijvingsdatum voor de FW-uitstap 
naar Normandie op 21, 22, 23 en 24/9. 
Deelname: 12.800 fr Inschrijven door stor
ting van voorschot (5.000 fr) op rek. nr 
412-6188941-31 van FW-Berchem. Meer 
info: 03/321.73.60. 

Vr. 2 Juni KALMTHOUT: Geleid 
bezoek aan het natuurreservaat 'De 
Maatjes' in Kalmthout-Nleuwmoer 
Afsrpaak om 13u.30 parking kerk 
Nieuwmoen Org.: FW-Kalmthout. 

za. 5 Juni MECHELEN: vu-Mechelen 
bespreekt het 2de deel van het ontwerp
programma (gemeenteraadsverkiezingen^ 
van de VLD-VU-alliantie. In congrescen
trum 'Diependael', 't Plein (Zoutwerf) van 
10 tot 12U.30. Info: Mare Hendrickx, 
0495/10.17.27. 

Di. 6 Juni MECHELEN: VU-Mechelen 
bespreekt het 3de deel van het ontwerp
programma (gemeenteraadsverkiezingenè 
van de VLD-VU-alliantie. In congrescen
trum 'Diependael', 't Plein (Zoutwerf) van 
10 tot 12U.30. Info: Mare Hendrickx, 
0495/10.17.27. 

WO. 7 Juni KALMTHOUT: FVV-
Kalmthout t)ezoekt Kantkamer in Carolus 
Borromeus te Antwerpen. Samenkomst 
om 13U.50 aan de kerk. Deelname 50 fr 
Inschrijven vóór 5/6 bij Lucienne 
(666.91.52). Org.: FW-Kalmthout. 

Za. 10 Juni MERKSEM: 3de Grote 
famillequiz wordt uitgesteld tot 2 septem
ber wegens 'Zweden-België'. Om 20u. in 
'De Kring', Jaak De Boeekstraat 73 te 
Merksem. Ploegen van 3 tot 6 personen. 
100 fr p.p. Iedereen prijs. Org. De Cammer 
Info en inschrijvingen: Peter Annys, 
03/644.77.85. 

Za. 17 Juni WOMMELGEM: Jaarlijks 
braadfeest. Om I4u. in de Kastanjelaan 4 
te Wommelgem. Met gelegenheid tot 
allerhande volksspelen. Org.: KK Jan 
Puimège. 

Ma. 19 Juni VOSSELAAR: VU&ID-
Ontmoetlngsavond. Info-avond n.a.v. de 
gemeenteraadsverkiezingen. Om 20u. in 
het oude gemeentehuis. Org;: VU&ID-arr 
Turnhout. Info: Jan Hermans 014/41.82.03, 
Joris Frederickx 014/61.38.67, Louiza 
Troonbeeckx 014/63.40.33, Flor Van 
Noppen 014/37.25.45, Frida Adams/Jan 
van Der Vloet 014/63.33.60, Margriet 
Hermans 014/43.91.89, Jan Vorsselmans 
014/63.49.10. 

, WO. 21 Juni BERCHEM: Bustuistap 
met FW-Berchem 'Terug naar 
Oosterdonk'. Vertrek om lOu. stipt aan 
waehthokje gidsen busparkeerterrein 
Zuiderterras. Einde rond 17u. Deelname: 
1.100 fr Info en inschrijven (voor 25/5) bij 
bestuursleden FW-Berchem. 

vr. 23 Juni MORTSEL: FW-Mortsel 
wandelt te Sint-NIklaas. Samenkomst voor 
het stadhuis van Mortsel om I9u. Vertrek 
aan het stadhuis St.-Niklaas om 19u.30 
o.l.v. gids. Duur: 2 uur info: Erika Van 
HOOfStadt (03/455.17.76). 

DO. 29 Juni TURNHOUT: VU&ID-
Ontmoetingsavond. Info-avond n.a.v. de 
gemeenteraadsverkiezingen. Om 20u. in 
De Warande. Org;: vu&lD-arr Turnhout. 
Info: Jan Hermans 014/41.82.03, Joris 
Frederickx 014/61.38.67, Louiza 
Troonbeeckx 014/63.40.33, Flor Van 
Noppen 014/37.25.45, Frida Adams/Jan 
van Der Vloet 014/63.33.60, Margriet 
Hermans 014/43.91.89, Jan Vorsselmans 
014/63.49.10. 
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Campagnestartdag 
Zaterdag 24 juni 2000 

Antwerpen 
Astrid Park Plaza 

• OKTOBER 2000 • 

Beste vrienden, 

Vanuit gemeenten en provincies wil 
VU&ID haar politiële ideaal vorm geven
een moderne gemeenschap waarin ont
voogde Vlamingen vri) en verantwoorde
lijk leven en werken Onafhankelijk van 
zuilen en belangengroepen, maar bewust 
dat ieder zijn steentje heeft bij te dragen 
in de opbouw van een betere samenle
ving. 

Om de VU&ID-boodschap te versterken 
ver2amelen we op zaterdag 24 juni a.s. in 

Antwerpen. Voor een pohtiek én een actie
moment. Samen geven we in de metro
pool het startschot voor onze verkiezings
campagne. 
U bent hartelijk 
welkom! 

Geert Bourgeois, 
Algemeen voorzitter VU 
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PROGRAMMA 

Voonniddag 
9u.30: Onthaal en koffie 
lOu.00: VU&ID KIEST 

Welkom door Fons Borginon, nationaal ondervoorzitter van de VU en Antwerps volksver

tegenwoordiger. 

Toespraak door Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden 
Toelichting van de speerpunten van het VU&ID-verkiezingsprogramma door mandataris
sen van VU en ID21 
Voorstelling van de VU&ID-campagne door Laurens Appeltans, algemeen secretaris van 
de VU 
12u.00: Slottoespraak door Geert Bourgeois, algemeen voorzitter van de VU 

Tijdens de voormiddag is er een alternatief voormiddagprogramma met een 

bezoek aan de Antwerpse dierentuin. 

Middag 
12u.30: Middagmaal 

Namiddag 
I4u.00: ACTIE IN 'T STAD 
VU&ID zendt haar zonen en dochters uit. Onder leiding van kopstukken en kandidaten 
van VU en ID21 gaat u op pad om Vlaamse steden en gemeenten te veroveren. Maar we 
beginnen uiteraard .. 'in 't Stad'! 
Plaats van vertrek: Astridplein. 

VU&ID-campagnestartdag • Antwoordstrook 
Een dagje Antwerpen zint me wel. Noteer alvast mijn inschrijving voor de VU&ID-dag op 24 juni e.k. Ik betaal van

daag nog mijn bijdrage voor het middagmaal (300 fr. voor volwassenen; 100 fr voor kinderen jonger dan 12 jaar) 

op rekeningnummer 435-0271521-01 van VU te 1000 Brussel Ik vermeld 'Startdag' en het aantal deelnemers. 

Naam. Voornaam; 

Straat: Nr.: Bus: 

Postnr.: Gemeente: 

Telefoonnummer: Faxnummer: 

Noteer de aanwezigheid van- O volwassenen 
Wil a.u.b. duidelijk uw keuze aanduiden! 

VOORMIDDAGPROGRAMMA 
n Politiek programma; volwassenen 

MIDDAGPROGRAMMA 
O Middagmaal volwassenen (300 fr) 

kinderen (100 fr.) 

^ kinderen 

O Groepsbezoek aan Antwerpse Zoo 
• als kinderprogramma; kinderen (230 fr.) 
• als alternatief programma volwassenen (400 fr) 

Middagmaal vooraf te betalen op rekeningnummer 
435-0271521-01 van VU te 1000 Brussel 

NAMIDDAGPROGRAMMA 
a Wi) nemen deel aan de actie met volwassenen en kinderen 

Wil a.u.b uw antwoord vóór 9 juni a.s. terugsturen naar het VU-secretariaat, 
Barrikadenplein 12,1000 Brussel. Faxen kan nattiurlijk ook: 02/217.35.10 X 

PRACTICA 

Kinderopvang 

Ook voor de jongsten is het Astrid Parjc 
Plaza de verzamelplaats, 's Namiddags 
gaan de VU&lD-juniors mee op actie in 't 
Stad. Maar tijdens de voormiddag bezoe
ken alle kinderen onder begeleiding de 
prachtige Zoo van Antwerpen. Wel oplet
ten dat ze tijdig (d.w.z. ten laatste om 10 
u. 's ochtends) in het hotel zijn. In groep 
betalen kinderen van 3 tot en met 11 jaar 
slechts 230 fr. Papa's of mama's die mee-
willen betalen daarvoor 400 fr Dit inkom-
geld wordt 's morgens bij het onthaal 
betaald. 

Personen n̂ iet een handicap 

Het hotel is vlot toegankelijk. Mits een 
seintje regelt het VU-secretariaat een par
keerplaats in de hotelparking. Heeft u 
extra vragen bij het namiddagprogramma, 
dan belt u het partijsecretariaat. 

Extra inlichtingen 

De VU&ID-dag is een organisatie van 
Volksunie en ID21. Voor bijkomende 
informatie kan u terecht op het nummer 
02/219.49 30 
Of u mailt naar info.24juni@volksunie.be 

De Antwerpse dierentuin 

De Antwerpse dierentuin is 
alleen al uniek door zijn ligging 
in het hartje van de stad Blik
vangers zijn het exotische apen-
gebouw, het 'Vriesland' van 
pinguïns en zee-otters, en het 
splinternieuwe olifantenverblijf 
Naast 7000 dieren omvat dit 10 
hectaren grote wandelpark ook 
een natuurhistorisch museum 

Het hotel Astnd Park Plaza bevindt zich in 
hartje Antwerpen op amper 100 meter van 
het Centraal Station (treinreizigers moeten 
soms overstappen in Berchem) en op 300 
meter van de Rooseveltplaats, de stelplaats 
voor de bussen van De Lijn De locatie is dus 
ideaal bereikbaar met het openbaar vervoer 
Komt u toch met de wagen dan kan u 
terecht in één van de vijf nabij gelegen 
betaalparkings (De Keyser, Breidel, Nova, 
Roosevelt, Empire) 
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pv e grote prijsuitreiking is volop bezig. In de voet

balwereld worden de landskampioenen aan de 

lopende band gekroond. Manchester United, Monaco, 

Lazio Roma, Bayern Munchen, PSV Eindhoven, Glasgow 

Rangers, Sporting Lissabon, Anderlecht... Er is weinig 

nieuws onder de zon. 

4 SPORT ^ 

Al deze clubs maken deel uit van een 
jarenoude traditie. Enkel in Spanje was er 
de uitzondering die de regel bevestigde. 
Deportivo La Coruna ging er de groten 
van het Europees voetbal vooraf. Indien 
Real Madrid in Parijs de finale van de 
Champions League verliest mag het vol
gend seizoen zelfs niet deelnemen aan het 
kampioenenbal. Wat neerkomt op een 
financiële catastrofe. 

GROTE CELIJK 

De uitkomst van de meeste nationale kam
pioenschappen bevestigde wat we al lang 
wisten: het geld regeert de voetbalwereld. 
De hoogte van de budgetten valt af te 
lezen van de eindrangschikking van de 
vaderlandse competities. Het is niet 
anders en waarschijnlijk zal het nooit nog 
anders kunnen. Men gaat er ook vanuit 
dat het zo moet zijn, dat het niet anders 
mag. Daarom stapte Louis van Gaal uit 
eigen beweging op bij FC Barcelona. Hij 
volgde daarmee het spoor van zijn voor
zitter. De Catalaanse clubleiders zijn de 
harde meedogenloze kritiek van de pers 
beu. Zij houden de eer aan zichzelf, wat in 
het voetbal zeer ongewoon is geworden. 
Van Gaal is anders een geval apart. Hij 
oogstte grote triomfen met Ajax en ook 
met Barcelona won hij meerdere trofeeën. 
Toch is de man zeer omstreden. Hij heeft 
principes en een grote bek. Hij gaat geen 
conflict uit de weg. Hij twijfeh geen secon
de aan zijn eigen grote gelijk. Van Gaal 
gelooft in opdrachten en taken die moe
ten worden uitgevoerd. Zijn ploeg is een 
geoliede machine die voetbalt volgens 
vaste patronen. Dat kunnen de spelers 
aanvankelijk wel hebben. Vooral wanneer 
zij uit een tijd komen waarin niets nog 
gestructureerd verliep en dat is meestal 
het geval wanneer trainerswissels worden 
doorgevoerd. Op termijn beschadigen 
vaste patronen evenwel de creativiteit. 
Vooral de betere voetballers komen er 
tegen in het verweer Het was heus geen 
toeval dat precies Rinaldo, momenteel 
aangezien voor 's wereld beste, met zijn 
machtige trainer in de clinch ging. Naar 
aanleiding van die kleine oorlog sprak Van 
Gaal over cultuurverschillen. Nederlan

ders plooien zich nu eenmaal gemakkelij
ker naar de ploegdiscipline, zij denken 
probleemloos resultaatsgericht. Met Latij
nen wil dat wel eens anders zijn. Boven
dien heeft Van Gaal de emotionele onder
bouw van het Catalaans voetbal miskend 
of op zijn minst onderschat. Men heeft de 
invasie van het Nederlandse spelersle
gioen gedoogd zolang de resultaten aan 
de hoogste verwachtingen tegemoet kwa
men. Dit was de afgelopen maanden niet 
langer het geval en de reactie is niet uitge
bleven. Van Gaal verlaat vermoedelijk niet 
zonder bitterheid de sportieve trots van 
Catalonië. Het siert hem dat hij de club 
niet tot het uitbetalen van exuberante 

de Waalse club? Willen zij er geld in inves
teren of willen zij er geld uit genereren? 
Het gemak waarmee Standard de broer
tjes M'penza liet vertrekken, stemde al tot 
nadenken. Doorzichtig kon het beleid ook 
toen niet worden genoemd. 
In de herfst van 1999 moest Ivic als trainer 
terugtreden. De spelers konden de man 
niet meer horen of zien. Maar Ivic bleef 
wel in de club en trok van in de coulissen 
aan alle touwtjes. Dat is uiteindelijk fataal 
afgelopen. Een week voor het einde van de 
competitie achtten kortzichtige bestuur
ders het nog nodig trainer/ean Thissen te 
ontslaan. Zodat Ivic twaalf maanden later 
opnieuw met de Rouches naar de Heizel 

Daar gaat van Gaal 
opzegvergoedingen heeft verplicht. Hij 
steekt gunstig af tegen die andere Hollan
der/larf de Mos, die meer dan een club op 
de rand van de financiële wanhoop heeft 
gebracht met uitgekiende contracten, die 
vooral rond de opzegvergoedingen wer
den opgesteld. Het stoort De Mos niet dat 
hij vandaag door niemand nog voor ern
stig wordt genomen. Nog deze week hoor
den wij een Nederlands voetbaljoumalist 
zeggen; „De Mos is een fictie. De man 
bestaat niet". Louis van Gaal is duidelijk 
uit ander hout gesneden. Het verleent de 
man oneindig veel meer credibiliteit. 

HOCUS POCUS 

Voor wie het nog niet moest weten: Stan
dard en trainder Ivic hebben andermaal 
de finale om de Belgische beker verloren. 
Deze keer tegen Racing Genk dat daarmee 
in extremis een kwakkelseizoen goed 
maakte. 

Standard moet de wanhoop zo ongeveer 
nabij zijn. Volgend seizoen weer geen 
Europees voetbal en dit na een seizoen 
waarin tien competitiematchen op rij wer
den gewonnen en waarin maar liefst vier 
trainers werden versleten. Een beter 
bewijs van bestuurlijke onkunde kon niet 
worden geleverd. 

Welke bedoelingen hebben mijnheer 
Dreyfus en zijn handlangers eigenlijk met 

' l i l 
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Afhalen van palinggerechten mogeli|k 

Openingsuren: van maandag tot en met donderdag: 

12 uur tot 14.30 uur - 18 uur tot 21.30 uur 

Zaterdag: 18 uur tot 22 uur 

Zondag: 12 uur 21.30 uur 

Verlofperiode de maand december 

zou kunnen trekken. De spelers reageer
den echter gelaten op de hocus pocus. 
„Een week kunnen we het met de man 
nog wel uithouden...", zegden ze veelbete
kenend. Natuurlijk waren de bestuurders 
hoogverbaasd over de uiteindelijk ontkno
ping. Daags na de 4-1 afetrafiing verkozen 
zij het stilzwijgen om zich over de toe
komst te kunnen bezinnen. De hondstrou
we supporters van deze traditierijke club 
verdienen echt beter 

VAANDRIG GENK 

Voor Racing Genkt eindigde een rotjaar 
alsnog succesvol. ]ohan Boskamp schijnt 

echt voor het geluk geboren. Hij moet 
meer dan één konijnenpoot in zijn zak 
hebben. Waar hij in België komt keert het 
tij. Toch blijven de Limburgers beter nuch
ter Zij staan voor belangrijke maanden. De 
spelerskern zal drastisch worden ver
nieuwd. Daar mogen niet teveel flaters 
worden bijgemaakt. 

Racing Genkt heeft zichzelf uitgeroepen 
tot vaandrig van het Limburgs voetbal. Het 
kan terugvallen op een budget dat Euro
pese aspiraties wettigt. Die verwachtingen 
moeten worden waargemaakt. Boskamp 
weet waar hij voor staat. Hij werkt bij voor
keur met de jeugd. Hij predikt geduld. Dat 
is een deugdelijke redenering maar ambi
tieuze clubs kunnen geen jaar overslaan... 
De resultaten mogen niet achterblijven. 
Genk heeft in drie jaar twee bekers en één 
landstitel gewonnen. De spelersuittocht 
ten spijt zal niemand vrede willen nemen 
met minder dan Europees voetbal. De 
druk zal dan ook groot worden. Zeker in 
de bestuurskamer.. 

Olympos 

Louis van 
Gaal hield de 
eer aan 
zichzelf... 
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Terugkomen en niet gaan 

Axel Merckx 

Axel Merckx is weer coureur. Dat 
heeft hij in de eerste weei< van de 
Giro duideiiji< gemaal<t. Hij reed 
voortdurend voorin, was attent, 
viel aan en won niet zonder gians 
een bergrit. Het was wel tijd. 
Vohg jaar fietste de zoon van de 
vader anoniem in de Mapeipioeg. 
Zo'n formatie i<an zich dat veroor
loven maar het moest natuurliji< 
niet blijven duren. Vandaar. Tot 
waar de mogelijkheden van Axel momenteel 
reiken, is een raadsel. Hij zal in Italië, het land 
waar hij het liefst koerst, ongetwijfeld een 
eervol klassement nastreven. Nadien wacht de 
Tour waarin hij al eens eerder een van onze 
besten was. 

GEEN SYDNEY 
Wat gevreesd werd bleek inderdaad onvermij
delijk: Fred De Burghgraeve heeft er een 
streep onder getrokken, 's Lands beste zwem
mer ooit zal er in Sydney niet bij zjin. Hij is 
mentaal uitgeblust en verkiest het zwembad 
te verlaten met opgeheven hoofd. Hij wil zich
zelf de pijn van de nederlaag besparen en 

daar kunnen we begrip voor 
opbrengen. De Burghgraeve zegde 
dat hij In Sydney geen medaille zou 
kunnen halen en voor minder 
wenst hij niet mee te doen. Een 
kampioen van zijn formaat heeft 
het recht zo te redeneren. Nobles
se oblige. Wat natuurlijk niet weg
neemt dat onze Olympische dele-

is plots weer gatle een zware slag incasseert. 
coureur. Heel vaak zal deelnemen opnieuw 

belangrijker zijn dan winnen... 
Het blijft anders tegenslagen regenen voor 
het BOIC. Ook Kim ClIJsters heeft inmiddels 
afgezegd. De Spelen passen nietin haar pro
gramma. Ze heeft andere prioriteiten Kan 
zijn. De Olympische familie reageerde gelaten. 
Over vier jaar zal Kim ouder en sterker zijn 
geworden, misschien of wellicht passen de 
Spelen dan wel in haar kalender en hopelijk 
doet ze dan een gooi naar een medaille... 
Het is maar hoe men het bekijkt en hoop doet 
gelukkig leven. Al hadden wij de oudste van de 
dochters van Lel graag in Australië bezig 
gezien. 

Olympos 
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WT" ie in Vlaanderen schone kunsten wil bekijken krijgt 

daarvoor alle kansen. Eén van de bronnen is 

Oostende waar het actieve Provinciale Museum voor 

Moaerne Kunst twee uitstekena gepresenteerde tentoon

stellingen programmeert. 

Groot veid, olie 
>' op doek uit 

1963. 
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In het PMMK te Oostende loopt de ten
toonstelling 'Maurice Wyckaert - Het rus
teloze landschap'. Dit is het eerste over
zicht van diens werk sinds 1986. Deze ten
toonstelling schakelt zich prachtig in de 
hier gebrachte reeks van exposities over 
sterke en eigenzinnige picturale oeuvres, 
die vertegenwoordigd zijn in de vaste col
lectie van dit museum. Deze tijdelijke 
exposities vormen zo een uitbreiding van 
de collectie. 

ASCER JORN 

Maurice Wyckaert, alhoewel nooit rechtst
reeks bij de internatonale Cobra-bewe
ging betrokken, nam er in zijn eigen werk 
wel de spontane creatiekracht van over. 
De jonge Maurice Wyckaert (1923-1996) 
verliet in 1948 de Brusselse Academie van 
Schone Kunsten en werkte met Clara en 
Gentil Haesaert en Gerard Walschap mee 
aan het culturele tijdschrift De Meridiaan. 
Samen met dezelfde Haesaerts en Ernest 
Wyens richtte hij in 1954 het Brusselse 
cultuurcentrum Taptoe op, een ontmoe
tingsplek voor binnen- en buitenlands 
artistiek talent. Belangrijke kunstenaars 
zoals Jorn, Walasse Ting, Enrico Baj, 
Pierre Alechinsky, Hugo Claus, Roel en 
Reinhoudt d'Haese, e.a. vonden hier een 

forum. Hun respectieve tentoonstellingen 
waren vaak baanbrekend voor hun verde
re artistieke ontplooiing. 
Maurice Wyckaert kwam vooral onder de 
indruk van de Deense kunstenaar Asger 
Jom, drijvende kracht en medestichter 
van Cobra. Samen maakten ze de begin
periode van het 'Internationale 
Situationiste' actief mee. Deze beweging 
en het gelijknamige tijdschrift was 

LICHTVOETIG... 

Wat het eigen oeuvre betreft startte 
Wyckaert met stillevens, onder de stilisti
sche invloed \znjean Brusselmans. Via 
abstrahering en zijn intense belangstelling 
voor ritme evolueerde Wyckaert tot zijn 
eerste non-figuratieve werken. Weldra 
bleek zijn interesse voor het landschap. 
De landschapsingrediënten beroerden 
hem onderhuids. 

Rusteloze 
landschappen 

gegroeid uit de revolutionaire opvattin
gen van jonge kunstenaars en promootte 
de avant-garde-kunst van die jaren. Met 
zijn 'Bauhaus Imaginiste' tekende Jorn de 
krijtlijnen van de nieuwe maatschappelij
ke invulüng van het kunstenaarschap, op 
grond van een fundamentele rol in de 
maatschappij en niet louter afhankelijk 
van economische factoren. Dergelijke 
ideeën werden ook bijgetreden door de 
Nederlander Constant en de Brit Ralph 
Rumney. Voor Wyckaert was dit alles erg 
inspiratief en de basis voor talloze buiten
landse contacten en vriendschappen. 

Aanvankelijk legde hij dit mentale patroon 
met een dikke laag verf (pasteus) vast, tel
kens met een wilde, spontane geste op 
het doek aangebracht. 
Vanaf de jaren zestig klaarde wyckaert zijn 
landschappen uit. De verflaag werd heel 
wat dunner en de open compositie ver
kreeg een uitgesproken melodieus-ritmi-
sche lijnvoering. Zijn doeken werden dui
delijk lichtvoetiger en helderder van kolo
riet. 
In een laatste fase, in de jaren zeventig, 
bracht hij met grote, ijle vlakken een haast 
mystieke onpeilbaarheid binnen in een 

Een bruisende stad 
Het eerste weekeinde van juni wordt Mecheien 
een smeltkroes van muziek. Jazz, koren en 
/?ad/o 5 zuilen er neerstrijken met een aanbod 
dat naar overdaad zweemt. 
Op zaterdag 3 juni organiseert liet Festival van 
Vlaanderen tussen 14u. en 24u. In de geres
taureerde stadsschouwburg een mini-Jazzfes-
tivai dat sinds 1994 een groot succes kent. Dit 
Jaar ligt het accent op het vocale aspect, op de 
inbreng van eigen musici en op een ruime 
variatie, met een knipoog naar de flamenco, 
de etnische muziek en de improvisatie. 
Plastisch werk, fotografie en diverse stands 
maken van deze dag een echte happening. 
Het internationaal koorfestival biedt een over
zicht van vijf eeuwen koorgeschiedenis. Op 
donderdag 1 Juni zingt het Mechels koor van 
O -L.-V.-over de DIjle onder leiding van Urbain 
Van Asch werk van mgr. Jules Van Nuffel. Op 
vrijdag 2 juni zingen diverse koren op diverse 
locaties. Zoals het Nederlandse Cappella 
Pratensis dat, met het oog gericht op de 
figuur van keizer /Care/die hier onder de stren
ge hoede van zijn tante Margaretha van 
Oostenrijk zijn jeugd doorbracht, werk brengt 
van lievelingscomponist Pierre de la Rue. Op 
zaterdag 3 juni wandelen de toehoorders 
langs straten, pleinen en historische plekken 
die vaak niet voor het publiek toegankelijk zijn 
Ze krijgen uitleg van een stadsgids en luisteren 

naar vermaarde ensembles uit verschillende 
landen Les Chantres d'AIn komen uit de streek 
boven Lyon met pareltjes als de kerk van Brou, 
de kloostertuin van Ambronay en Pérouges, 
een van de mooiste dorpen van Frankrijk Ze 
zingen volksliederen, vaudevilles, drinkliederen 
en liturgische gezangen uit de zeventiende 
eeuw. Modus Novus uit Aken maakte ooit 
onder leiding van Jas Van Immerseel een 
opname van Mendelssohns opera 'De bruiloft 
van Camacho' en brengt in Mecheien muziek 
uit de romantiek. Het Cents Madrigaalkoor en 
Johan DuIJck zijn zowat synoniem Ze hebben 
vooral oog voor wat in Vlaanderen gebeurt en 

brachten creaties 
van werk van 
Rosseau, Roel-
straete en Nees. 
De avond wordt 
besloten met werk 
van Josduin des 
Prés, 'der Noten 
Meister' zoals zijn 
tijdgenoten hem 
noemden, en een 
compos i t i eop
dracht van Erica 
Budal, 'Carolus Im
perator' . 
Radio 3 strijkt al 

Onder de naam 
'Persjoenkelen' loopt op 
zondags juni een orgelwan
deling langs en door de 
mooiste kerken van 
Mec/ie/en. 

jaren in een andere Vlaamse stad neer en 
heeft daarbij aandacht voor het typische 
karakter en cultuurlandschap. In Aalst stond 
Boontje centraal, in Oostende James Ensor, In 
Aarschot Arthur Meulemans. Dit jaar is 
Mecheien aan de beurt. In deze context pas
sen het jazz- en koorfestivai waarvan sprake. 
Maar wie Mecheien zegt denkt aan de beiaard 
en Jef Denyn, aan de menselijke stem van Vic 
Nees, en aan orgelklank tegen gotisch gewelf. 
Die zijn er allemaal. Jean-Pierre /Jonc/as discus
sieert over het Roomse leven, Yves Desmet en 
Jan Wauters praten In 'De Grote Verzoeking' 
en 'Het Eerste Oordeel' bespreekt DebussYs 
'Fêtes galantes'. Maar er is meer. Wannes Van 
de Velde en het strijktrio De Meyt op Solder 
putten uit onze rijke voorraad volksliederen, 
Paul Dombrectit brengt met // Fondamento 
een eigenzinnige en verfrissende aanpak van 
Haendels 'Watermuziek', en de Hongaarse 
Marta Abraham speelt met het Vlaams Radio 
Orkest het vioolconcert van August De Boeck, 
romantisch, deinend op wisselende stemmin
gen en hier en daar gekleurd door een 
Slavische toets. 

Wouter De Bruyne 

Tickets: Dienst voor Toerisme 
(015/29.76.55). 

Info: www.radlo5.be 

haast 'paradijselijk universum'. Al de land
schappen van WycksLtrt blijven een groot 
enthousiasme en een geweldige vitalisti
sche kracht uitstralen. Bij hem niet langer 
de tragiek en anekdotiek van het Vlaamse 
expressionisme, maar een vreugdevolle 
kijk op de steeds veranderende wereld. 
Hij plaatst de verschillende elementen van 
het landschap in een 'overkijkend' zicht in 
een wemelend doorelkaar. Wyckaert werk
te aldus erg synthetisch. Door een derge
lijke 'panoramische visie' overstijgt hij als 
het ware tijd en ruimte. 

...EN FRIS 

Maurice Wyckaert was een schilder pur-
sang. Consequent bleef hij voorttimmeren 
aan zijn eigen oeuvre en liet hij de inter
nationale nieuwe bewegingen van Zero, 
Pop-Art, Minimal-Art en conceptuele kunst 
aan zich voorbijtrekken. Het is pas in de 
jaren tachtig, toen er een hernieuwde 
belangstelling voor de schilderkunst an 
sich ontstond, dat ook het oeuvre van 
Wyckaert met al zijn frisheid weer in beeld 
kwam. 
Met Jom trok Wyckaert in 1958 naar het 
Italiaanse Albisola, waar hij figuren als 
Wilfredo Lam, Luciano Fontana en Enrico 
Baj leerde kennen. In Duitsland onder
hield hij contacten met de 'Spur-Gruppe', 
de Duitse tak van de zgn. situationisten. 
In 1975 vertegenwoordigde Wyckaert 
België op de Biënnale van Sao Paulo. 
Verder figureerde zijn werk in belangrijke 
rondreizende tentoonstellingen met 
kunst uit België in het buitenland. 
Naast schilderijen op doek en grafiek 
realiseerde hij ook monumentaal werk 
(zoals een muurschildering in de Beit Alfa 
Kibbuts in Galilea, en een muur van het 
Belgisch Huis in de Givat-Ram-
üniversiteit, Jeruzalem). In eigen land was 
hij één van de deelnemers aan een kunst
project in de Brusselse metro. 

Dirk Stappaerts 

Maurice Wyckaert - Het rusteloos 
landschap. In het Provinciaal Musem 
voor Moderne Kunst, Romestraat 11, 
8400 Oostende. Tot 25juni a.s. 
Dagelijks van lOu. tot 18u. Gesloten 
op maandag. Toegangsprijzen: 200 
fr.; 160 fr. voor reductiehouders en 
jongeren 17-18J. Gratis voor -12j. 

Bij het Mercatorfonds verscheen de 
nieuwe catalogus-monografie (128 
bh., 30x24,5 cm, 120 kleurillustra-
ties, linnen band met goudstempe-
ling) 1.450 Jr. 

op de tweede tentoonstelling 
(Antoine Mortier • Het naakte teken) 
komen we in een volgende uitgave 
terug. 
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T^ e bespreking van het boek 'De Vlamingen op de 

Titanic' van Dirk Musschoot was een 

interessante inleiding tot het bewogen verhaal, maar zette 

historicus Bart Haers aan om vragen te stellen bij het 

begrip 'Arm Vlaanderen'. 

BOEKEN 

Wij zouden ons kunnen beperken tot de 
gegevens die in het artikel 'Arm 
Vlaanderen zonk met Titanic' (WIJ, 6 april 
jl.) staan vermeld om tot de conclusie te 
komen dat er toch heel wat van aan was 
van die armoede waarover achtereenvol
gens Isidoor Teirlinck en Reimond Stijns, 
August De Winne en later pater Stracke 
het hadden. Elk op eigen wijze beschre
ven zij het 'Arm Vlaanderen' van hun tijd, 
waarbij materiële en geestelijke armoede 
door elkaar worden gebruikt. Men ziet 
dat voorzichtigheid geboden is bij het 
gebruik van generaliseringen. 
Waarom storen wij ons aan 'Arm 
Vlaanderen'? Wij «toren ons met evenveel 
ergernis aan 'Oud België' en andere 
clichés, die een goede kijk op het verleden 
onmogelijk maken. Maar vooral 'Arm 
Vlaanderen' stoort ons, omdat het begrip 
naar ons gevoel reeds vaak en zeer duide
lijk genuanceerd is geworden, door onder 
andere de Gentse historicus en VU-parle-
mentslid Chris Vandenbroecke. Er is nog 
een andere reden waarom wij ons afzetten 
tegen ondoordacht gebruik van de term. 
Het boek van Mare Reynebeau, 'Het klau
wen van de leeuw', leert dat de toenmali
ge Vlaamse beweging weinig of niets met 
de sociale ontvoogding van de arbeider te 
maken had, maar een zaak was van (klei
ne) burgers. Eric Defoort heeft de onge
nuanceerde aanpak van Reynebeau vol
doende weerlegd zodat wij dat niet meer 
moeten doen, ware het niet dat de bood
schap blijkbaar niet is doorgedrongen. 
Daarom onze enigszins andere aanpak, 
een kijk die niemand echter hoeft te 
delen. 

ARM AMSTERDAM? 

Wie het Amsterdam van de Gouden Eeuw 
kent of het huidige Amsterdam bezoekt, 
kan zich nauwelijks inbeelden dat deze 
stad aan het IJ en de Amstel tussen 1795 
en I860 ingedommeld leek, zelfe demo
grafisch een serieuze dreun te verwerken 
had gekregen. Maar anno 1900 waren de 
dadendrang, de groei en de dynamiek er 
weer volop. 

Toch kende Amsterdam in de loop van de 
19de eeuw een zeer moeilijke tijd. De oor
zaken waren veelvuldig en hadden te 
maken met wat men de 'remmende voor
sprong' van de Gouden Eeuw heet, met 
een zeer goed uitgebalanceerde politiek, 
een grote tolerantie en een stevige conti
nuïteit inzake bestuur en politieke beman
ning. Het gevolg is dat enige generaties 
later de besaiurlijke elite zichzelf ging 
afschermen en daardoor geleidelijk aan 
slagkracht inboette. Aan het eind van de 
18de eeuw waren het misschien wel exter
ne factoren die de genadeslag gaven, maar 
Amsterdam ging toch aan zijn eigen voor
sprong ten onder. Aan de strijd tussen 

Oranje en de regenten, de heersende klas
se van bestuurders van de grote maritieme 
compagnieën. Zo kelderde de Oostindi-
sche Compagnie in 1792 roemloos we
gens gebrek aan inkomsten en dat terwijl 
men gedurende jaren dividenden had uit
gekeerd ... 

Om het kaartje volledig te maken moeten 
we er nog drie elementen aan toevoegen 
die met Vlaanderen te maken hebben: 

diamantslijper op zeker moment beter 
gaat in Amsterdam, aan andere dat de hn-
nenwever in Gent het moet afleggen tegen 
nieuwe beroepen. Maar in beide gevallen 

'Arm Vlaanderen' 
mocht niet klagen 

1. Holland boorde de nieuwe Oostin-
dische Compagnie tot twee keer toe de 
grond in om alle concurrentie te weren; 
2. Holland hield ondanks inspanningen 
van Maria-Theresia en Jozef II de Schelde 
gesloten; 
3. dankzij de Vierde Zeeoorlog (over de 
nieuwe Verenigde Staten van Amerika) 
konden Oostende en Brugge een plotse 
groei kermen. Een groei die met de Franse 
bezetting, ook voor Amsterdam zo fataal, 
enigszins getemperd werd maar in Gent 
een basis zou leggen voor de nieuwe 
katoenindustrie en binnen Vlaanderen 
grote bevolkingsbewegingen, zou veroor
zaken. 

DE NIEUWE DYNAMIEK 

Als wij ons ergeren aan een term als 'Arm 
Vlaanderen', dan ligt het niet in onze 
bedoeling de grote armoede van 1845-
1850 in vraag te stellen. Die hongersnood 
was immers al langer sluipend aan de 
gang, getuige de verslagen van de provin
cieraad van West-Vlaanderen uit die tijd. 
Ook kunnen we voor dezelfde provincie 
vaststellen dat er gedurende decennia een 
vrij grote uitwijking geweest is naar 
Noord-Frankrijk, naar Parijs en in mindere 
mate naar de Nieuwe Wereld. Maar als we 
zien hoeveel Duitsers, Noren, Zweden, 
Denen en Fransen om nog te zwijgen van 
Italianen en leren, de oversteek waagden 
en dat er al eens een aantal - arm gebleven 
of rijk geworden - terugkeerde, dan moet 
men het verhaal met de nodige zorg bekij
ken. 

Allereerst was er in Vlaanderen, met voor
al Gent vanaf de jaren 1830, een proces 
aan de gang van geleidelijk versnelde 
groei met dito bevolkingsaanwas. Dat daar 
mistoestanden bij te pas kwamen, zal men 
ons niet horen ontkennen. In diezelfde 
periode zien we hoe langs paden van 
geleidelijkheid een sociaal-democratie 
ontstaat met een eigen cultuur, met een 
eigen dynamiek, en die probeert paal en 
perk aan de armoede te stellen. Aan 
details kunnen we zien dat het voor de 

gaat het om een dynamiek, om expansie 
en om (ongewilde) sociale promotie. 
Deze ligt onder meer besloten in het ont
wikkelen van nieuwe beroepen, die alle te 
maken hebben met het technischer wor
den van de bedrijvigheden. 

TROTS EN FIER 

Is de Amsterdammer fier om in de 
Kalverstraat te kunnen flaneren en legt hij 
bezwaren over de bedenkeüjke atmosfeer 
in de zijstraten terzijde, dan krijgen we 
vandaag nog altijd te horen dat 
Vlaanderen niet fier kon of mocht zijn op 
de eigen steden: Gent, Antwerpen, 
Oostende, Brugge ... 

Het 'Arm Vlaanderen' van pater Stracke 
was minder sociaal-economisch van aard 
dan wel een getuigenis van een priester 
die meende dat Vlaanderen in geestelijke 
armoede en moreel verval leefde. 
Teirlinck en anderen hadden het ook al 
over 'Arm Vlaanderen', omdat de interesse 
voor nieuwe kennis zo pover was en de 
reactie tegen de vernieuwing van op de 
preekstoel zo hevig werd gepromoot. 
Of vele Vlamingen nu derde klasse reisden 
op de Titanic en daarom arm genoemd 
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moesten worden? Of de streek waar zij 
vandaan kwamen bepalend was om de 
term armoede boven te halen? We vrezen 
van wel. Een valabel antwoord ligt beslo
ten in de archieven. Men kan naast het 
boeiende boekje van Louis-Paul Boon 
over '1901' ook andere bestanden leggen, 
over de bouwactiviteit in Vlaanderen, de 
uitbreiding van de steden en van de mobi
liteit om vast te stellen dat het weinig zin 
heeft te blijven kankeren over 'Arm 
Vlaanderen'. Zeker was er een zeer moei
lijk te doorkruisen gewest, maar aan het 
einde van de 19de eeuw kreeg Vlaanderen 
vleugels, industrieel, sociaal, cultureel. 
Als we de dwarsverbanden nissen deze 
ontwikkelingen leggen, dan kunnen we 
zelfs enigszins voldaan vaststellen dat er 
van Lieven Bauwens over Baeckeland tot 
Lemout & Hauspie een lijn loopt van 
dynamiek, durf, verdraagzaamheid en een 
zekere continuïteit van bestuur. 
Conservatief? Niet per se. Een goed 
bestuur kan niet met schokken tot stand 
komen. 

Vlaanderen zou daarin fierheid en trots 
kunnen putten, indien het er nood aan 
had. Alleen denken we dat het volstaat 
Vlaanderen te bekijken met de blik waar
mee we andere regio's bekijken om dan 
pro's en contra's rustig af te wegen. Voor 
het overige, laat het vliegwiel maar draai
en zodat ook wat clichés aangaat kaf en 
koren gescheiden raken. 

Bart Haers 

c» Een kleine geschiedenis van 

Amsterdam. Geert Mak. Uitg. 

Olympus, 1999, 495 fr., 338 bh. 

Van Ueven 
Bauwens over 
Leo 

Baeckeland 
naar Lemout & 
Hauspie (foto) 
loopt een lyn 
van dynamiek 
en durf. 
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MISSION TO MARS 

Wie vroeger ooit is gaan kijken naar 'The day the earth stood still', 
'2001: a space odyssey' of 'Close encounters of the third kind' en 
na afloop vond dat hij waar kreeg voor zijn geld geven we één 
goede raad mee-, blijf weg van 'Mission to Mars'. Dit is géén film, 
dit zijn plaatjes zonder enige samenhang, waarbij de acteurs niet 
lijken te weten tegen wie ze nu moeten opboksen: de mede-acteurs 
of de speciale effectenF 

Als regisseur Brian De Palma de mist in gaat, dat doet hij dat 
goed. 'Mission to Mars' is zo mistig dat zelfs De Palma het licht 
niet meer zag. Verwondering kan dat alles niet wekken: liefst drie 

NIEUW IN DE BIOS 

mensen waren er nodig om een verhaal uit te dokteren. Voor het 
oppervlak van Mars werd beroep gedaan op de Jordaanse woestijn 
in de omgeving van Petra, waarbij de opnames werden gemaakt 
met een roodfilter. 

Acteurs Gary Sinise, Tim Robbins en Armin Mueller-Stahl (in een 
klein rolletje - zelfs niet op de generiek vermeld, of wilde hij het 
niet vanwege de 'kwaliteit'?) bakken er dus niks van. 
Dat de strijd tegen 'the Force' moet worden gevoerd is waarschijn
lijk ironisch bedoeld; om tegen de echte Force - deze van 'Star 
Wars' - op te boksen moetje van goeden huize zijn. 

Ennio Morricones schitterende muziek kan niet verhullen dat dit 
echt geen goede film is. Over het verhaal zelf hoef je dan eigenlijk 
niet veel meer te weten. Voor wie het toch met eigen ogen wilgaan 
zien willen we nog kwijt dat de moraal van het verhaal is dat het 
leven op aarde wel eens van Mars of nog veel verder zou kunnen 
komen. Om een zinspeling op de naam 'John Thomas', auteur en 
scenarist, te maken: dit is gelul (*). 

Willem Sneer 

(*) 'John Thomas' was in het Victoriaanse tijdperk een verbloemde 
benaming voor het mannelijk geslachtsdeel 

• MEDIA • 

Tom Berenger In 
'Sniper', zat. 27 mei, 
TV1 om 23U.35 

^^^:^ Beverly Hlils Cop Amerikaanse komische politie
film van Martin Brest uit 1984, met Eddie Murphy, 
Judge Reinhoid en John Ashton. Politieman Axel Fowley 
uit Detroit neemt het niet zo nauw met de letter van de 
wet en hij gebruikt nogal ongewone, brutale methodes 
om misdadigers te klissen. Wanneer één van zijn vrien
den wordt vermoord, is hij vastbesloten de dader te vat
ten. Het spoor leidt naar Hollywood. Zon. 28 mei, VT4 
om21u.15 

^=^=^ Peters Friends Britse tragikomedie van Kenneth 
Branagh uit 1992 met Stephen Fn/, Imelda Staunton en 
Emma Thompson. Oudejaarsavond 1992. Peter heeft 
vijf vrienden uitgenodigd in zijn prachtige landhuis. 
Naarmate de gesprekken vorderen, worden de onder
werpen vertrouwelijker... Maan. 29 meL VT4 om 22u.50 

'•=s=2^ Rush Amerikaanse midaadfilm van Lili Fini 
Zanuck uit 1991, met Jennifer Jason Leigh, Jason Patric 
en Sam Elliott. Een rauw, hard en realistisch debuut van 
Zanuck, gebaseerd op een autobiografische scriptie van 
de ex-drugsagente Kim Wozencraft. Eric Clapton 
schreef de muziek. DIns. 30 mei. Kanaal 2 om 21u.25 

^•^s / The Deer Hunter Fascinerende film van Michael 
Crichton over de Vietnamoortog, duidelijk vanuit een 
Amerikaanse optiek, waarin de Vietnamezen alle schuld 
in de schoenen wordt geschoven. Het 'God Bless 
America', dat de helden bij hun thuiskomst te horen 
krijgen, heeft nooit zo wrang geklonken als in deze film. 
Met Robert De Niro, Christopher Walken en John 
Savage. Woens. 51 mei. Canvas om 20u.55 

^•=sr# Histories: Hitler in België Fotograaf Midniei 
Hendryckx gaat op zoek naar sporen van de aanwezig
heid van Hitler in ons land. Aan de hand van nooit gepu
bliceerde foto's van Heinhch Hoffmann, Hitlers pnvé-
fotograaf, wordt het bezoek van Hitler aan Brussel op 1 
juni 1940 gereconstrueerd. Het tweede deel van deze 
documentaire wordt volgende week uitgezonden. 
Dond. 1 Juni, Canvas om 20u.55 

^^^^ What's iove got to do with It Amerikaanse film 
van Brian Gibson uit 1995 over Tina Turner. De film is 
gebaseerd op de autobiografie 'I Tina', waarin ze hoofd
zakelijk vertelt over haar muzikale samenwerking en 
haar zestienjarig huwelijk met Ike Turner, de cocai'ne-
snuivende echtgenoot die haar geregeld bont en blauw 
sloeg. Met Angela Bassett en Laurence Fishburne. Vr|j. 2 
Juni, TV1 om 22U.05 

Film en TV: Europa 
ziet het economisch 

Bij de bespreking in het Europees 
Parlement van het voorstel tot wijziging 
van de richüijn inzake de doorzichtigheid 
in de financiële betrekkingen tussen de 
EU-lidstaten en openbare bedrijven, pleit
te VU&ID-europarlementslid Nelly Maes 
voor de uitsluiting vaji de publieke 
omroep van het toepassingsveld van deze 
richtlijn. Maes verwijt de Europese 
Commissie in haar concurrentiebeleid de 
openbare omroepen louter economisch te 
benaderen en daarbij voorbij te gaan aan 
de culturele en democratische rol van de 
publieke omroep en aan de noodzaak van 
mediapluralisme. De Wase politica stelt 
daarom voor om in de Intergouver
nementele Conferentie over te gaan tot 
een wijziging van de Europese besluitvor
ming inzake concurrentie. 
,,Nu heeft de Commissie een zelfstandige 
bevoegdheid, waarvan soms misbruik 
wordt gemaakt om algemene regelgeving 
voor bepaalde sectoren in te voeren zon
der rekening te houden met andere maat
schappelijke aspecten dan de economi
sche" argumenteert Maes. Ze waarschuwt 
er tegelijk voor dat de filmsector het vol
gende slachtoffer van het optreden van de 
Commissie dreigt te worden. Die wil 
immers binnenkort op haar eentje richt
snoeren voor de beperking van nationale 
steun aan filmproducties vaststellen. Dat 
zal op zijn beurt ervoor zorgen dat de 
filmindustrie in Udstaten of regio's met 
een gering audiovisueel productievermo
gen of met een beperkt taalgebied in 
zware financiële problemen komen. 
Haar VU&ID-collega in het Europees par
lement, Bart Staes, stelde over dit laatste 
commissievoorstel reeds schriftelijke vra

gen aan de Commissie en de Raad. Staes 
vraagt zich onder meer af of de Commissie 
zich bewust is van het feit dat ze de con
currentieregels voor het eerst ten volle 
laat gelden in het beleidsdomein cultuur. 
„Voor de audiovisuele initiatieven in klei
ne en middelgrote EU-lidstaten en cul
tuurgebieden is deze ingreep nefast. Zij 
beschikken - in tegenstelling tot de grote 
EU-lidstaten en cultuurgebieden - over 
een beperkter aantal financieringsbron
nen. Bovendien geeft een relatieve maat
staf (in casu de 50%-regel), zoals gehan
teerd door de Commissie, een vertekend 
beeld van de reëel geïnvesteerde bedra
gen" luiden Staes argumenten. Een van 
zijn kernvragen is of de beperking van de 
overheidssteun voor audiovisuele produc
ties te verzoenen valt met de doelstellin
gen van de Commissie om de ontplooiing 
van kleine en middelgrote EU-Udstaten en 
cultuurgebieden te ondersteunen. Een 
antwoord laat op zich wachten. 

Volgende week woensdag zal - als alles 
dit keer goed gaat - prins Laurent, Z.K.H., 
de eed afleggen als Senator van rechtswe
ge. Diezelfde dag weten alle media de 
Senaat opnieuw te vinden en voor zoveel 
drukte wordt dan ook een strak schema 
aangehouden. We willen u niet onthou
den hoe open dit parlement is als de frac
tie van Laken even komt kijken: 

- media dienen hun aanwezigheid ruim 24 
uur op voorhand aan te kondigen; 
- GSM's mogen (gelukkig!) niet worden 
gebruikt, maar ook flashes van fotografen 
zijn niet gewenst; 
- om 15u.45 komt prins Laurent aan, om 
15u.52 maakt prinses Asinrf haar opwach
ting en om 15u.57 zal ook prins Filip de 

Prins Laurent zal zich bij zijn eedafiegging ais 
senator van rectitswegejan een strai( sche

ma moeten houden. 

weg naar de Senaat weer eens gevonden 
hebben. De troonopvolger heeft weinig 
tijd om het gezelschap te vervoegen: om 
I6u.01 gaat prins Laurent naar het half
rond; 

- vier minuten later houdt Armand De 
Decker, Voorzitter van de Senaat, een 
korte toespraak; 
- om I6u.l5 krijgt Laurent de lachers op 
zijn hand met de eedaflegging; 
- om l6u.25 moet zelfs de ergste zuur
pruim eraan geloven: Laurent bestijgt het 
spreekgestoelte; 
- na twintig redevolle minuten begeeft de 
nieuwbakken Senator zich naar de salons 
van het Voorzitterschap om, na nog eens 
vijf minuten, het gulden boek te gaan 
ondertekenen en de kentekens in ont
vangst te nemen; 
- als de receptie welgeteld vijf minuten 
oud is worden de fotografen en camera
mensen geacht op te krassen. 
De begeleidende persmap zal, naast de 
noodzakelijke cv'tjes en toespraken, ook 
een lijst bevatten met 'de senatoren van 
rechtswege en hun parlementaire activi
teiten'. Een korte lijst, ongetwijfeld. 

14 

De term 'Babe' doet bij ons in meer
dere opzichten de mondhoeken 
krullen. Omdat wij de gelijknamige 
film en het vervolg erop schitterend 
vonden, maar ook omdat ook wij, 
geilaards van het mannelijke kun
nen, niet naast een schaarsgeklede 
dame op hoge hakken zullen kijken. 
Heel de naambekendheid van H&/Wis 
erop gebaseerd en in Vlaanderen is 
er zelfs een uitgeverij die leeft van 
dit soort net-niet-pin-up-dames. De 
bladen P-Magazine en Cftézijn soms 
immers weinig meer dan verpakking 
rond dames die net iets teveel ver
pakt zijn. 

P-Magazine deelt ook in de vreugde 
van de verkiezing van de \/T4-babe 
van het jaar Op het commerciële 

beeldscherm beginnen deze dame
tjes plots te bewegen en, zowaar, te 
praten. Boeiende televisie levert het 
allemaal niet op: deze miss-verkie-
zing is een bijzonder slechte en 
goedkope mix van vrouwelijk half-

opgevoerd als presentator, dat 
Dagmar LIekens, voorbeeldbabe, ten 
overvloede bewees dat nu eenmaal 
iemand de slechtste TV-uitspraak 
moet hebben en dat Sergio op korte 
termijn goed op weg is om zich op 

Babe Is een mol! 
Wie wordt de VT4-babe?, maandag 15 mei 2000, VT4 

bloot en elementen uit 'De Mol' en 
Libeity TV. De opdrachten, de 'grap
jes' en de finale lijken overigens 
zoveel op de productie van 
WoestIJnvIs dat hier een interessant 
plagiaatproces in zou zitten. 
We onthielden voorts dat Ben Van 
Ostade naast miss-kusser ook werd 

lange termijn uit de marktte prijzen. 
Gezien onze leeftijd behoren wij niet 
meer tot de doelgroep. Noch van 
VT4, noch van de deelnemende 
dames. We hebben er in geen van 
beide gevallen een traan voor gela
ten. 

Krik 

25 mei 2000 



Onzin 
Te lezen op de nieuwe webstek van Lauretta Onkelinx, de 
minister van Arbeid ter promotie van haar Rosettaplan 
(www rosetta be/nl5 html) 
„Geïnteresseerd in de startbaanovereenkomst? Zo we 
tevreden zijn dat zij u motiveert (of u toekomstig werk 
nemer of toekomstig werkgever is), kunnen we u alleen 
maar feliciteren 
Om nog wat meer daarover te weten en u meer aange
sproken te voelen vindt u hieronder een kopie van de 

startbaanovereenkomst en een verklarende nota om u 
doorheen deze administratieve doolhof te helpen ' 
Na ongeveer een jaar ministerschap kunnen we maar 
vaststellen dat het Nederlands van vele Franstalige fede 
rale ministers schabouwelijk is en blijft Het kan beter 
getuige het Nederlands van minister van Financien 
Reynders en dat van de minister-president van de 
Brusselse Hoofdstedelijke regering Jacques Simonet Tot 
voor kort waren beide totaal Nederlandsonkundig 
Dat precies Laurette Onkelinx zo'n onzin publiceert is des 

te erger aangezien ze de dochter van een Limburger is 
Zou het dan toch manifeste onwil zijn? Gelukkig is ze eer
lijk en bevestigt ze zelf het doolhofkarakter van 'deze 
plan' 

Vincent Van Quickenbome, 
senator VU&ID 

Red Na de brief van Van Quickenbome werd een en 
ander geconigeerd. Actie ondernemen helpt dus wel 
degeiyk 

4 WEDERWOORD 4 

Ontoelaatbare 
vergunningen 
Iedereen weet alles over de ramp in 
Enschede (Nederland) en' men zoekt de 
oorzaak op allerlei plaatsen {WIJ, 18 mei 
)1 - 'Na Enschede') Op één plaats met' 
De opslagplaats in woongebied diende 
eerst als onschuldige papierloods Daarna 
is er een vergunning gegeven voor een 
bestemmingsverandering en opslag van 
100 000 kilo hoogst gevaarlijk tuig Net 
zoals men vergunningen geeft om te bou
wen in gevaarlijke gebieden waar over
stromingen mogelijk zi|n Of men laat 
illegaal bouwen zonder aanvankelijk 
optreden en jaren later doet men de 
bouw afbreken Kan de overheid eens 
vooraf wat voorzichtiger en logischer 
omspringen met vergunningen geven en 
tijdig laten respecteren van wat mag en 
met mag' Dan kunnen rampen en veel 
miserie worden vermeden Maar nee, de 
overheid komt in actie als het te laat is en 
wast altijd zijn handen in onschuld als er 
zich een probleem stelt 

Degheldere WOy, 
Brugge 

Zwart-wit (1) 
In de gevoelige, en soms belachelijk, 
gevoerde discussie rond amnesüe, moet 
men vaststellen dat beide partijen ('zwart' 
en 'wit') een eigen waarheid vertellen 
Maar zou men met beter, m plaats van te 
streven naar 'het grote' gelijk, trachten 
werk te maken van verzoening' De oude 
wonden moéten helen, en dat moet nü 
gebeuren' 

De Vlaamse bewegers moeten toegeven 
dat er foute keuzen gemaakt werden en zo 
onnodig mensen gestorven zijn De weer
standers moeten erkennen dat ze te ver 
zijn gegaan en zich achteraf tijdens de 
repressie roekeloos hebben gedragen 
Ook België moet kleur bekennen, is het 
niet voor de repressie, dan wel voor dra
ma's zoals te Abbeville, waar zowel 
Vlaamsgezinden, communisten als joden 
onnodig stierven 

De Kerk moet eveneens haar schuld toe
geven, de leuze 'Rome of Moskou' spreekt 
voor zich De Kerk moet haar stilzwijgen 
in dit debat doorbreken 
Alle partijen (België, Vlaanderen en Kerk) 
moeten zich verzoenen en elkaar amnes
tie geven Amnestie als gebaar van vergif
fenis en welwillendheid Doe het om de 
spoken van het verleden te verdrijven en 
doe het voor de generatie van morgen 
Het gaat er niet om wie als eerste de stap 
zet, maar om het feit dat de stap gezet 
wordt' 

Harry De Paepe, 
Dendermonde 

Zwart-wit (2) 
Het artikel van Frank Seberechts 'Schuld 
en boete, vergeving en verzoening' (W7/, 
18 mei jl) kan ik met laten voorbijgaan 
zonder commentaar Is dat dezelfde Frank 
Seberechts die in 1994 het boek 'Ieder 
zijn zwarte' heeft gepubliceerd en waann 
hij de repressie aanklaagt' Nu probeert hij 
de retroactieve wetten van Londen te ver
goelijken Hoe kan een mens zo vlug van 
mening veranderen' Hoe weet Frank wat 
85% van de bevolking deed en dacht' 
Heeft hij tijdens de oorlog een referen
dum georganiseerd' De onverdachte 
getuige, de heer Paul Struye schrijft „De 
regenng als zodanig geniet in het bezette 
gebied geen enkel krediet, geen enkel 
gezag meer Niemand stelt zich voor, dat 
ZIJ na de oorlog aan het bewind zal kun
nen blijven Voor vele Belgen zijn de 
ware vijanden, zoniet de enige, de heren 
Reynaud en Pierlot De Belgische bevol
king geeft op dat ogenblik de indruk, wel
licht voor dne vierden voor de Nieuwe 
Orde gewonnen te zijn of er althans in te 
berusten " 

Het toppunt is wel dat Seberechts de 
namen noemt van de figuren die funda
menteel ondemocratisch hebben gehan
deld en die door de Vlaams-nationale 
organisaties als slachtoffers van de 
Belgische staat worden beschouwd Een 
van die figuren is volgens hem/ons Van 
Severen Zoals iedereen weet was Jons 
Van Severen geen slachtoffer van de 
Belgische staat, maar een notoire colla
borateur die in Abbeville zelfmoord heeft 
gepleegd 

Een andere figuur die volgens Seberechts 
ten onrechte als een slachtoffer van de 
Belgische staat wordt beschouwd is 
August Borms Hienn verschilt hij duide
lijk van mening met Wdlem Elsschot 
Mogen WIJ Frank eraan hennneren dat hij 
dankzij Borms en vele andere Vlaams-
nationale iconen het geluk heeft gehad in 
Vlaanderen in het Nederlands te kunnen 
studeren 

Oswald Van Ooteghem, 
Gentbrugge 

Stelceblinci 
of bang 
In een Vlaamse krant viel onlangs een 
lezer de voorzitter van de WB aan Een 
'tegenstem' was er met Daarom reageer
de ik Het IS begnjpelijk dat bepaalde 
Vlamingen zo handelen Verstandig is het 
met We zijn nu eenmaal allemaal van 
kleinsaf getraind om Belgicist te worden 
Eigenlijk wilde 'men' ons allemaal ook 
nog verfransen Dat dit met gebeurde heb
ben WIJ met te danken aan verstokte bel-
gicisten maar aan mensen van bv de WB 

De beweging had dóór wat er stond te 
gebeuren en vocht er met alle macht en 
middelen tegen Vandaag is zichtbaar 
(voor wie het zien wil') waartoe die 
decennialange, onafgebroken stnjd leid
de Vandaag wordt ook duidehjk dat men 
met veel langer communautaire hete 
hangijzers kan wegmoffelen Vandaag pro
beren zelfs Franstalige ministers 
Nederlands te leren in plaats van ons in 
hun eigen 'supeneure' taal aan te spreken 
terwijl ze vroeger als vanzeffsprekend van 
ons verwachtten in hun taal antwoord te 
krijgen Het wordt ook steeds duidelijker 
dat dit tweedebge land, hoe klem het ook 
IS, toch het effect heeft van een reus op 
lemen voeten Vlaanderen en Wallonië 
denken en handelen totaal anders 
Wafelijzerpolitiek en slechte compromis
sen zijn in Belgenland met te bannen en 
het Vlaamse landsdeel betaalt daar al veel 
te lang de - veel te hoge - pnjs voor Zelfs 
het voortbestaan van de monarchie komt 
heden, voorzichtig weliswaar, ter sprake 
Waar wij, als kind, Belgische Geschiedenis 
kregen die beter de 'Gewijde 
Geschiedenis der Belgicisten' genoemd 
kon worden, komt ons nu via meerdere 
kanalen de Ware Geschiedenis ter ore 
Zelfs al zou een president evenveel kosten 
als het betalen van de vele koninkhjke 
leden, dan nog is dat verkiesbaar boven 
het 'onderhouden' van een familie die njk 
IS geworden dank zij het uitbuiten en uit
moorden van minstens een half miljoen 
Afrikanen Ook op andere gebieden heb
ben de koninkhjke stamvaders zich met 
erg 'katholiek' gedragen Wie dus nog 
altijd met ziet wat er op dit eigenste ogen
blik staat te gebeuren is ofwel stekebhnd 
ofwel bang Vlaming te zijn Waarom eigen
lijk' Voor Nederlanders is het 'Oranje
gevoel' iets heel normaals Waarom zou
den WIJ met trots zijn Vlaming te zijn' Wij 
hebben daar alle reden toe' 

Mady Vermeulen, 
Heusden-Zolder 

Saicsen-Coburg 
Ik heb eveneens als Mady Vermeulen de 
vijf bijdragen over het komngshuis gele
zen en ben tot dezelfde besluiten geko
men als ZIJ Romantische zielen zouden 
met de neus op de feiten moeten worden 
geduwd Niets is gemakkelijker dan enke
le honderden schoolkinderen te doen 
zwaaien met vlaggetjes Romantische 
dametjes denken met aan de harde waar
heid, en komen graag op TV hun liefde (') 
voor het koningshuis betuigen Denken zij 
eraan dat Leopold I een dictator was, dat 
Leopold II een rokkenjager was en zich 
rijk maakte door het afhakken van handen 
oogluikend toe te laten' Dat Albert L mis
schien wel een goed 'soldaat' was maar 

zijn 'Vlamingen, gedenk de Slag der 
Gulden Sporen' eigenlijk misbruikte om 
mensen de dood in te jagen Dat Leopold 
III, die trouw gezworen had aan de 
Belgische wetten, deze met de voeten trad 
toen hl) met Ltltane Baels in het huwehjk 
trad, éérst voor de kerk, in plaats van 
andersom zoals alle andere Belgen moe
ten doen Zijn zoon Boudewtjn drukte de 
hand van Happart Hij was ook éen dag 
geen komng, om de abortuswet met te 
moeten tekenen Waarom deed hij geen 
troonsafstand' De vele jaarlijkse miljoe
nen zouden op 't spel kurmen staan Hij 
had ook 9 miljard fr m t buitenland 
geplaatst Van goed voorbeeld gesproken 
HIJ en Fabtola hielden zoveel van kinde
ren, maar hebben zij in een van hun palei
zen ook maar een kamer ervan doen 
innchten voor verlaten of gehandicapte 
kinderen' Weigert Fabiola haar jaarlijkse 
50 miljoen fr om die aan allerlei goede 
doelen te besteden' Ik hou ermee op want 
het IS eindeloos 

'Is dit de diep katholieke eüte'', vraagt 
Mady Vermeulen Laat mij lachen' Pnester 
Daens en pater Damiaan, om er maar 
twee te noemen, dat waren chnstenen die 
begaan waren met de medemens Tot de 
dood toe Kathohek was eigenhjk geen 
woord dat op hen toepasselijk was 
Katholiek betekent eerder onverdraag
zaamheid ten overstaan van andersden
kenden, van vervolging van protestanten, 
van oogluikend toestaan van uitroeimg 
van joden, van dom houden van de werk
man, enz, enz, en ook van schijnheihg-
heid Daar zijn de Saksen-Coburgers een 
voorbeeld van, een zeer goed voorbeeld 
Laat hen maar ergens weeldeng leven van 
het geld dat ze reeds hebben, maar geef 
hen geen geld meer 

Een president of wat dan ook kost ook 
geld, maar zou ons nooit zoveel kosten en 
zelfs al was het zo, we zouden hem of haar 
'gekozen' hebben, iemand die we kunnen 
afeetten als hij of zij met voldoet Dat is 
een groot verschil' 

Margriet Vandamme, 
Oostende 

PS de redactie ontvangt graag 
bneven van lezers Naamloze, 
scheld- en smaadbrieven gaan de 
scheurmand in De redactie be
houdt zich het recht voor brieven 
in te korten en persklaar te 
maken Bneven worden voluit 
ondertekend, tenzij de schrijver 
verzoekt initialen te gebruiken 15 
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Stripheld Bakelandt mag dit jaar 25 feest-
kaarsen uitblazen op zijn debuut in de 
dagbladen Het Laatste Nieuws en De 
Nieuwe Gazet. Ook de geestelijke vader 
Hec Leemans (Temse ° 1950) mag in dit 
magische jaar 2000 een gouden verjaardag 
vieren. 

WIJ zocht de striptekenaar voor een vrij
moedige babbel. Vanzelfsprekend kwam 
ook de Bakelandthappening in het West-
Vlaamse Zonnebeke ter sprake. 
„De keuze om Bakelandt als stripreeks in 
de krant te laten verschijnen, werd inder
tijd niet door ons gemaakt" steekt Hec 
Leemans van wal. „Naast de story van 
Ludovicus Bakelandt of de legende en de 
werkelijkheid van de West-Vlaamse rovers
bende presenteerden wij de uitgevers ook 
een Westemstrip rond de goudkoortsrage 
in en rond San Francisco halfweg de 19de 
eeuw. De toenmalige hoofdredactie, waar
onder een West-Vlaming, opteerde toen, 
en niet onterecht zoals later zou blijken, 
voor Bakelandt." 

KANONNENVLEES 

De tijd waarin Bakelandt leefde was er een 
van kommer en kwel voor de lokale bevol
king. De Fransen, die na de slag van 
Fleurus (1794) de Zuidelijke Nederlanden 
binnenvielen, zochten en vonden ook bij 
ons jonge mannen tussen 20 en 25 jaar 
voor hun leger. Zij moesten in het Franse 
leger dienen als 'kanonnenvlees'. Bake
landt was aanvankelijk vrijgeloot maar 
nam voor de centen de plaats in van 
Izegemnaar Joos Dorme. Uit dat Franse 
leger deserteerde hij tot twee keer toe en 
werd een berucht West-Vlaams struikro
ver. Alhoewel zijn bende slechts een twij
felachtige moord, sommige bronnen spre
ken van een hartstilstand van het slacht
offer, en een aantal gewapende overvallen 
met verwondingen, op het geweten had, 
viel op 1 november 1803 rond de middag 
het doek over de bende. Daarbij kregen 
maar liefst 24 mensen de doodstraf op het 
schavot. De Franse overheerser wilde 
overduidelijk een voorbeeld stellen. 

^ Wie 'spelen' nog mee in het ver
haal? 

Hec Leemans: „Ludovicus Baekelant, vol
gens de officiële schrijfwijze van zijn naam 
in de doopakte, werd geboren op de 
Lendeleedse Stinkeputten op 17 januari 
1774 om 11 uur. Verder weten wij dat hij 
de vrucht was uit ,,het overspel en de 
bloedschande van Rumbekenaar Lodewijk 
Baekelant met Anna Maria dejaghere uit 
Lendelede, de dochter van zijn echtgeno
te uit haar eerste huwelijk, zoals hij zelf 
bekend heeft voor de pastoor en getuigen. 
Vervolgens de vaste vrienden: Pieter 'Pé' 
Bruneel uit Ledegem, Petrus Busschaert 
en Isabella Van Maele of Zwarte Belle." 

v r et zoals het standbeeld van Jan De Lichte geen 

openbare plaats kreeg zo moet die andere 

bendeleider, Bakelandt niet op een plein of straatnaam 

rekenen. Dat is althans de mening van zijn geestelijke 

stripvader Hec Leemans. Toch is de Robin Hood uit het 

Vrijbos reeds 25 jaar een van Vlaanderens populairste 

striphelden. 

• UITSMIJTER • 

ROOIE ZITA 

• Natuurlijl< is er ook nog... 
H. Leemans: „..Jiooie Zita\ Zij is eerder 
bij toeval ontstaan. Ik was voorstudies aan 
het maken en had op zeker moment een 
mooie, roodharige vrouw op papier gezet. 
Op dat ogenblik besUste mijn toenmalige 
scemiist DanielJansens, die in 1979 over
leed, om haar als hoofdrolspeelster te 
laten opdraven. Daarom kreeg zij ook de 

krant zeker vernieuwend. Er werd over 
gesproken vanwege hun vrijmoedigheid 
en... de wulpse Rooie Zita van wie de 
kleerkast door de jaren heen even beperkt 
bleef of zelfe bij momenten nog vermin
derde. Bij de viering van 25 jaar Bakelandt 
dit najaar in Hasselt worden haar beste 
'erotische' scènes in een mini-album 
gebundeld. Door dat 'anders zijn' dan de 
anderen kregen wij ook de allereerste 
Stripgidsprijs in 1977. Onze tekenverha-

Populaire schurk 
in het zilver 

naam Rooie Zita naar analogie met Zwarte 
BeUe." 
• Is het juist dat veel locaties in uw 

strip ooit hebben bestaan? 
H. Leemans: „In "het eerste album 'De 
Bloedwet' zijn de gaaischieting en het 
pinten drinken in café 'De dubbele arend' 
historisch juist. Dat café Ugt trouwens nu 
nog op de markt van Hooglede. De vrouw 
van Daniël Jansens was van West-
Vlaanderen en kwam daar vaak op bezoek 
bij familie en verwanten. Typetjes als de 
troepenbevelhebber commandant Raoul 
de Crevecoeur of de oerdomme, 
Roeselaarse schout Jacobus Devos zijn 
karikaturen van bestaande personen uit 
die tijd. Een stripverhaal kan je immers 
niet louter op historische gegevens base
ren. Het zou heel saai overkomen, terwijl 
de stof om verhalen te schrijven nooit 78 
albums ver zou dragen." 

• Nooit eens zin om de historische 
draad op te geven? 

H. Leemans: „Ooit speelde ik met de 
idee om Bakelandt en de zijnen terug te 
brengen naar hun jeugdjaren, om er een 
soort 'Kid Bakelandt' van te maken. Dat 
retro-verhaal zou echter moeilijk kunnen 
kloppen met de huidige serie want onze 
Bakelandt ziet Rooie Zita pas voor de 
allereerste keer in het album 'De bloed
wet' als waardin van de herberg 'In de 
Kooningin van Hongariën'. Ook aan een 
'futuristisch' verhaal met de (fictieve) 
zoon van Bakelandt als hoofdrolspeler zat 
ik ooit te denken. Daarnaast dachten we 
er de jongste jaren ernstig over om te 
stoppen met Bakelandt en een soort van 
spinn-off te creëren rond de populaire 
Rooie Zita. Maar ook die plannen zijn nu 
definitief opgeborgen." 

EROTIEK 

• Geschiedenis, geweld, een beetje 
erotiek... 

H. Leemans: „Midden de 70'er jaren, 

waren onze dagelijkse stripstroken in de 

len vielen echt buiten het traditionele 
plaatje van de Vlaamse strip van toen. In 
dat prille begin dachten we zelfs niet aan 
albums. Eén verschijning in de krant en 
verder dan dat reikte onze ambitie niet." 
Drie jaar later bracht uitgeverij ƒ Hoste NV 
de eerste albums op de markt. Begin 1990 
werd met het 47ste album 'Blanke 
Slavinnen' die taak door de Standaard 
Uitgeverij overgenomen. De typische uit
gave met de 'nietjes' verdween, terwijl 
Bakelandt een rode rand én een gelijmde 
rug meekreeg. 
H. Leemans: „In tegenstelling tot wat 
sommige lezers wel eens durven denken, 
is het in elkaar boksen van scenario's een 
werk van 'moeten'. Een reeks maken waar
van nu al 78 titels over de toonbank gin
gen, is en blijft een klus. Zeker als er altijd 
een min of meer historische achtergrond 
komt bij kijken. De karakters van de 
hoofdpersonages blijven dan wei weer op 
dezelfde leest geschoeid. Zo zou het bij
voorbeeld heel moeilijk worden als 
Bakelandt en Rooie Zita een echt koppel 
gingen vormen. Het verschijningstempo 
van de albums ligt echt te hoog om dat 
soort van 'fantasietjes' volledig uit te wer
ken." 

LIKKEN 

„Toch gebeurt het vaak dat Bakelandtfans 
mij scenario's of suggesties toesturen. Die 
zijn echter niet altijd bruikbaar want het 
maken van een nieuw album vraagt nu 
eenmaal heel wat meer inhoud dan dat 
ene idee. Het verhaal dat in een bepaald 
dorp twee nonnen vermoord werden of 
een opstandeling terecht werd gesteld vol
staat echt niet." 

De tweedaagse van Zonnebeke op zater
dag 3 en zondag 4 juni a.s. moet een eer
ste hoogtepunt worden in het zilveren 
Bakelandtstripjaar. Het kasteeldomein, dat 
gratis toegankelijk is, wordt op zondag 
volledig herschapen in scènes uit het aller
eerste Bakelandtverhaal. Organisator 

Johan Vandatnme die, samen met 
Bruggeling Martin Floré en de 
Zonnebeekse Heemvrienden de feesthap-
pening opzet, heeft kosten noch moeite 
gespaard om er een populair feest van te 
maken. 

Naast een overzichtsexpo rond Bakelandt 
met alles d'rop en d'raan van originele 
platen tot gadgets krijgt het ganse dorp 
een feestkleedje aangemeten. Er zijn voca
le opvoeringen van de 'Sinksen Bruid' 
onder leiding van Jan Huyghe uit 
Oostduinkerke rond nooit eerder gezon
gen Bakelandtliederen. Daarnaast zorgt 
een troubadour voor de nodige ambiance 
terwijl Franse soldaten door de 
Zonnebeekse straten patrouilleren. Om 
de verzamelaars te plezieren, komt er in 
heel beperkte oplage een speciaal luxe 
jubileumalbum op de markt. Daarnaast 
krijgt elke koper een mini-albumpje rond 
'Bakelandt in West-Vlaanderen' mee naar 
huis. 

• Krijgt Bakelandt ooit een eigen 
straat of plein ergens in Vlaan
deren? 

H. Leemans: „Mijn stripheld was een 
bandiet. En dat ligt nu eenmaal niet zo 
goed in de markt bij de officiële instanties. 
Toch zal elke landgenoot vanaf midden 
2002 letterlijk aan Bakelandt kunnen lik
ken, dan wordt in de reeks stripfilatelie 
een postzegel aan hem gewijd." 

Haddock 

Info rond happening en hebbe
dingen: Johan Vandamme, Nonnen-
bossenstraat 17, 8980 Zonnebeke, tel. 
057/46.80.98 (na 18u.). 

Hec Leemans 
maakte van 
een struikrover 
een populaire 
stripheld. 
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HAAL MEER 
UIT 

...en Rooie Zita 
in huis 

Voor 5 WiJ-lezers ligt een exemplaar van het Bakelandt-
strlpalbum nr.77 'De jacht op Milady' klaar op de redac
tie. Wie er eentje wil hebben, stuurt een kaartje naar WIJ, 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel Fax 02/219.97.25, 
E-post redactie@vprti.be 
Lottrekking duidt de gelukkige winnaars aan. 
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