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

D e echte beslissingen kunnen pas na de 

gemeenteraadsverkiezingen vallen. Je moet 

daarover niet rond de pot draaien, aldus federaal 

minister van Begroting en vice-premier Johan 

Vande Lanotte (SP) in De Financieel-Economische 

Tijd (zaterd^ 3 juni). Tegelijk maakte de minister 

duidelijk wat de federale regering na 8 oktober van 

plan is: de belastingshervorming en het aanleggen 

van een Zilverfonds (lees ook blz. 3). 

In het nieuwste nummer van het politolo-

gisch vakblad Res Publica schrijft gewezen premier 

Jean-Luc Dehaene dat de macht van de eerste 

minister bepaald wordt door zijn vermogen de 

agenda en de timing te bepalen. Het lijkt erop dat 

minister Vande Lanotte de rol van premier 

Verhofitadtwaasneemt. Met die andere vice-pre

mier Louis Michel (PRL) vormt hij een tweespan. 

Het is alsof premier Verhofitadt, fel beïnvloed door 

communicatiedeskundige Noël Slangen, de verpak

king levert en de tandem Vande Lanotte-Michel de 

inhoudelijke accenten legt. 

De werkelijkheid zal allicht iets genuanceer

der zijn. Toch laat premier Verhofstadt met graagte 

zijn yiinisters tegenstrijdige voorstellen lanceren. 

Het zijn nu eenmaal sterke persoonlijkheden, zo 

geeft de premier grif toe, en af en toe eens wat 

gekibbel versterkt het imago van een regering met 

pit, die open discussies niet schuwt en ten langen 

leste, dankzij een bekwame premier, toch een ver

gelijk bereikt. 

Daarbij gaat het er vooralsnog om 'hét ver

schil' met de vorige regering aan te duiden. Zijn er 

afgezien van stijl, communicatie en imago dan echt 

geen andere evoluties merkbaar? Ja en neen. 

Kamervoorzitter Herman Decroo doet zijn best, 

toch vertoont de paarsgroene federale regering te 

weinig eerbied voor het parlement. De meeste 

voorstellen in verband met Nieuwe Politieke 

Cultuur, zoals de rechtstreekse verkiezing van de 

burgemeester, versterken de uitvoerende macht. 

Bovendien misbruikt de federale regering referenda 

om reeds genomen beslissingen te legitimeren, niet 

om voorafgaandelijk de mening van de burger te 

vragen. Ook de relatie met de sociale partners dient 

in het oog te worden gehouden. Hun socio-politie-

ke inbreng lijkt afgezwakt, maar aan hun vermogen 

en heheersfuncües wordt niet geraakt, wel integen

deel. Het omgekeerde lijkt ons eerder noodzakelijk. 

Bovenal drijft de federale regering op 

Belgicistische gevoelens. Zal men met Euro 2000 

in het vooruitzicht in de Costa een doorbraak kun

nen forceren over de defederalisering van 

Landbouw en Buitenlandse Handel? 

(evdc) 
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VU&ID 
VERPINPT WIE ONGEPONPEN |S 

Lees ook blz. 8. 

H et was bijna ontroerend: vier 
Viaannse politici die op televisie ver

klaren grondwetsartil<el 72 te willen 
afschaffen. Dat artikel verzekert kinderen 
van de koning een zetel in de Senaat, van 
recintswege zoals dat heet. Tot daar het 
goede nieuws, want Mark Eyskens (CVP) 
voegde er onmiddellijk aan toe dat in ruil 
voor een senaatszetel andere middelen 
moeten aangewend worden om te beko-

over de emotionele reacties die konings
huizen altijd oproepen maar over de 
waarachtige bezorgdheid om de demo
cratische instellingen. Er werd in dit land 
nog nooit zo veel over democratie of het 
gebrek eraan gesproken. Maar wanneer 
een instelling als de monarchie, ondemo
cratisch vanwege de erfopvolging door 
geboorte, in vraag wordt gesteld, gaat 
het licht van de grote principes uit. Dan 

Breuklijnen 
men wat het artikel bedoelt: de troonop
volgers in contact brengen met de wer
king van onze democratische instellingen. 
Een hele mond vol, ook voor een gewe
zen eerste minister; maar naast de kwes
tie. 
De TV-uitzending, die integraal aan de 
monarchie was gewijd, toonde de klassie
ke breuklijnen als het over het konings
huis gaat. Zo hoorden de kijkers een kind-
blije Pierre Chevalier (VLD) zeggen dat 
prins Fillp weigert met hem, een 
Bruggeling, Frans te praten. En dat de 
kroonprins, aldus nog Chevalier, ook al 
eens vragen durft stellen over de men
senrechten in China. Mens toch! 
(Chevalier vertelde nog meer nonsens, 
lees blz.14.) 

Ook door het studiogezelschap liep een 
breuklijn. WIJ hebben het nu even niet 

mag de invloed van het Hof geminimali
seerd of vergoelijkt worden. Dat deze 
inmenging wijdvertakt is bewijzen vele 
feiten. Ze zijn niet altijd spectaculair, 
maar missen zelden hun doel. Neem nu 
de rouwkrans voor Sémira Adamu in de 
St.-Michielskathedraal, Louis Tobback \s er 
nog altijd niet goed van. Van waar zou 
zoon Bruno dat plotse antikoninklijke 
gedrag halen? 
De tactiek is onderhand gekend: inmen
ging via onderduimse kanalen of langs 
regeringspartijen. Vroeger de christen
democraten nu de liberalen. Een recent 
voorbeeld. 
Eind vorige maand kreeg een kwart van 
de diplomatieke posten in het buitenland 
een andere titularis. Le Soir bracht het 
lijstje in primeur voorzien van de nodige 
bedenkingen. De diplomatie wordt blau

wer, zeker nu Louis Michel (PRL) 'de dans 
van de ambassadeurs leidt'. Tweede 
opmerking: de Franstalige hoge diploma
ten komen nog steeds grotendeels uit de 
adel, met niet alleen blauw bloed maar 
ook met blauwe lidkaart. Zelfs wanneer ze 
altijd al PSC-gezind waren. De PSC heeft 
aan invloed ingeboet en dat heeft ook 
het Hof geroken. Het opmerkelijkst is de 
benoeming van Frangolse Custin, de 
gewezen woordvoerster van het Paleis. 
Ingewijden weten dat haar 'promotion 
remarquable' de wil van het Hof is, net'als 
alle nieuwe benoemingen de koning, zeg 
maar kabinetschef Jacques van Ypersele 
de Strihoux, zijn gepasseerd Volgens het 
weekblad Knack zou dit 'intrigerende' 
heerschap via de PRL een remmende 
invloed uitoefenen op de Costa-bespre-
kingen. Ja zelfs de hele staatshervorming 
stil willen leggen. 

Wie deze politieke inmenging niet ziet, 
aanvaardt bevoogding door een middel
eeuwse instelling die onbereikbaar is voor 
elke democratische controle. 
In die gedachtegang past.de aanwezig
heid van de prinsen in de Senaat. 
Onwezenlijk als men ziet met welke 
krampachtigheid zij zich gedragen en 
verstaanbaar proberen te maken, zij wek
ken deernis op. Niemand wenst zijn eigen 
kinderen dit lot toe. Bovendien worden 
ze in een kwaadaardig spel gebruikt. Ze 

lopen, net als hun vader, verkleed in het 
uniform van een leger waarvan het 
opperbevel in handen van een Atlantisch 
bondgenootschap ligt Ze worden uitge
stuurd als handelsreiziger, om kindjes in 
de wangen te knijpen, om nadenken 
door tranen te vervangen. Vla welzijns
werk, het Rode Kruis of bescherming van 
huisdieren, verzekeren ze zich een plaats 
in de maatschappij. Een kwaadaardig spel 
als we de toespraak van Laurent horen, 
onverstaanbaar door de symboliek en 
lachwekkend vanwege de slechte ver
taling. Voor een keer zijn wij het met Luc 
Van der Kelen in Hef Laatste Nieuws eens: 
,,Een 'koninklijke fractie' is In een demo
cratie een aberratie " 
Andere breuklijn is de bewering dat wie 
de monarchie weg wil of haar een 
bescheiden rol wil doen spelen een sepa
ratist zou zijn. VU-voorzitter Bourgeois 
kreeg het verwijt door Freddy Willockx 
(SP) naar het hoofd geslingerd. De uit
spraak is van bedenkelijk allooi en past 
een echte belglclst die zich als socialist 
verrassend weinig om de democratie 
bekommert. Zo wil dhr. Willockx, die ook 
regeringscommissaris is, dat in crisissitu
aties de bevoegdheden van de deelsta
ten ten voordele van de federale over
heid moeten wijken. Van breuklijnen 
gesproken! 

Maurlts van Uedekerlce 

http://past.de


Hooljganpsvchose? 
Voorlopig mag je nog onaangekondigd een 
wind laten tijdens Euro 2000, maar tal van 
steden en gemeenten zijn zo hooliganpsy-
chotisch dat zelfs vreugdekaravanen niet 
meer mogen. Eerder werd al overeengeko
men dat bij het plaatsen van een groot 
scherm dezelfde veiligheidsmaatregelen 
moeten worden genomen als bij een wed
strijd uit de eerste klasse. 

Watjes zijn het natuurlijk niet, die voetbal
vandalen. Tijdens de opening van een foto
tentoonstelling over hooligans gingen leden 
van verschillende 'sides' met elkaar op de 
vuist. Daarbij sneuvelden niet alleen wat 
glazen, maar vond een zware jongen het 
ook nodig om schoten te lossen uit een 
alarmpistool Laat deze veest aan ons voor
bijgaan! 

Een eigen landbouwbeleid... 
„Vooral de betogingen van de Waalse boeren zijn Jan 
Verkest bijgebleven "Toch straf Eerst kregen we hier 
'meneer Happart' op bezoek die steen en been klaagt 
over de Vlamingen. Daarna volgen de Waalse boeren, 
die er helemaal een communautaire kwestie van 
maken. Twee dagen later wordt echter duidelijk dat de 
oorzaak van de dioxineproblemen eigenlijk in Wallonië 
te vinden was. Maar het kwaad was al geschied. Wij ble
ven de zondebok."" 

Jan Verkest, vetmester, doet zijn verhaal van de dioxi
necrisis in De Morgen van 31 mei 2000. 

• DOORDEWEEKS • 

België telt zo'n 1,5 miljoen 
mensen die minstens een beetje 
depressief zijn. Daaronder zon 80.000 
kinderen en tieners. 

De Vlaamse Gemeenschap 
steunt een nobel initiatief dat op inter
net een overzicht geeft van de belang
rijkste milieudocumentatiecentra in 
Vlaanderen. Waarom www.felnet.org 
zijn naam dankt aan het Engelstalige 
'Flanders Environmental Library 
Network' mag Joost weten. 

Aan de gijzeling van 25 kinde
ren en twee begeleiders in het 
Luxemburgse Wasserbillig kwam een 
einde nadat de gijzelnemer in het 
hoofd werd geschoten. De veiligheids
diensten deden zich daarbij voor als 
journalisten. 

Wanneer alle BV's zijn opge-
brullct, kunnen lijsten nog altijd wor
den gevuld met hun familieleden die 
voorlopig nog niet niet verder komen 
dan de omschrijving 'neef van', 'broer 
van', 'moeder van'. De Antwerpse 
groenen zetten alle BV's in dezelfde 
ruime wagen en voegden daar o.m. de 
'vriendin van Marianne 'De Mol" aan 
toe. 

Voor het eerst sinds jaren is er 
weer een stijging voor het Latijn als 
richting binnen het middelbaar onder
wijs (MO). In de eerste graad van het 
MO volgen 35% van de leerlingen Latijn. 

Willy Segers, de Kinrooise leer
kracht wiens leven helemaal overhoop 
werd gegooid nadat hij valselijk 
beschuldigd werd van pedofilie, gaat 
iciacht indienen tegen het gemeente
bestuur en de burgemeester (die hem 
preventief schorsten) en tegen de 
ouders van de kinderen die hem 
beschuldigden. 

Zowat 9% van de patiënten van 
huisartsen kampen met een aicohol-
probieem. 

In de weekendnachten zou één 
op drie jonge chauffeurs rijden onder 
invloed van drugs. 

Het Vlaams parlement wil de 
erfenisrechten voor samenwonenden 
verlagen tot het niveau van de gehuw
den. Nogal wat commentatoren wijzen 
erop dat het dan ook maar eens 
gedaan moet zijn met de fiscale discri
minatie van gehuwden, een federale 
materie. 
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TE LAAT, TE WEINIG 

Federaal minister van Justitie Mare 
Verwilghen (VLD) heeft dan toch zijn vei
ligheidsplan in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers ingediend. 
Daaraan ging een voor de 
Dendermondenaar bewogen periode 
vooraf. Er waren de grondige meningsver
schillen binnen de regering, eerst de 
moeilijkheden, nadien de meerdere ont
slagen op zijn kabinet en de uiterst ver
troebelde relatie met zijn administratie. 
Inhoudelijk werd Verwilghen vooral ver
weten naar een geprivatiseerd justitiebe-
leid te evolueren. Bovendien kampt de 
minister met een erfenis. Uit een zopas 
gepubliceerde studie van het Centrum 
voor Rechtssociologie van de UFSIA blijkt 
dat de gerechtelijke achterstand onder de 
vorige regering naar een dramatisch 
'hoogtepunt' evolueerde. 
VU-voorzitter Geert Bourgeois beklem
toont het Veligheidsplan grondig te willen 
bestuderen. „Het plan moet nog bespro
ken en goedgekeurd worden, niet in het 
minst door de gemeenschappen. Een eer
ste ontleding leert echter dat het ander
maal blijft steken in studies, werkgroepen, 
vrome wensen en vele vragen. Gedurfde 
structurele hervormingen komen er niet 
of te weinig." Zo maakt de federale rege
ring geen gewag meer van één arrondisse
mentsrechtbank. Er ontbreken tevens 
opties voor het versnellen van de rechts
gang en in de strijd tegen de witteboord-
criminaliteit zou het verkorten van de 
onderzoeksprocedure een absolute priori
teit moeten zijn. Overigens ,,waarschuwt 
de VU voor het al te veel uitbesteden van 

de overheidstaak om recht te spreken aan 
bemiddelaars allerhande. Naar 
Nederiands model moet de rechter zelf 
een actieve bemiddelende rol spelen." 
Geert Bourgeois onderschrijft de invoe
ring van moderne communicatiemidde
len, maar vraagt zich af waarom de grif
fiers stieftnoederlijk behandeld worden. 
„De tijd van de met ganzenveer notule
rende griffier is nu toch wel voorbij. De 
griffier moet een referendaris worden. Hij 
ondersteunt het rechterlijk beleid, wordt 
een vonnisvoorbereider en een documen
talist." 

WERKLAST 

In feite, zo merkt kamerlid Geert 
Bourgeois op, „mogen de Vlamingen niet 
vergeten dat zij veel langer moeten proce
deren dan de Franstaligen. In het Hof van 
Cassatie duurt de behandeling van 
Vlaamse zaken gemiddeld twee tot drie
maal langer in vergelijking met Franstalige 
zaken. De werklast in de Hoven van 
Beroep is 30% hoger, deze in de rechtban
ken van Koophandel en Eerste Aanleg ligt 
ongeveer 20% hoger. Overigens is de pari
teit in het Hof van Cassatie en in de Raad 
van State onaanvaardbaar. 

HALVE VRIJHEID 

VU&ID-volksvertegenwoordiger Karel 
Van Hoorebeke is uiterst verbolgen omdat 
'hormonenkoning' Willem van der 

Bauwhede de toestemming heeft gekre
gen om voortaan overdag thuis te werken. 
's Avonds moet hij terug naar de gevange
nis om er te overnachten. De West-
Vlaming zit een celstraf van vijf jaar uit 
wegens bezft van 25 kilo grondstoffen 
voor de aanmaak van hormonenprepara
ten. Om zijn vrouw op de boerderij te 
kunnen helpen en omdat hij zich behoor
lijk in de gevangenis gedraagt, 'geniet' de 
man van het systeem van halve vrijheid. 
„De VU", aldus Karel Van Hoorebeke, 
„erkent het recht voor iedere gedetineer
de om op de best mogelijke wijze gere-
classeerd te worden na het uitzitten van 
de straf. Het systeem van de halve vrijheid 
kan hiertoe een belangrijke aanzet zijn." 
Dat systeem, zo vindt de volksvertegen
woordiger, „kan echter niet van toepas
sing zijn op een gereputeerde hormonen
boer, die louter geldeUjke motieven liet 
primeren op de volksgezondheid, die er 
niet voor terugdeinsde mensen te bedrei
gen, die gevlucht is om zich aan vervol
ging te ontrekken en tegen wie thans nog 
een belangrijk onderzoek hangende is." 
Hoe is het mogelijk, vraagt Karel Van 
Hoorebeke zich af, ,,dat Justitie, ondanks 
negatieve adviezen, zo wordt vernomen, 
de gunst ^an halve vrijheid heeft toege
staan, daarbij blijkbaar niet in overweging 
nemend dat de veroordeelde op zijn boer
derij, waar hij gedurende jaren zijn vee 
heeft vetgemest met hormonen, samen 
met zijn kompanen opnieuw met crimine
le praktijken kan beginnen. Een drugver
slaafde gaat men toch ook niet gedurende 
zijn ontwenningskuur in een apotheek 
laten werken." De volksvertegenwoordi
ger wil dat de minister van Justitie onmid
dellijk de nodige stappen tot intrekking 
van de gunstmaatregel onderneemt. 

VLAAMS-NEDERLANDS 
HUIS 

Reeds een kwarteeuw denkt men eraan 
een Vlaams-Nederiands Huis in Brussel op 
te richten. Al stelden nu eens de Vlaamse, 
dan weer de Nederlandse overheid vragen 
bij het nut en de noodzakelijke hincties 
van een dergelijk huis. Sommigen zagen 
het als een Vlaams equivalent van de 
Brakke Grond in Amsterdam. Deze visie is 
achterhaald, zo vertelde Vlaams minister 
van Cultuur BertAnciaux aan Vlaams par
lementslid Jan Loones (VU&ID) die de 
minister ondervroeg over de stand van 
zaken ten aanzien van het Vlaams-
Nederlands Huis. 

In de Brakke Grond komen vooral de 
podiumkunsten aan bod. ,,Dat hebben we 
in onze hoofdstad niet nodig", aldus Bert 
Anciaux, ,,de podiumkunsten uit 
Vlaanderen én Nederland beschikken 
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waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Nu hoor ik 
toch wel in de geruchtenmolen dat onze troonopvolger - hij zal 
zich overigens moeten haasten wil hij niet dat de poten onder 
zijnen troon zijn weggezaagd, ook figuurlijk - zijn madam dus 
niet zelf heeft uitgekozen. Nieuws is dat niet, het is een bevesti
ging van wat wij allemaal al lang vermoedden. Ik ga, vriend 
schrijvelaar, nog verder door u te melden dat heren met veel wijs 
verstand, mij in het oor fluisterden dat ons aller Fabiola, na het 

raadplegen van de spiegel, hare gank gegaan is en uit de duiste
re Ardense wouden terugkwam met een meiske met een 
sneeuwwit gelaat, voorbestemd om prinses te worden. Toen al 
had de gewezen koningin uw motto 'Bemoei u ermee' niet in de 
Oostendse wind geslagen. Een andere juffrouw die het aanvan
kelijk met de Fluppe wel zag zitten, maar geen blauw bloed in de 
aderen had, heeft daarvoor de baan geruimd. 
'En de dwergen, Geeraerts?' hoor ik u vragen? Vriend democra
tische pennebevruchter: ik ken alleen de zevende. Maar die kan 
het dan ook allemaal schoon uitleggen. Moest ge hem niet beter 
kennen, ge zoudt hem ervan verdenken meer interesse te heb

ben voor het milieu dan voor die snelle ozonwagens waarmee hij 
menig vrouwenhart sneller heeft doen kloppen. (Is het niet uit 
bewondering, dan toch van de schrik). Met zo'n kerel is het ove
rigens beter kersen dan spaghetti eten, want dan wil er wel eens 
een en ander uit de hand lopen. Neen, De Liedekerken, het is 
maar goed dat wij een koningshuis hebben, anders zou ik deze 
week begot niet weten waarover schrijven. Bemoei u er niet mee 
en laat ons blijven lachen! 

Uw uitgeschreven. 
De Gele Geeraerts 

<* DOORDEWEEKS ^ 

thans over voldoende ruimte in Brussel. 
Wat wij echter wel nog missen, is een 
Nederlands-Vlaams ontmoetingscentrum, 
een debathuis met een Europese dimen
sie, tevens een permanent internationaal 
forum voor onze taal en cultuur." 
Na heel wat voorbereidingswerk, formele 
en informele contacten, vond op 15 maart 
jl. daarover een 'terreinverkennend' 
gesprek plaats tussen leden van het kabi
net Anciaux en ambtenaren van de betrok
ken Vlaamse en Nederlandse administra
tie. „Op basis daarvan en na bijkomend 
overleg, werd op 2 mei jl. een gedetail
leerde nota opgemaakt en verzonden naar 
de Nederlandse staatssecretaris Van der 
Ploeg. De eerstkomende weken zullen we 
elkaar ontmoeten om de inhoudelijke 
invulling en de materiële haalbaarheid van 
het project te bespreken. Ik meen dat de 
tijd rijp is voor een daadwerkelijke reali
satie van Nederlands-Vlaams Huis in 
Brussel." 

YVAN MERTENS 

Yvan Mertens heeft als voorzitter van de 
Vlaamse Volksbeweging (WB) zijn ontslag 
ingediend. Hij wordt voorlopig door 
Guido Moons vervangen. 
De aanslepende meningsverschillen tus
sen de gewezen WB-voorzitter en zijn 
hoofdbestuur konden niet meer bijgelegd 
worden. In de media kenmerkt Mertens 
de WB als een ouderwetse organisatie die 
leeft bij de gratie van het kaakslagnationa-
lisme, het antibelgicisme en niet bereid is 
tot modernisering. 

Wat is daar van aan? Mertens komt uit het 
bedrijfsleven, houdt niet van pathetisch 
gedrag, negativisme of 'Pallieteriaanse' 
acties. Hij zocht, naar eigen zeggen, liever 
contact met bevlogen ambassadeurs in 
Parijs, gedreven Waalse regionahsten of 
overtuigde rattachisten. Van hen kwam hij 
te weten dat Vlaanderen onaihankelijk 
mag worden. Het deed Mertens besluiten 
dat de Belgische staat over een paar jaar 
ophoudt te bestaan. En dus zijn acties, 
petities of poUtieke verklaringen niet 
noodzakelijk en bovendien uit de tijd. Dat 
was zowat de redenering van de warm
bloedige Mertens, die, zo geeft iedereen 
toe, een uitstekende fondsenwerver, orga
nisator en mentor is. 

Alleen bezit Mertens weinig politieke fee
ling en kwam hij zelf met sommige uit
spraken wereldvreemd, zelfs naïef over. 
Zijn bewering alsof de WB een oubollige 
organisatie is, lijkt ons bovendien over
trokken, en strookt niet met de inspan
ningen die de WB reeds voor Mertens' 
tijd leverde om een nieuw kleedje aan te 
trekken. Overigens is Mertens niet 
bepaald een lichtend voorbeeld inzake 

'progressief' gedrag, zoals hijzelf graag 
laat uitschijnen. Aanvankelijk viel vooral 
zijn geflirt met uiterst rechts op. Hij ver
toont bovendien autoritaire trekjes, dreigt 
vaak en blijft zijn mening opdringen tegen 
een meerderheid in. Het conflict met zijn 
hoofdbestuur escaleerde na de jongste 
OW-meeting. Mertens had voor deze 
meeting heel wat geld binnengehaald en 
was allerminst opgezet met de Heel-
Nederlandse visie van voormalig OW-
voorzitter Matthias Storme. „Als ik deze 
keer de pen van de OW-voorzitter niet 
mag vasthouden, dan zorg ik ook niet 
meer voor het financiële aspect", zo zou 
Mertens gedreigd hebben. Van toen af 
bleek de breuk niet meer te lijmen. 

Wie heeft 
gewonnen het 

Zlh^er-
fo-o-o-nds? 

w laams minister van Jeugd Bert Anciaux vindt dat liet 
door minister Vande Lanotte voorgesteide 

Zilverfonds getoetst moet worden aan een 
Jeugdeffectenrapport. „De federale regering waarborgt 

ouderen een pensioen, maar verzuimt om de levenskwali
teit van de jongere generaties die dat pensioen zullen beta

len, te verzekeren." 

Sluw zijn doet geen zeer 
Federaal minister van Begroting Johan 
Vande Lanotte (SP) is een poiitiel< beest, een 
siuwe onderhandeiaar, fieeft een uitstel<end 
vermogen tot synthese en bezit de gave 
bepaalde voorstellen met een perfect 
gevoel van timing te lanceren. Zo opperde 
hij een paar weken geleden om een 
Zilverfonds aan te leggen. De federale rege
ring zou daarmee 4.700 miljard fr. opzij zet
ten om de uitbetaling van de pensioenen 
blijvend te waarborgen. Het probleem is 
gekend: de levensverwachting wordt hoger, 
de vergrijzing neemt toe terwijl het geboor
tecijfer daalt, waardoor er te weinig actieven 
zijn die morgen kunnen Instaan voor de 
gepensioneerden van overmorgen. 
Toch is het voorstel om een Zilverfonds op 
te hchten alles behalve politiek neutraal. De 
vice-premier sloeg er drie vliegen in één klap 
mee. Hij maakte vooreerst duidelijk wie pro-
grammatorisch binnen de Vlaamse socialis
ten de eerste viool speelt. De minister van 
Begroting plaatste zowaar zijn collega en 
partijgenoot Frank Vandenbroucke In het 
defensief. Hij is minister van Sociale Zaken 
en niet omgekeerd. In april jl. verklaarde 
minister Vandenbroucke in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers gekant te zijn 
tegen een Zilverfonds. In de plaats daarvan 
achtte hij het raadzamer de overheidsschuld 

af te bouwen. Minister Vande Lanotte vertelt 
net het omgekeerde. Nochtans is het afbou
wen van de overheidsschuld de meest logi
sche en rechtvaardige maatregel om de toe
komst van ledereen te vrijwaren, maar dit 
klinkt niet bijster spectaculair en Is voor de 
politici weinig aantrekkelijk. Bovendien 
moest en zou ook de Vlaamse sociaal-demo
cratie met 'een' voorstel 'scoren'. De ach
terban zeurde over de te nadrukkelijke 
medla-aandacht voor de liberalen met hun 
aangekondigde belastingverlaging. Tot slot 
weet minister Vande Lanotte dat zijn achter
ban hoofdzakelijk uit een ouder electoraat 
bestaat dat op 8 oktober a.s. naar de stem
bus moet. 

Er zal in de federale regering nog fel gede
batteerd worden over het beheer van het 
Zilverfonds. Er zijn verscheidene kandidaten: 
de overheid, de sociale partners, prlvé-
instanties. Het voorstel zelf wordt nauwelijks 
in vraag gesteld. En dat Is merkwaardig. 
Om meerdere redenen. Er hangt, zoals 
VU&ID-kamerlid Danny Pieters fijntjes ont
leedt, een communautair sausje over het 
Zilverfonds. Het pensioenstelsel is een sector 
waarin na zovele jaren weldra eens een 
omgekeerde transfer kan plaatsvinden. De 
vergrijzing en ontgroening is vooral een 
Vlaams gegeven, vandaar. Nu de Vlamingen 

eens konden genieten van het geld van een 
ander, wordt het systeem gevoelig aange
past In Vlaanderen heeft men nimmer op 
een frank meer of minder richting het 
Zuiden gekeken, Het zou toch al te gortig 
zijn mocht vooral de huidige jongere 
Vlaamse generatie, die momenteel nog 
meer belastingen betaalt dan de Waalse, 
voor het fonds opdraaien. Juist daarom 
heeft Vlaams minister van Jeugd Bert 
Anciaux (VU&ID) wel degelijk een punt wan
neer hij wijst op de rechten van de jongere 
generatie. Het Idee van minister Vande 
Lanotte Is electoraal ingegeven, bovendien 
een perfect voorbeeld van het aftandse 
biefstuksoclaiisme en doet veel, heel veel 
verlangen van vooral de Vlaamse jeugd zon
der daarvoor de nodige eerbied voor hen op 
te brengen. Bert Anciaux heeft gelijk wan
neer hij vaststelt dat de jonge generatie 
mag betalen en voor de rest zijn mond moet 
houden. Meer nog, de minister vindt dat de 
jeugd al te vaak wordt geculpabliiseerd door 
een aangroeiende massa ouderen. Waar kan 
men nog onbekommerd spelen? Hoeveel 
lawaai mogen jongeren nog maken vooral
eer zuurpruimen wegens 'hinder' naar de 
wijkagent stappen? Welke niet bijster ver
mogende groep kan nog een gezellige fuif 
inrichten zonder oeverloze kosten, regle
menten en boetes wegens 'hinder'. 
,,Anciaux moet maar geld van de Vlaamse 
regering vragen voor zijn beleid", aldus 
Vande Lanotte. Klopt, maar dan moet de 
Vlaamse deelstaat ook over fiscale autono
mie beschikken, zodat hij vla inning van 
belastingen meer middelen kan verwerven 
en vooral eigen accenten leggen. En laat ons 
dan meteen ook het gezlns- en gezond
heidsbeleid volledig defederaiiseren. Alsof 
dit alles mets te maken zou hebben met het 
pensioendossier. 

(evdc) 
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Eentje nog, om het af te leren. Ooit zal men 
immers of bij de PS of bij Test Aankoop zelf 
vaststellen dat er kamerlid bezig is de 
ministeries te bombarderen met vragen die 
hij heeft samengeraapt uit studies van 
Belgiës grootste consumentenvereniging. 
Claude Eerdekens (zie ook WIJ van 20 en 27 
april en van 18 meijl.) heeft opnieuw het TA-
ledenblad onder ogen gekregen. En daarin 
stond iets over de stortvloed van reclame 

voor gedenkpenningen. Of de minister, deze 
van Financiën dit keer, daar geen 
maatregelen tegen moest nemen gezien „in 

de Koninlijke Munt van België, ertoe 
gemachtigd is munten te slaan". Tegen de 
bewuste firma loopt inmiddels een 
onderzoek, maar de minister die TA ook wel 
leest deelde tegelijk mee „dat de Koninlijke 
Munt van België enkel een monopolie heeft 
op het slaan van Belgische muntstukken,, 
doch niet op medailles". En daarover ging 
het in het bewuste artikel Toch maar beter 

België slechts een enkele instelling, met name lezen, de volgende keer? 

• WETSTRAAT ^ 

r\ e Vlaamse regering zal ongetwijfeld een 
zorgverzekering invoeren. Vlaams 

minister van Welzijn IVIieke Vogels moet daarover 
een nota indienen. In het Vlaams parlement 

maande VU&ID-voiksvertegenwoordlger Etienne 
Van Vaerenbergh de minister tot enige spoed aan. 

Zorgverzekering 
in zicht 

Het debat over een Vlaamse zorgverzeke
ring is al een paar jaar oud. Met een zorg
verzekering zou de Sociale Zekerheid ook 
tussenbeide komen voor niet-medische 
kosten, zoals verblijfskosten in rustoor
den, gezins- en bejaardenhulp of maaltijd
diensten. Vooral de groeiende groep 
ouderen komt voor niet-medische hulp in 
aanmerking. Die groep situeert zich voor
al in Vlaanderen. Bovendien maala een 
zorgverzekering deel uit van bijstand aan 
personen, een gemeenschapsbevoegd-
heid. 

SPAARPOTJE 

Tijdens de vorige legislatuur werd het 
decreet omtrent de zorgverzekering goed
gekeurd. Het ging om een kaderdecreet. 

zodat enkel de grote principes werden 
vastgelegd. Daartoe horen de verplichte 
bijdrage en als gevolg daarvan het feit dat 
de verzekering voor iedereen en dus voor 
elke leeftijdsgroep geldt. Over de invul
ling van die principes rezen niettemin ide
ologische meningsverschillen Bovendien 
moest één en ander nog technisch wor
den onderzocht. De toenmalige meerder
heidspartijen SP en CVP legden nochtans 
een spaarpotje aan, in die zin dat 4 miljard 
fr. voorbehouden werd voor een nog op 
te richten Vlaams Zorgfonds. Ze vroegen 
de volgende regering de uitgangspunten 
van de zorgverzekering in concrete wet
teksten te gieten. Alle partijen stemden 
daar eind april 1999 in de commissie Wel
zijn, Gezondheid en Gezin van het Vlaams 
parlement mee in. Behalve Agalev 

Euro 2000-webslte 
ooic in Nederiands? 

Vlaams VU&ID-parlementslicI Dirk De Cock wou 
van minister-president Patrick Dewael te weten 
l<omen hoeveel middelen de Vlaamse regering 
heeft vrijgemaal<t voor het voet-
baltornooi Euro 2000. Het parle
mentslid vroeg zich ook af of daar
over overleg is gepleegd met de 
andere gemeenschappen en 
gewesten en met de federale 
overheid. „En hoe komt het dat 
de officiële webstek van Euro 
2000 uitsluitend anderstalig is, ter
wijl 4/5de van het voetbaltornooi 
zich afspeelt in een regio waar de 
voertaal het Nederlands is." 
De minister-president verklaarde 
dat de Vlaamse gemeenschap 4,3 
miljoen fr. veil heeft voor oplei
ding en bijscholing van stewards In 
de stadions en 250 miljoen fr. voor 
de aanpassing van het Jan Brey-
delstadion in Brugge. Hij deelde 

Vlaams VU&lD-parlementslld 
Dirk De Cock kwam van mmis-

ter-president Patrick Dewael te 
weten dat de Uefa 'een 

berichtgeving' In liet Neder
lands zal weergeven. 

ook mee dat op basis van officiële documenten 
niet kan besloten worden dat er ter zake struc
tureel overleg heeft plaats gevonden met de 

andere overheden. 
Over de fel bekritiseerde website 
zei Dewael dat deze onder de ver
antwoordelijkheid van de Uefa 
valt. Deze organisatie vond het 
niet nodig info in het Nederlands 
te verstrekken. Vlaams minister 
van Sport Jotian Sauwens (VU&ID) 
sprak daarover de Belgische voet
balbond aan die bij de Uefa op 
het gebruik van het Nederlands 
aandrong. „Euro 2000 heeft van 
de Uefa de belofte gekregen dat 
de website de komende dagen 
wordt uitgebreid met een 
bericlitgevinglr) het Nederlands." 

(evdc) 

Etienne Van Vaerenbergh: "Minister Vogels 
en haar partij staan niet achter een Vlaamse 
zorgverzekering. Ze verkiezen een federale." 

ONWIL OF ONKUNDE? 

En zie, de huidige Vlaamse regering, die 
het decreet op de zorgverzekering hoort 
uit te voeren, zo staat in het Vlaams 
regeerakkoord bevestigd, telt vandaag in 
haar rangen een minister van Welzijn 
wiens partij eertijds niet bijster opgezet 
bleek met een 'Vlaamse' Zorgverzekering. 
VU&ID, SP en CVP spoorden minister van 
Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen 
Mieke Vogels (Agalev) aan om werk te 
maken van een Vlaamse zorgverzekering. 
De minister werd enig respijt gegund, 
iedereen beseft dat de nodige uitvoerings
besluiten niet in een handomdraai kun
nen worden geschreven. Er werd van 
minister Vogels verwacht de zorgverzeke
ring op 1 januari 2001 in voege te laten 
treden. Daarbij kon gebruik gemaakt wor
den van een 'stappenplan'. 
Ook dat bleek niet te lukken. Waarom? 
Een rondvraag wijst nu eens op 'onwil', 
dan weer op 'onkunde' of gewoon op een 
'gebrek aan interesse'. Voeg daar de beris
pende vinger van 'tante' Aelvoet aan toe 
en men komt aan vier op een rij. 
Jazeker, de eerste zes maanden van de 
huidige legislatuur probeerde de federale 
regering het laken van de zorgverzekering 
naar zich toe te trekken. Vergeten we niet 
dat de nood aan een zorgverzekering ook 
in het federale regeerakkoord staat 
geschreven. Daartoe richtte de federale 
regering zelfs een werkgroep op. En tegen 
de Vlaamse zorgverzekering tekende de 
Franse gemeenschap beroep aan bij het 
Arbitragehof. Federaal minister van \o\ks-
gezondheidMagda Aelvoet (Agalev), daar
in bijgestaan door minister van Sociale 
Zaken Frank Vandenbroucke (SP), 'over
tuigde' Mieke Vogels „om nog een beetje 
te wachten met die Vlaamse zorgverzeke
ring." Minister Vogels besloot om niet 
minder dan zes onderzoeksopdrachten 
oyer de toepassing van een Vlaamse zorg
verzekering uit te schrijven. Naar eigen 

zeggen zouden de resultaten daarvan in 
april 2000 bekend gemaakt worden. Dat 
gebeurde niet. In de Vlaamse regering 
werd minister Vogels noch min, noch 
meer op de vingers getikt. In het Vlaams 
parlement verklaarde VU&ID-volksverte
genwoordiger Etienne Van Vaerenbergh 
dat „de minister en haar partij niet volle
dig achter een Vlaamse zorgverzekering 
staan omdat ze een federale regeling zou
den verkiezen." De andere Vlaamse meer
derheidspartijen, in het bijzonder VU&ID 
en SP, maakten minister Vogels duidelijk 
dat ze geen rekening mocht houden met 
een federale zorgverzekering, maar voluit 
een Vlaamse zorgverzekering hoorde voor 
te bereiden. 

BEPERKTE DOELGROEP 

Eind april 2000 verschenen in de media 
berichten over een uitstel van de zorgver
zekering tot het jaar 2002. Tijdens de 1 
mei-vieringen werd dit fel bekritiseerd. 
Op 2 mei jl. vroeg Etienne Van Vaeren
bergh de minister andermaal wanneer ze 
een grondig voorstel ter zake zou voorleg
gen. De minister kweet de kritiek aan 
'voorjaarsnervositeit'. 
„Ik werk aan een nota, die ik in de twee
de helft van mei aan de regering zal voor
leggen. Het is de bedoeling het systeem in 
2001 op te starten, eventueel met een 
beperkte doelgroep." 
Wat werd bedoeld met een beperkte doel
groep? Dat maakte minister Vogels op 25 
mei jl. aan de pers duidelijk. Ze opperde 
om de zorgverzekering te beperken tot 
louter materiële bijstand aan 65-plussers. 
Het 'proeiballonnetje' ging regelrecht in 
tegen het Vlaams regeerakkoord. De zorg
verzekering, noem het een soort volksver
zekering, is van en voor iedereen. Dat 
werd vrijdag jl. tijdens de ministerraad 
van de Vlaamse regering bevestigd. 
„Minister Vogels weigerde haar nek uft te 
steken", zo klonk het in regeringskringen. 
„Het ligt in de bedoeling om vanaf 2001 
een Zorgfonds in werking te laten treden. 
Op dat moment zou het fonds over 12 mil
jard fr. beschikken. In 2002 moet dan het 
volledige systeem van bijdragen en uitbe
talingen rond zijn. We mogen niet uit het 
oog verliezen dat dit veel vandoen heeft 
met het debat over fiscale autonomie. Zo 

• streven we vanaf 2001 naar fiscale autono
mie voor de gemeenschappen. Op dat 
moment kan de Vlaamse regering gebruik 
maken van gemeenschapsfiscaliteit in 
Brussel, kan de "Vlaamse overheid ook aan 
de Brusselaars die in het systeem willen 
stappen inningen voor de zorgverzekering 
vragen. Dat zou een formidabele stap 
voorwaarts betekenen, want het leidt in 
feite de invoering van subnationaliteit in 
de hoofdstad." 

(evdc) 
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p eeds meer dan twaalf jaar verdiept Bart Staes zich in 

het dossier van de voedselveiligheid. De hormonen

maffia, het overmatig gebruik van antibiotica, de gekke-

koeienziekte en de dioxinecrisis toonden keer op keer de 

kwetsbaarheid van onze voedselketen aan. 

• EUROPA • 

Op basis van het dioxinerapport schotelde 
Bart Staes (VU&ID) aan David Byrne 

Europees commissaris voor Gezondheid 
en Consumentenbescherming een gede
tailleerde vragenlijst voor Een evaluatie, 
zoals gemaakt door de dioxinecommissie 
van de federale Kamer van Volksvertegen
woordigers, kan bijdragen tot het weg
werken van knelpunten. Zowel de Euro
pese Unie als de vijftien lidstaten hebben 
daarbij een belangrijke rol ie vêrvüücfi. 
Intussen staan verschillende initiatieven 
over voedselveiligheid in de steigers. 

STRENGERE CONTROLES 

Vorig jaar trokken Bart Staes en z'n Vlaam
se collega's Marianne Thyssen (CVP), 
Anne Van Lancker (SP) en Ward Beysen 
(VLD) het Europees Parlement over de 
streep om 2 miljard frank vrij te maken 
voor proefprojecten inzake integrale 
ketenbewaking. In januari 2000 publiceer
de de Europese Commissie haar 'Witboek 
over Voedselveihgheid'. De Vlaamse rege
ring keurde een verwijderingsplan goed 
voor PCB-houdende apparaten zoals 
transformatoren. Het Federaal Voedsela
gentschap heeft een directeur, maar ont
plooit nog geen activiteiten. Kortom, de 
discussie over alle aspecten van de voed
selketen - van riek tot vork - woedt volop. 
Uit de antwoorden van commissaris Byrne 
op de vragen van Bart Staes blijkt de groei
ende bekommernis voor voedselveiligheid 
op Europees vlak. Byrne onderschrijft in 
grote lijnen de analyse van de dioxine
commissie en erkent de nood aan bijstu
ring van regelgeving en controlemechanis
men. Het is volgens hem „duidelijk 
geworden dat de veevoederindustrie en 
de toeleverende bedrijven aan strengere 
eisen en controles moeten worden onder
worpen, waaronder de officiële goedkeu
ring van alle veevoederfabrieken". 
Ook de nationale en Europese controles, 
de kwaliteitsnormen voor ingrediënten 
van veevoeder, de grenswaarden en de 
controles voor ongewenste stoffen moe
ten worden aangescherpt. Byrne beseft 
dat wetgeving „nooit alle incidenten of 
frauduleuze praktijken kan voorkomen 
die de veiligheid van de veevoeder- en de 
voedselketen aantasten". Door een 
gebrek aan interne controle (goede fabri
cagemethoden, zelf uitgevoerde contro
les, rampenplannen) en het gebrek aan 
traceermechanismen kan de besmetting 
zich uitbreiden en zich door de hele voed
selketen verspreiden. 
De Belgische overheid werd tijdens de 
dioxinecrisis zwaar op de korrel genomen 
omdat ze de problemen niet of laattijdig 
had gemeld aan de Europese instellingen. 
Volgens de dioxinecommissie was deze 
chaotische aanpak een gevolg van „het 
stelsel van de verplichte meldingen voor 

de lidstaten aan de Europese Unie (dat) in 
geval van contaminanten van veevoeders 
niet eenduidig (is)". De Europese Com
missie verwerpt deze conclusie. Volgens 
haar zijn de omstandigheden waarin de 
meldingsplicht geldt wel „duidelijk, zij 
het niet uitvoerig, aangegeven in de 
bestaande Gemeenschapswetgeving", e 
Toch verklaart commissaris Byrne zich 
bereid de huidige wetgeving aan te vullen 

en ie vciuciciv^ii. 

RAPPORT-STAES 

Richtlijn 95/53/EG legt de juridische basis 
voor controles op dierenvoer. De mel
dingsplicht is ook opgenomen in richtlijn 

irifrirrp.Êrf" "vcr clks bÜkoiPÊnde veront

reiniging en/of elk nieuw risico. 

AFVALSLIB 

Het dioxinerapport stelt dat Europa 
„reglementeringen over slib heeft die ver-

Van riek tot vork 
onder controle 

1999/29/EG over ongewenste stoffen en 
producten in diervoeding. Deze meldings
plicht geldt echter alleen in situaties waar
bij meer dan één lidstaat is betrokken. 
Richüijn 90/425/EEG over veterinaire en 
zoötechnische controles verplicht de lid
staten „om de andere lidstaten en de 
Commissie onmiddellijk in kennis te stel
len van ziekten of andere problemen die 
een ernstig gevaar kunnen opleveren voor 
de veestapel of voor de volksgezondheid 
op hun grondgebied". 
Met de unanieme goedkeuring van het 
rapport-Staes - begin april - over bijko
mende controles op dierenvoer (aanpas
sing richtlijn 95/53/EG) gaf het Europees 
Pariement de mogelijkheid aan de Com
missie om sneller in te grijpen bij een 
voedselcrisis. De vijftien EU-lidstaten had
den de Commissie dit initiatiefi'echt ont
nomen in hun gemeenschappelijk stand
punt van eind '99. Dit zou er volgens Staes 
toe geleid hebben dat de invoer van 
potentieel schadelijke producten voor 
mens en dier niet onmiddellijk kon wor
den opgeschort. Een overlegprocedure 
tussen Raad en Parlement moet definitief 
uitsluitsel brengen over het initiatiefrecht 
van de Commissie. 

Een ander voorstel van de Commissie is 
gericht op een geïntegreerd systeem van 
informatieuitwisseling bij noodsituaties in 
de voeder- en de voedselsector. „Telkens 
een ernstige verontreiniging of een ern
stig risico van verontreiniging wordt ont
dekt en is doorgedrongen in de voeder
en de voedselketen of zich vermoedelijk 
zal verspreiden naar andere landen, moe
ten de lidstaten de Commissie onmiddel
lijk waarschuwen en deze informatie in 
een geharmoniseerde vorm verstrekken", 
aldus commissaris Byrne. Bovendien zul
len de lidstaten de Commissie moeten 

schillen naargelang de taal". Volgens de 
Europese Commissie bestaat er echter 
geen inhoudehjk verschil tussen de ver
schillende taalversies van het verbod om 
slib uit waterzuiveringsstations te gebrui
ken als bestanddeel voor mengvoeders 
Punt 5 van de bijlage bij beschikking 
9I/5I6/EEG verbiedt ondubbelzinnig het 
gebruik van dergelijk slib. 
Om elk misverstand over de draagwijdte 
van deze beschikking weg te werken, 
heeft de Commissie op 29 februari 2000 
wel een wijziging ter advies voorgelegd 
aan het permanent levensmiddelenco-
mité. Deze ontwerpbeschikking kreeg een 
positief advies. Alle afvalstoffen die ont
staan in de verschillende verwerkingsfases 
van stedelijk, huishoudelijk en industrieel 
afvalwater zijn dus binnenkort als ingre
diënt voor mengvoeders verboden. 
Volledigheidshalve dient vermeld dat 
Europees commissaris Margot Wallstrom 
op haar beurt sleuteh aan de richdijn over 
het gebruik van slib uit afvalwaterzuive
ringsinstallaties op landbouwgrond. Er 
wordt overleg gepleegd met deskundigen 
uit de lidstaten, het bedrijfsleven en niet-
gouvemementele organisaties. In tegen
stelling tot Bart Staes ziet de Commissie 
geen wetenschappelijke redenen om het 
gebruik van zuiveringsslib als meststof te 
verbieden, zo blijkt uit het antwoord op 
een parlementaire vraag. Slib is nochtans 
vaak ernstig vervuild met zware metalen. 
Over een eventueel verbod op het gebruik 
van dieriijk afval in de voedselketen wordt 
al enige tijd gesproken op politiek en 
wetenschappelijk niveau. De Commissie 
schaart zich achter het standpunt van de 
Belgische federale volksvertegenwoordi
ging over „duidelijke, sluitende richdij-
nen voor het verantwoord gebruik van 
dieriijk afval". Daarom acht ze het oppor

tuun om het hergebruik van gevaarlijk 

dierlijk afval in de voedselketen te verbie

den. Er zijn nieuwe voorschriften in de 

maak voor de verwijdering en verwerking 

van dierlijk afval. Het voorstel zal waar

schijnlijk in juni 2000 bij de Raad en het 

Parlement worden ingediend. 

DIOXINENORMEN 

Naar aanleiding van de Belgische dioxine
crisis is gebleken dat „de Europese richt
lijn met betrekking tot de ongewenste 
stoffen in veevoeders geen melding maakt 
van pcb's en dioxines". Een positieve lijst 
met voor diervoeders toegelaten ingre
diënten, zoals die bestond vóór richüijn 
96/25/EG, zou volgens de federale Kamer 
opnieuw moeten worden ingevoerd. 
Voorlopig zijn enkel voor kaoliniethou-
dende klei en citruspulp dioxinenormen 
vastgesteld. 

Met deze crisis in het achterhoofd over
weegt de Commissie nu soortgelijke nor
men te bepalen voor dioxines en pcb's in 
andere voedermiddelen en diervoeders. 
Het wetenschappelijk comité voor dier
voeding is gevraagd „de bijdrage te evalu
eren die - met dioxines, pcb's en dioxine
achtige pcb's - 'verontreinigde diervoe
ders leveren aan de verontreiniging van 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong". 
Hun zoektocht is gericht op ingrediënten 
van dierenvoer, met inbegrip van visvoer, 
die kunnen worden beschouwd als bron 
van verontreiniging. 

Hoewel in sommige lidstaten, waaronder 
de Belgische federatie, positieve lijsten 
(met toegelaten producten) bestonden, 
merkt commissaris Byrne op dat de EU 
nooit een dergelijke lijst heeft opgesteld. 
In het 'Witboek over Voedselveiligheid' 
schrijft de Commissie dat duidelijk moet 
worden bepaald welke materialen, inclu
sief dieriijke bijproducten, al dan niet bij 
de productie van diervoeders mogen wor
den gebruikt. „Een positieve lijst zou het 
duidelijkste antwoord zijn, maar de 
samenstelling daarvan is een complexe en 
tijdrovende aangelegenheid", aldus nog 
Byrne. Hij heeft wel toegezegd te zullen 
werken aan de totstandkoming van een 
positieve lijst op middellange termijn. In 
afwachting moet de negatieve lijst (met 
verboden producten) snel worden uitge
breid. 

(Iv) 

Veevoeder
fabrieken 
moeten aan 
strengere eisen 
en controles 
worden 
onderworpen. 

Bart Staes wil 
voedseilceten 
van riek tot 
vork volledig 
onder controle. 
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Hoe zit het met het Nederlands in onder 
meer Wallonië en Noord-Frankrijk? 
Overleeft het Frans in Vlaanderen? Wordt 
Frans nog aangeleerd bij onze 
Noorderburen en dus ook nog gespro
ken? Welk soort Frans wordt er nu eigen-
lijiv in DÜissci gesproken? Vragen met ook 
een boeiend en goed onderbouwd kri
tisch antwoord, stof voor discussie. Een 
interessante bundel bijdragen als opening 
voor het 25ste Jaarboek 'De Franse 
Nederlanden / Les Pays-Bas Frangais'. 

RUSEL 

Een jubileumuitgave die er mag zijn. Goed 
440 bladzijden of bijna tweehonderd pagi
na's meer dan de vorige jaargangen. Een 
volledig nieuwe opmaak, tientallen kleu
renillustraties. Kortom, een uitgave die 
niet alleen gezien mag worden, maar ook 
gelezen. 
Voor de uitgevende Stichting Ons Erfdeel 
was dit zilveren jubileum natuurlijk een 
feestelijk gebeuren. Zij nodigde belang
stellende overheden, pers, medewerkers 
en ook gewoon heel wat vrienden van de 
Stichting uit voor de presentatie van dit 
nieuwe jaarboek tijdens een feestelijke 
ontvangst op het consulaat-generaal van 

België in het hartje van Rijsel. Overigens 
een mooi gebouw, waarvan in een vol
gende uitgave ook wel eens het verhaal 
mag worden verteld. 

Dat de ontvangst culinair verzorgd werd 
door Traiteur Albert II (met bijhorend 
kroontje) was natuurlijk puur toeval. Ook 
al zorgde onder meer de Koning 
Boudewijnstichting voor een flinke extra 
steun om deze feestuitgave mogelijk te 
maken. De opvallende afwezigheid van 
Vlaamse overheden bij de voorstelling 
werd door de aanwezigen stilzwijgend 
'genoteerd'. Frans-Vlaanderen is nochtans 
nog altijd een stuk Vlaanderen in het bui
tenland en dat is een uitdrukkelijk 
Vlaamse bevoegdheid. 
Maar goed, het 25ste Jaarboek is een dus
danig goed verzorgde uitgave dat de 
afwezigen de oprechte feestvreugde niet 
konden bederven. Belangrijk is immers 
dat de Stichting Ons Erfdeel op die 
manier een kwarteeuw volgehouden 
inspanningen kan afronden om een 
wetenschappelijke bibliotheek opge
bouwd rond een deel van Vlaanderen dat 
we eigenlijk nooit hadden. Dat is inder
daad geschiedenis en dus onherroepelijk, 
maar ook daaraan mag nu en dan herin
nerd worden. 

Woensdag 21 juni 2000 

GEERT 
BOURGEOIS 
Nationaal voorzitter van de Volksunie 

„De toekomst van het 
Vlaams-nationalisme^' 

De Warande - Turnhout 
Keldercafé om 20u. 

Toegang gratis 

Org Vlaamse Knng 'IXimhout - Aangesloten bij het FVK-Rodenbachfonds 

Secretariaat: Klara Hertogs, Duilhuisstraat 28/8, 2300 1\jmhout 

Tel-fax 014/72.45 79 

'De Franse 
Nederlanden', een 
kwarteeuw jong 

• - SAIVhEWLEVIWC- • -

VLAAMSE ZIEL 

Het opzet van het tweetalige jaarboek 
blijft sinds een kwarteeuw ongewijzigd: 
wetenschappelijk verantwoorde informa
tie brengen over verschillende aspecten, 
van de Franse Nederianden zelf, over de 
betrekkingen van dat gebied met 
Vlaanderen en Nederland. Die rode draad 
loopt ook door het 25ste jaarboek. Er is 
bijvoorbeeld de al vermelde inleidende 
reeks bijdragen over de situatie van het 
Nederlands of het Frans. We lazen twee 
kritische maar verhelderende bijdragen 
over de sociale en economische ontwikke
ling van Rijsel zelf. Tussen droom en daad 
staan daar blijkbaar ook wel eens wetten 
in de weg en praktische bezwaren. Vooral 
de zeer toekomstgerichte bijdrage van 
Jean-Frangois Stevens over de plaats van 
Rijsel in een grensoverschrijdende 
Euregio is meer dan verhelderend voor 
een belangstellende Vlaamse lezer die 
bereid is om over de eigen grens te kijken. 
Maar het 25ste Jaarboek brengt ook een 
uitvoerig verhaal over de schilder 

Pharaon de Winter (1849-1924), aange
kondigd als 'de Vlaamse ziel in de Franse 
schilderkunst'. Daarmee zitten we dan 
weer in de cultuur. Weinigen kunnen De 
Winter vandaag nog thuisbrengen, maar 
zijn verhaal is verrassend boeiend. En om 
de ring helemaal te dichten nog extra aan
dacht voor het reisverhaal van Luc 

Devoldere onder de titel 'Notities van een 
erenseancer'. Een oersoonjjikp k̂ p.p.;*;̂ .̂ -
king met grenzen en grensbewoners die 
best een uitvoeriger vervolg mag krijgen. 
Jaarboeken zijn zelden bestsellers. Dat 
weet iedereen. Ze worden nogal gemak
kelijk bij de vorige uitgaven gerangschikt 
en daarmee uit. Voor het 25ste Jaarboek 
'De Franse Nederlanden /Les Pays Bas 
Frangais' maken we graag een uitzonde
ring. 

Mare Platel 
c» De Franse Nederlanden I Les 

Pays-Bas Franqais. J. Deleu e.a. Uitg. 

Stichting Ons Erfdeel, 2000. 440 blz., 

1.275Jr. 

Geen uitbreiding faciliteiten 
in gerechtszal(en! 

De Volksunie heeft met verbijstering ken
nis genomen van het arrest van het 
Arbitragehof inzake de wet van 25 maart 
1999 over de hervorming van de gerech
telijke kantons. Deze wet legt een tweeta-
ligheidsvereiste op aan de vrederechter en 
de hoofdgriifier van de Vlaamse gerechte
lijke kantons Kortrijk (tweede kanton), 
leper-Poperinge (tweede kanton), Ronse 
en Heme-Sint-Pieters-Leeuw. Al deze kan
tons zijn 'gezegend' met een taalgrensge
meente waarvan de Franstalige inwoners 
faciliteiten in bestuurszaken genieten, 
maar niet in gerechtszaken 
De wet van 25 maart 1999 (ari. 10 en 11) 
wijzigt de wet van 15 juni 1935 over het 
gebruik der talen in gerechtszaken - die de 
tweetaligheid uitdrukkelijk beperkte tot 
Brussel - en breidt nu de faciliteiten in 
gerechtszaken niet alleen uit tot de 
betrokken taalgrensgemeenten, maar 
tevens tot heel het betrokken gerechtelijk 
kanton waaronder de taalgrens
gemeente ressorteert. Hierdoor 
kan een Franstalige uU bvb. Sint-
Pieters-Leeuw zich voortaan in 
het Frans tot de vrederechter 
wenden. 

Het Arbitragehof sprak zich uit 
over de beroepen van de 
gemeente Sint-Pieters-Leeuw en 
van de Vlaamse regering. Het 
hof aanvaardt de verplichte 
tweetaligheid voor de vrede
rechter, maar schrapt anderzijds 

de tweetaligheidsvereiste voor de griffiers, 
kwestie van het knagend rechtsgeweten 
toch enigszins te sussen. 
De VU vraagt het pariement om enige con
sequentie aan de dag te leggen en zodoen
de ook de tweetaligheidsvereiste voor de 
vrederechters uit de wet te schrappen. In 
het door de regering geroemde 'nieuwe 
communautaire klimaat' kan dit allesbe
halve een zware opdracht zijn. De huidige 
meerderheidspartijen krijgen de kans ter 
zake het verschil te maken met de vorige 
coalitie die, onder het vaderschap van 
Tony Van Parys (CVP), de bewuste wet het 
leven schonk. 

Daarbovenop wordt de VLD zelfs de 
mogelijkheid geboden om haar leden 
genoegdoening te schenken. Het is goed 
te herinneren aan resolutie 12bis van het 
VLD-congres van 24-26 april 1998, waarin 
de congresgangers uitdrukkelijk stellen 
dat de taalfaciliteiten moeten worden 

afgebouwd. Door het uitbreiden 
van de taalfaciliteiten, zouden de 
VLD-verkozenen wel heel érg flag
rant in tegenspraak handelen met 
het hoogste VLD-orgaan. 
Als de VLD-mandatarissen zich 
niet onmogelijk willen maken dan 
manen wij ze aan bij hoogdrin
gendheid werk te maken van de 
aanpassing van de wet van 25 
maart 1999- Steeds bereid tot een 
helpende hand, wacht de VU in 
spanning af. 

8 juni 2000 
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'T aterdag is het eindelijk zover. Dan begint het 

Europees kampioenschap in de Lage 

Landen. Hopelijk kan men dan opnieuw overgaan tot de 

orde van de dag, tot de kern van de zaak: het voetbal 

De voorbije weken geloofden wij bij 
momenten onze ogen niet. Bladzijden vol 
beschouwingen (?), bedenkingen (?), 
commentaren (?). Een krantenopbod om 
beschaamd bij te worden. Iedereen kreeg 
zijn zeg. BV's die nog nooit een voetbal
veld hadden gezien; wanneer zij opge
bruikt waren, hun echtgenoten en indien 
die niet voldeden hun schoonmoeders. 
Voetballers van 1980 werden individueel 
vergeleken met die van 2000. Zou de 
generatie van I960 op het EK 2000 een rol 
hebben kunnen spelen? Er werd een echte 
hypnose gecreëerd rond de veiligheids
problematiek. Het land zou wel eens 
geteisterd kunnen worden door ongeken
de ziekte-epidemieën. Het verwondert 
ons dat er geen onheilsprofeten in de stra
ten werden opgemerkt. 

DUBBEL OF KWIJT 

Wij wensen met onze beide voeten op de 
grond te staan. Tijdens het EK kan en mag 
er niets misgaan. Organisatorisch niet en 
sportief niet. 's Lands prestige staat inder
daad op het spel. Europa en de wereld kij
ken naar ons. 
Organisatorisch werden alle denkbare 
maatregelen getroffen. Er werden doem
scenario's en bijhorende interventiemaat
regelen opgesteld. Een leger medewer

kers moet de veiligheid waarborgen. Veel 
meer zal men wel niet kunnen doen. Maar 
aan alles komt een hoek natuurlijk. De 
geesten van kwaadwillende hooligans kan 
men niet sturen. Zij zoeken altijd en over
al naar uitwegen. Men kan dan enkel zo 
snel mogelijk proberen in te grijpen op de 
juiste manier. De organisatie en het land 
kunnen niet voor alles verantwoordelijk 
worden gesteld. De mens blijft de mens. 

De bitsigheid in de duels, de discipline in 
de organisatie, de concentratie op het 
spel, de gerichtheid op het resultaat 
nemen toe. Het klopt dat België niet in de 
sterkste groep werd geloot. Maar Zweden 

Het kan en mag 
niet misgaan 

En er zullen wel eens verkeersproblemen 
rijzen. Maar waar gebeurt dit niet bij 
soortgelijke organisaties? We moeten 
afwachten en hopen op het gezond ver
stand. Sportief wordt het dubbel of kwijt 
voor Robert Waseige en zijn Rode Duivels. 
Zij hebben een uitstekende voorberei
dingscampagne achter de rug. Na het ver
dwijnen van Leekens heeft de nationale 
ploeg haar zelfrespect teruggevonden. Er 
werd bij momenten echt sterk gevoetbald 
en de resultaten waren navenant. Maar 
wanneer er om de knikkers wordt 
gespeeld wil men wel eens een ander ver
haal vertellen. Niets is dan nog hetzelfde. 

en/of Turkije onderschatten zou onver
geeflijk zijn en Italië succesvol bespelen is 
een kunst op zichzelf. Natuurlijk spelen 
we thuis en natuurlijk levert dit een aantal 
indirecte voordelen op. De tweede ronde 
halen, de kwartfinales spelen, moet dan 
ook als een groot succes worden 
beschouwd. Wat nadien dan nog kan vol
gen durft niemand voorspellen. 
Nederland start als huizenhoge favoriet. 
Veel talent, veel ervaring, grote ambities 
en de geborgenheid van Amsterdam en 
Rotterdam. 

Maar er moet wel worden afgerekend met 
een aantal klassieke waarden: Spanje dat 

nooit sterker was maar een slopend en 
lang seizoen achter de rug heeft, Engeland 
dat zichzelf in de luwte heeft opgefokt en 
met sterke individualiteiten kan uitpak
ken, de Duitse vechtmachine, Frankrijk 
dat toch wereldkampioen is. En dan zijn 
er de outsiders. Landen die plots boven 
zichzelf uitgroeien. Denemarken werd zo 
ooit eens als 'ingevallen ploeg' Europees 
kampioen en voor vier jaar speelde 
Tsjechië nog de finale in Engeland. Het 
plooide slechts na een golden goal in de 
veriengingen. Het kan alle kanten uit en 
het kan en moet goed worden. Ons voet
bal heeft dat nodig. Het Europees kam
pioenschap kan inderdaad een spring
plank zijn naar betere tijden voor ons 
voetbal. Kan. Er moet gepresteerd worden 
en er moeten resultaten worden neerge
zet. De tijd van oefenen en praten is voor
bij. Nu moet het maar gebeuren. Op en 
naast het veld. Nooit vond in ons land een 
groter sportgebeuren plaats. Het is niet 
het moment om bang in het hoekje te 
gaan zitten afwachten. 

Olympos 
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Twee geleerde koppen van de ^ec-studiedlenst hebben 
het voetbal in België doorgelicht. We zijn niet echt ach-
terovergevaiien van hun bevindingen maar het blijft wei 
hun verdienste dat zij de problemen op een rij hebben 
gezet en de pijnpunten onomwonden hebben aangewe
zen. Enkele vaststellingen zijn onomstootbaar. Er moeten 
dringend keuzen worden gemaakt Indien ons 'in degrada
tiegevaar' verkerend voetbal met definitief voeling wil ver
liezen met de Europese top. 

Het Belgische voetbal, zo wordt gesteld, drijft op emotie 
i.p.v. op professionele structuren. De Belgische thuismarkt 
IS voor onze clubs te klein. Het aantal eerste-klassers moet 
worden teruggedrongen en de regionale spreiding (of ter
ritoriale bezetting) moet sterk worden verbeterd. Ons 
voetbal heeft vooral de jongste jaren enorm veel terrein 
verloren ten overstaan van de huidige Europese topclubs. 
Die investeerden veel in voetbalinfrastructuur en dat 
wierp rijke vruchten af Parallel daarmee stegen ook de 
voetbalrechten voor televisie erg ongelijk. Een en ander 
heeft er toe bijgedragen dat het budgetgemiddelde van 
een Engelse eersteklasser acht keer hoger ligt dan dat van 
een eerste klasse club in België.. Ons voetbal staat dan 
ook voor beslissende tijden. 

Ofwel plooit het helemaal op zichzelf terug en haakt het af 
in Europa. Dit zou economisch niet noodzakelijk catastro
faal hoeven te zijn Voetbalfans worden immers vooraal 
aangesproken door plaatselijke rivaliteiten. Het Europese 
topvoetbal wordt dan een televisieaangelegenheid. 
Ofwel wordt de beschikbare voetbalkoek door aanzienlijk 
minder clubs verdeeld, wordt de competitieformule daar
aan aangepast, wordt werk gemaakt van merchandising, 
van verhuur van infrastructuren voor zover die eigendom 

Met minder voor meer? 
zijn van de club, wordt de commercialisering maximaal 
doorgetrokken, in de marge daarvan moet openheid wor
den gegeven van boekhouding, moet transparantie van
zelfsprekend worden. Het heet dat in 1999 22 van de 36 
eerste en tweede klassers achterstallige sociale zeker
heidsbijdragen hadden Zo'n vaststelling maakt verdere 
discussies overbodig. Zoals we ook al wel wisten dat kam
pioenstitels op termijn altijd 'koopbaar' zijn. in een nor
maal verlopen competitie kan men de budgetgrootte afle
zen uit de eindrangschikking. En omgekeerd natuurlijk. 

TOEREN 
In de Giro kent men er wat van Vorig jaar moest Marco 
PantanI op de voorlaatste dag zijn roze trui inleveren 
wegens te hoog hematocrietgehalte Dit Jaar verloor 
Franceso Casagrande op de voorlaatste dag de Ronde van 
Italië nadat hij meer dan één week lang zegezeker naar 
Milaan scheen te rijden Stefano Garzelli, toch geen 
bekendheid en 14lste op de wereldranglijst, groeide 
boven zichzelf uit en won voor Mercatone Uno en met de 
wijze raad van ploegmaat Pantani alsnog de Giro. Voor 
Garzelli ongetwijfeld het grootste moment van zijn leven 
De man trad nog maar zelden echt op het voorplan al had 
hij natuurlijk al wel een paar signalen verstuurd die op klas
se en karakter wezen Hij won ooit de Ronde van 
Zwitserland, hij eindigde al eens dicht in Milaan-San Remo. 
Hij is een schaduwrijder die meestal ongemerkt naar voor 
oprukt. Nooit eerder deed hij dit zo succesvol 
in Milaan stond Axel Merckx met Mapei op het hoogste 

De Belgische thuismarkt is voor onze clubs te Idem. Het aantal eer
ste-klassers moet worden teruggedrongen en de regionale spreiding 

lof territoriale bezetting) moet sterk worden verbeterd. 

schavotje. Mapei won het ploegenklassement maar greep 
naast de begeerde eindzege. Kopman Tonkov faalde 
andermaal. Merckx eindigde vijfentwintigste en won een 
rit. Voor de Belgen was daarmee alles gezegd. Ludo 
Dierckxsens haakte voortijdig af. Hij was niet ongelukkig 
met zijn prestatie maar kreeg geen week later de genade
slag. Vanuit Parijs liet Jean-Marie Leblanc weten dat de 
Lampre Daikins maar best uit de /"our wegbleven. De wild
cards gingen naar andere ploegen die op papier minder 
sterk ogen maar die meer perspectieven naar de toekomst 
toe zouden bieden. Voor Dierckxsens is een seizoen dat 
nog moest beginnen ai bijna gedaan... 

Olympos 
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In 1999 stelde VU&ID zich aan de Vlaamse 
kiezer voor onder het motto 'Samen ver
nieuwen'. De kiezer en de alliantie namen 
op 13 juni '99 afscheid van het oude 
beleid en engageerden zich resoluut voor 
politieke vernieuwing. VU&ID is het aan 
zichzelf verplicht om dat engagement 
voortdurend te concretiseren. De verkie
zingen van 8 oktober a.s. zijn daartoe een 
belangrijke stap, maar geen doel op zich. 
VU&ID kijkt verder en wil haar rol als 
ongebonden, maar verantwoordelijke 
Vlaamse partij ten volle blijven spelen. 
De alhantie VU&ID richt zich tot iedereen 
die als een vrij individu binnen de samen
leving zijn/haar verantwoordelijkheid wil 
nemen ten bate van het algemeen belang. 
Iedereen ook die gelooft in een gemeen
schap gebaseerd op solidariteit en een 
actieve en voortdurende samenwerking 
tussen burger en bestuur. Een gemeen
schap van vrije, verantwoordelijke burgers 
die zich bewoist zijn van hun rechten én 
plichten en waarin politisering, verzuiling, 
cliëntelisme en bevoogding moeten wij
ken voor integriteit, gelijkwaardigheid, en 
democratie in haar zuiverste vorm. 
Om deze opdracht duidelijk te maken 
voegt de alliantie VU&ID in de aanloop 
naar 8 oktober een nieuwe themalijn toe 
aan haar partijlogo: 'Verbindt wie onge
bonden is'. 

CENTRALE THEMA'S 

VU&ID stapt naar de provincie- en 
gemeenteraadsverkiezingen met een pro
gramma waarin het accent ligt op samen-
verantwoordelijkheid, kwaliteit en open
heid. 

De VU&ID-kijk op het lokale beleid wordt 
in drie krachtlijnen samengevat: (1) 
samen besturen, (2) goed besturen en (3) 
met visie besturen. Dat zijn de drie the
ma's waarmee VU&ID zich naar de kiezer 
toe wil profileren, meer nog: de kiezer wil 
aansporen om - samen met de alliantie -
het nieuwe beleid ook op lokaal niveau te 
realiseren. 

(1) Samen besturen: de partnerdemo
cratie - Burger en bestuur zijn eikaars 
partner. Politici en burgers moeten 
samenwerken, dus ook de bestuursverant-
woordeUjkheid delen. VU&ID pleit daar
om voor het tot stand komen van een 
nieuwe poUtieke, een nieuwe ambtelijke 
én een nieuwe burgercultuur. 
Samen besturen is een voortdurende, 
interactieve relatie. Voor VU&ID gaat het 
recht op inspraak en betrokkenheid 
samen met de plicht tot het nemen van 

verantwoordelijkheid. Het lokale 
bestuursniveau is het ideale terrein om 
een gezond evenwicht tot stand te bren
gen tussen de (klassieke) vertegenwoordi
gende en de (nieuwe) directe democratie. 
VU&ID wil de burgemeester en de leden 
van de OCMW-raad rechtstreeks verkie
zen. Met het bindend referendum moet 
de burger zich ook na 8 oktober direct 
kunnen uitspreken over het beleid. 
Een hecht sociaal weefeel - een netwerk 
van kritische en bewuste mensen - vormt 
de gespreks- en actiepartner bij uitstek 
voor de lokale overheid. VU&ID gelooft in 
het lokaal initiatief Het ontzuilde en plu
ralistische verenigingsleven, zoals zich dat 
vandaag de dag heeft ontwikkeld, is een 
waardevolle gesprekspartner. Ook al 
omdat het spontaan elke neiging tot indi
vidualisering, onverdraagzaamheid en 
desintegratie afremt. Lokaal samenleven 
moet leiden tot lokaal samen besturen. 
Een (h)echte lokale leefgemeenschap is 
immers het werk van iedereen. 
(2) Goed besturen: open én eerlijk -
Voor VU&ID is de integriteit van het loka
le bestuur een absolute voorwaarde voor 
een goed bestuur. De alliantie bepleit een 
ethische bestuursstijl, met eenvoudige, 
toegankelijke en snel werkende adminis
traties. Democratie is de absolute norm; 
openheid en transparantie zijn er de con
sequentie van. 

VU&ID geeft de burger 'recht op recht'. 
Administratieve procedures moeten wor
den vereenvoudigd; de papierwinkel 
moet worden teruggedrongen. "Wie vra
gen heeft over om het even welke over
heid kan, ook buiten de kantooruren, 
terecht bij één lokaal loket (fysiek én digi
taal). 

VU&ID wil in elke gemeente een sociaal 
huis: een vlot toegankelijke welzijns-info-
balie waar iedereen terechtkan voor alle 
administratieve en sociale dossiers, pre
mies en uitkeringen. 

Klachten kunnen niet langer achteloos 
worden genegeerd. Een gemeentelijke 
ombudsdienst moet onafhankelijk alle 
bezwaren en klachten beantwoorden en 
administratieve procedures helpen bijsnj-
ren. Het lokale bestuur moet de grootste 
zorg besteden aan zijn communicatie met 
de bevolking. Beleidskeuzen en -beslissin
gen worden telkens spontaan gemoti
veerd. 

Politieke benoemingen en vriendjespoli
tiek zijn zonder meer taboe. 
Bekwaamheid en geschiktheid primeren 
bij aanwervingen, bevorderingen en aan
bestedingen. 

(3) Met visie besturen: een lokaal ant
woord op de wereldwijde uitdagingen -
Gemeenten geven kleur aan Vlaanderen, 
maar worden vandaag ook geconfron
teerd met uitdagingen die de gemeente
grenzen ver overstijgen. We leven in een 
globale wereld. De gemeenten moeten 
het venster open houden en zich voortdu
rend bewust zijn van de uitdagingen, 
noden en kansen die zich wereldwijd aan
dienen. 

Vlaanderen moet een herkenbare plek 
blijven in de wereld. Een plek met een 
Vlaamse identiteit. Een plek waar men 
zich thuisvoelt. Vlaanderen moet een van
zelfsprekende bestuursschakel worden in 
Europa. 

De gemeente is ook de eerste kern van 
internationale solidariteit. Verbonden
heid, lokaal én internationaal, is een 
belangrijke stap in het doorbreken van de 
kringloop van internationaal onrecht. 
Echte emancipatie is nauw verbonden met 
een intergenerationele samenlevingsop
bouw. Jong en oud hebben behoefte aan 
een specifiek beleid waarin ze zich beide 
terugvinden. Ook lokaal. De meerwaarde 
van een interactieve kennismaking nissen 
de generaties is nergens zo aantoonbaar 
als op het gemeenteUjk niveau. Mensen 
moeten elkaar blijven ontmoeten, zeker in 
de nabije, herkenbare, drempelvrije 
wereld van wijk en gemeente. 
'Oude' en 'nieuwe' burgers moeten elkaar 
vinden in een gemeenschappelijk samen
levingsproject. Nieuwe burgers hebben 
recht op een open en correct onthaal. 
Tegelijk hebben ze de plicht te integreren, 
door het aanleren van de taal en een geën
gageerde beleving van hun Vlaams burger
schap. 

BEMOEI U ERMEE 

De gemeente is het eerste contactpunt 
tussen inwoners en beleidsverantwoorde-
Ujken. De burger is er het makkelijkst te 
bereiken en te interesseren voor een 
daadwerkelijk en vooral concreet engage
ment. 

DU engagement is het centraal campagne
thema van VU&ID in de aanloop naar de 
verkiezingen van 8 oktober. We nodigen 
iedereen vriendelijk, maar met aandrang 
uit om niet aan de kant te blijven staan, 
niet 'anti' te stemmen, niet afwezig of 
onverschillig te blijven, maar actief mee 
het beleid in de gemeente te bepalen. 
De oproep waarmee we ons tot de kiezer 
richten is duidelijk en assertief: Bemoei u 
ermee! 

CAMPAGNE 

De VU&ID-campagne start met de 
Nationale Campagnestartdag van 24 
juni a.s. in Antwerpen (Hotel Astrid Park 
Plaza - voor meer info zie WIJ van 1 juni 

jl., blz. 8). Op zondag 10 september 2000 
volgt het nationale verkiezingscongres in 
Gent {Flanders Expo). 
De nationale VU&ID-mediacampagne 
beperkt zich tot de laatste campagneweek. 
Het wordt een korte, maar bijzonder 
intense campagne, met een bescheiden 
budget van 10 miljoen fr. De partij blijft 
daarmee naar traditie zwaar onder het uit
gavenpatroon dat de wet op de beperking 
van de verkiezingsuitgaven toestaat. 
Er wordt een bijzondere aandacht besteed 
aan de VU&ID-aanwezigheid in de 12 
Vlaamse centrumsteden (met meer dan 
50.000 inwoners). In elk van deze steden 
steh zich een VU&ID-lijst aan de kiezer 
voor (enkel in Mechelen komt er een VLD-
VU-kartel). 

De 'VU&ID-campagne wordt, net als bij de 
verkiezingscampagne van juni '99, uitgete
kend in samenspraak tussen VU, ID21 en 
het reclamebureau Morael. 

CIJFERS IN LEHERS 

De VU is in 160 van de 308 Vlaamse 
gemeenten poUtiek vertegenwoordigd in 
gemeenteraad of OCMW Zes jaar geleden 
nam de VU in 52 Vlaamse steden en 
gemeenten bestuursverantwoordelijkheid 
op. De 'VU tek 12 burgemeesters, 78 sche
penen en in totaal 346 gemeente- en 148 
OCMW-raadsleden (waarvan 7 OCMW-
voorzitters). 
De lijstvorming voor 8 oktober a.s. is 
thans nog volop bezig; op enkele plaatsen 
is nog geen definitieve beslissing geno
men over de formule waarin VU&ID deel
neemt. Op basis van de huidige tellingen 
kunnen we volgende cijfers geven: 

VU&ID neemt in minstens 87 gemeen
ten aan de verkiezingen deel onder eigen 
'VU&ID-vlag (een cijfer dat nu reeds hoger 
ligt dan in 1994 toen in een 80-tal 
gemeenten als 'VU' werd deelgenomen). 

In een dertigtal gemeenten gaat 
VU&ID bovendien nog onder een andere 
lijstnaam (zoals bijvoorbeeld Nieuw, 
Vernieuwing, STEM,...) naar de kiezer 
|g En in nog eens 73 gemeenten neemt 
"VU&ID deel aan de verkiezingen op een 
karteUijst. 

In heel wat gemeenten treden VU en ID21 
dus op als motor van een alternatieve, 
(gemengde) gemeentelijke lijst waarbij 
opvallend veel 'onafhankelijken' werden 
aangetrokken om mee vorm te geven aan 
het lokale beleid. 

' Voor de provincieraadsverkiezingen 
legt VU&ID lijsten neer in alle districten. 
Vandaag tek de Volksunie 16 provincie
raadsleden: Antwerpen - 2; Limburg - 4; 
Oost-'Vlaanderen - 2; Vlaams-Brabant - 4; 
West-Vlaanderen - 2. In "Vlaams-Brabant en 
Limburg maakt de VU deel uit van de 
Bestendige Deputatie {Herman Van 
Autgaerden (Vlaams-Brabant) en Johan 
De Turck (Limburg)). 

8 juni 2000 
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Vóór de gemeenteraad van 23 mei 2000 
werd door het bestuur van de VU-afdeling 
Denderleeuw een protestactie gevoerd 
rond het probleem van examens, inge
richt door het gemeentebestuiu'. Na ver
scheidene klachten, ingediend bij de 
hogere overheid, na de vaststelling van 
onregelmatigheden bij verscheidene exa
mens, eiste VU-gemeenteraadslid Erna 
Scbeerlinck tijdens de gemeenteraad het 

ontslag van de organisator en voorzitter 
van elk van deze examens, namelijk het 
consultbureau CC Consult. Dit bureau 
doet werving en selectie voor examens, 
terwijl voor deze activiteit een erkenning 
door de Vlaamse overheid noodzakelijk is. 
Ondanks onze opmerkingen daaromtrent 
en de vaststelling dat dit bureau geen 
erkenning heeft, blijft het gemeentebe
stuur halsstarrig vasthouden aan dit 

Een deel van het VU-bestuur was zelfs met 
de bus gekomen. Van links naar rechts. Bart 

De Petter, Frank Bauwens, gemeenteraadslid 
Erna Scheerlinck met naast zich beven 

Speleers, Patrick Deboever Bert Van 
Vaerenberghen Hugo De Bruecker, vu-afde

lingsvoorzitter 

bureau. De vraag kan gesteld worden 
welke duistere belangen hier mee 
gemoeid zijn? 

Hugo De Bruecker 

Oproep tot frontvorming 
rond problematiek Dienst 100 

De voltallige Dilbeekse gemeenteraad 
(zonder de Franstalige fi'actie Union) 
keurde tijdens de zitting van 30 mei jl. een 
voorstel van raadslid Willy Segers (VU) 
goed. Met dit voorstel neemt de gemeen
te Dilbeek het voortouw in een gecoördi
neerde actie met andere Vlaamse gemeen
ten uit de Rand om eindelijk een oplos
sing te bekomen voor het probleem van 
de 'hulpdiensten en de Dienst 100' van 
Brusselse ziekenhuizen die tussenkomen 
op Vlaams grondgebied. 

OUD ZEER 

Het probleem is niet nieuw: reeds lang 
wordt de situatie van Nederlandsonkun-
dige hulpdiensten die tussenkomen op 
Vlaams grondgebied op de korrel geno
men. Een gebrek aan degelijke kennis van 
de taal van de hulpbehoevende komt 
noch de snelheid van de interventie, noch 
de kwaliteit van de medische dienstverle
ning ten goede. Nochtans gaat het om het 
redden van mensenlevens. 
Raadslid Willy Segers stelt daarom voor 
dat alle Vlaamse gemeenten die met dit 
probleem te kampen hebben (Dilbeek, 
Zaventem, Overijse, St.-Pieters-Leeuw, 
Tervuren, ...) aandringen op een 'confe

rentie' met alle betrokken ministers en 
staatssecretarissen (7 in totaal!). 
Willy Segers: ,,We leven sinds 1994 in een 
federaal land en dus moet men volgens de 
federale logica dringend een einde maken 
aan de kinderziekten van dit federaal 
samenleven. Het is niet omdat mensen van 
verschillende gemeenschappen of gewes
ten hulpbehoevend zijn, dat er geen 
gecoördineerde aanpak mag zijn in de 
grensgebieden. Hiervoor is echter drin
gend overleg nodig met al die ministers en 
of staatssecretarissen die deze materie 
onder hun bevoegdheid hebben." 
Groot-Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw moe
ten bij de hulpverlening dikwijls rekenen 
op de interventieteams van het ULB-
Ziekenhuis Erasmus-Anderltcht. Zaven
tem moet beroep doen op de diensten van 
UCL Saint-Luc in St.-Lambrechts-Woluwe. 
Overijse wordt 'bediend' door hulpdien
sten van het CPAS-Ottignies-ziekenhuis, 
het UCL Saint-Luc uit St.-Lambrechts-
Woluwe en het Sint-Elisabeth-ritktvimis 
van Ukkel. Bovendien zijn er in Overijse 
veel interventies vanuit La Hulpe (Waals -
Brabant). 

Kortenberg wordt grosso modo bediend 
door het Gasthuisberg-ziekenhuis te 
Leuven, maar naargelang de plaats van de 

oproep soms ook door de Brusselse zie
kenhuizen. 

PAJOHENIAND NIET VERGETEN 

Maar ook de gemeenten in het zuiden van 
het Pajottenland (Herne, Galmaarden, 
Pepingen...) worden vaak met Neder-
landsonkundige dienstverleners gecon
fronteerd. In plaats van de hulpbehoeven
den naar klinieken in Vlaams-Brabant 
(Halle) of Oost-Vlaanderen (Geraardsber-
gen, Ninove, Aalst) te brengen, rijden 
deze doorgaans richting Tubize! 
In het verleden zijn reeds vele individuele 
klachten en initiatieven hieromtrent geno
men, telkens zonder gevolg. Het voorstel-
Segers beoogt voor het eerst een gecoör
dineerde aanpak vanuit de Vlaamse 
gemeenten zelf in de hoop hiermee deze 
problematiek daadwerkelijk te kunnen 
aanpakken. 

<=s* De door de gemeenteraad van 
Dilbeek goedgekeurde tekst (motive
ring en besluit) kan bekomen wor
den bij Willy Segers, 
Gemeenteraadslid Dilbeek, 
Kapelstraat W te 1700 Dilbeek. 
Tel en fax 02/567.93.70. 
E-post: unllys@pi.be 

VLAAMSE 
KOERIERDIENST 

Binnen- en 
Buitenland 

Basisprijs: 
- vast recht 

bef. 150,-
- bef. 10,- per Ion. 

TeL 050/42.6Z67 
(na 20uJ 

Afhalen van palinggerechten mogelyk 
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Openingsuren \An 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 

De regionale vu-krant 

Eedaflegging Laurent: 
VUJO klaagt 

discriminatie 
zaadcellen aan 

Zijn alle zaadcellen gelijk 
voor de wet? 

De VU-jongeren protesteerden met klem tegen prins 
iaurenfs eedaflegging ats senator van rechtswege ,,De 
reden waarom Laurent zicti straks senator mag noe
men, IS duidelijk" luidde het in een mededeling. ,,Hij is 
toevallig het resultaat van een symbiose tussen een 
zaadcel van koning /Wbert en een eicel van koningin 
Pao\3." 
De Volksuniejongeren vinden dat op deze manier de 
zaad- en eicellen van 10 miljoen Vlamingen en Walen 
gediscrimineerd worden. ,,De kwaliteit van het manne
lijk zaad neemt de laatste tijd sowieso al af" argumen
teerde VUJO met een knipoog „Wellicht zullen de 
zaadcellen van de 'gewone man' door deze ongelijke 
behandeling nog meer gedemotiveerd zijn om hun 
weg richting eicel te zoeken Dit kan nefaste gevolgen 
hebben voor de geboortegraad in dit land." 
VUJO nep het parlement op deze 'flagrante schending 
van het gelijkheidsbeginsel van zaad- en eicellen' weg 
te werken. Monarchie rijmt immers niet op democratie. 
VUJO kan niet akkoord gaan met een 'klassenfertilisa-
tie'. Om hun ongenoegen te uiten startten de jonge 
Vlaams-nationalisten van de VU met een affichecam
pagne. Onder het motto 'Zijn alle zaadcellen gelijk voor 
de w e f ' nemen zij het op voor die vinnige, kleine drift
kopjes die niet de naam Sskser^ Coburg Cotha dragen. 
Tot dit onrecht is weggewerkt! 
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Afscheid van Miei Uytenhoven 
Zondagochtend 4 juni jl. is op 83-jarige leeftijd Miei Uyten
hoven overleden. Miei was van 1982 tot 1989 voorzitter van 
de aaieve VU-afdeling Buizingen. Nadien verzorgde hij met 
veel overgave en met grote nauwgezetheid de ledenadmi
nistratie van de afdeling. ('Mia van het Barrikadenplein' 
had een trouwe klant aan hem!) 
Als vroeg-gepensioneerde beschikte Miei over veel vrije 
tijd, die hij wat graag en rijkelijk ter beschikking stelde om 
alleriei werkjes voor de partij op te knappen. 
Gedurende vele jaren nam hij de ftinctie op zich van 'wak
kere burger' die al de oproepen van de Buizingse VII-
milieutelefoon registreerde. 

Reeds van in zijn prille jeugd had Miei zich ontpopt tot zeer 
dynamische militant in dienst van de Vlaamse beweging, 
met de gekende repressie-gevolgen vandien. 
Zijn belangeloze en niet-aflatende inzet vervullen ons met 
grote dankbaarheid. 
Wij bieden zijn echtgenote Jeanne onze zeer oprechte 
gevoelens van medeleven aan. 

Miei wordt vandaag, donderdag 8 juni, om lOu. begraven 

m de St.-Vincentiuskerk te Buizingen. 

Juul Denaeyer, 

provincieraadslid 

Oscar Renard overleden 
Zaterdag jl. werd ir. Oscar Renard ten grave gedragen te 
Mechelen, de stad waar hij in 1936 geboren werd. 
Oscar Renard was het eerste gemeenteraadslid voor de 
Volksunie in de Mechelse raad en was in 1958 stichter van 
de VU-studentenvereniging aan de Gentse universiteit. In 
1961 werd hij de eerste arrondissementele voorzitter van 
de VU in Mechelen, in die periode zetelde hij ook in de par
tijraad. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 1982 werd Oscar 
Renard eerste schepen van de stad Mechelen, bevoegd voor 
om. Monumentenzorg en Stadsvernieuwing. Ingevolge 
gerechtelijke privé-problemen trad hij in 1986 af, maar van 
die korte bestuursperiode draagt Mechelen thans nog de 
(positieve) sporen. 

Oscar was raadgever van toenmalig minister Hugo Schiltz 
en later ook bij het (vorige) kabinet vznjohan Sauwens. 

Ofschoon Oscar Renard de jongste jaren van het politieke 
toneel verdwenen was, woog hij toch nog op een aantal 
voor de stad Mechelen belangrijke dossiers, als bvb. dit van 
de jachthaven, al was het maar via zijn bureau voor pro
jectontwikkeling. 
Oscar Renard stond in VU-kringen bekend als een Bour
gondiër, of zelfs - om het met de woorden van zijn vrien
den van de 'Orde van de Ridders van Malta' op de begrafe-
nisplechtigheid te zeggen - als epicurist. 
Oscar, misschien ben je via de naar haar voltooiing nade
rende jachthaven (waar je zo passioneel bij betrokken was) 
ergens heen gevaren; het ga je goed! Wij wensen je familie 
en je ruime vriendenkring langs deze weg onze deelne
ming in het leed te betuigen. 

Mare Hendrickx 

Taal in Brussel: conflict 
of grondstof? 

^ UIT DE REGIO ^ 

Een debat over de communautaire ont
wikkelingen in de hoofdstad wil een ant
woord geven op de vraag: 'Brussel, taal als 
grondstof of taal als conflictstof?'. Met vol
gende pannelleden: Serge Govaert, 
bestuurder Crisp en auteur van 'Bruxelles 
en Capitales', Luc D'Hooghe, ere-voorzit-
ter Brusselse Huisartsen en Sven Gatz, 
volksvertegenwoordiger VU&ID. 
Mare Platel leidt het debat dat doorgaat 
op donderdag 15 juni 2000 om 20u. in het 
Gemeenschapscentrum 'De Markten', 
Oude Graanmarkt 5 te 1000 Brussel. 
Een organisatie van VU&ID-Brussel. 
^ Info: Johan Basüiades, arrondis

sementeel secretaris, 02/549.66.23. E-
post: jbasiliades. vldvuo @bruparl. iris-
net.be 
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OOST-VLAANDEREN 
Dl. 13 Juni NINOVE: Viering 'Vader

dag'. Om 14U.30 In 'De Pallieter'. Koffie
tafel en gezellig samenzijn. Org.: VWG-
Ninove. 

Za. 17 Juni GAVERE: 18de Zomer-
barbecue. Vanaf 19U.30 in zaal Nova, 
Steenweg 82 te Asper. Aperitief met hap
jes, 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 
Sauw/ens over een nieuwe Vlaamse rege
ring. Om 20u. in De Brouwerij, Gersten-
straat IA. Info: Veerie Remy 
(0476/87.71.25); Org.: vu-€rembodegem 
i.s.m. VCLD. 

za. 17 juni SINT-CILLiS-WAAS: Het 
Invullen van uw belastingaangifte, bereke
nen personenbelasting of advies. Tussen 
13 en 14u. bij Romain De Grave, Eeckberg-
straat 20 te SInt-Cillis-Waas. info: 
03/770.70.62. 

Dl. 20 juni NINOVE: Met VWC-
Nlnove naar leper Vertrek om 7u.30 aan 
PTI. Met o.m. bezoek aan oorlogsmusea, 
Noord-Frankrijk, forellenkwekerij enz. 
Inschrijven door storting van 1.350 fr p.p. 
(voor 10/6) op rek. nr 000-0568761-50 
van Muylaert Braem, 9450 Denderhoutem. 
Deelnemers beperkt tot 34! 

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

WEST-VLAANDEREN 
Ma. 12 Juni DEERLIJK: Jaarlijkse 

herdenking van het overlijden van René De 
Clercq. Om 19u. aan het grafmonument, 
achter de St.-Columbakerk te Deerlijk. 
Org.: vu-Deerlijk i.s.m. Ie Dien en de R. 
Declercq-Stichting. 

WO. 14 Juni BRUGGE: Fellx Deca-
booter brengt 'Fijne humor'. Om 15u. in 
PCH Magdalena, Violierstraat 7. Deuren 
vanaf I4u. Deelname: 70fr zonderen 140 

fr met koffietafel. Org.: VWG-Brugge-
Noord. 

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

Ma. 19 Juni BRUGGE: Natuurwan
deling te Zevenkerken, o.l.v. Omer Dom-
brecht Org. en info: WVC-Brugge-Zuid, 
tel. 050/38.35.12. 

Ma. 19 Juni ROESELARE: Boekbe
spreking met Ingrid Scherrens. 'Het Par
fum' van Susskind. Om I4u. in Gaalpers-
straat 2 te Roeselare. Org.: VWG-Roesela-
re. 

Dl. 20 Juni BRUGGE: Margriet Her
mans 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. 

ZO. 25 Juni TIELT: Daguitstap naar 
Zeeuws-Vlaanderen. Vertrek om 7u.45. 
Samenkomst aan het station van Tielt. Met 
bezoek aan Groede, Vlissingen, Veere, Del
tawerken, Zierikzee en Sluis. Terug rond 
21U.30. Deelname: 950 fn abo's: 760 fr 
Info en inschrijving: Hilde Houwen, 
051/40.42.94 of 02/219.25.00. Org.: A. 
Vander Plaetsekring Tielt. 

WO. 28 Jutii BRUGGE: J. verhaeghe 
over 'Misdaad en straf in de I7de en 18de 
eeuw'. Om 15u. in PCH Magdalena, Violier
straat 7. Deuren vanaf 14u. Deelname: 70 
fr zonder en 140 fr met koffietafel. Org.: 
VWG-Brugge-Noord. 

Za. 8 Juli IZEGEM: 15de Vlaams 
Zomerfeest. Om 13u.30 Mlnivoetbaltor-
nooit. Om 20u. Vlaamse Zomernacht. Ook 
op Zo. 9/11. Om 9u. eindronde minivoet-
baltornooi; 9u.45 aperitiefwandeling; 11u. 
finale minivoetbaltornooi; 15u.: retrovoet
balmatch. Doorlopend animatie voor jong 
en oud. Info: Vlaams Huis (051/30.36.63); 
Joris Verbeke (051/30.48.08) of Karol 
Moeyarert (051/32.28.85). Org.: Comité 
Vlaams Zomerfeest (alle verenigingen in 
en rond het Vlaams Huls Izegem. 

VLAAMS-BRABANT 
Do. 15 Juni BRUSSEL: Brussel. Taal 

als grondstof of taal als conflictstof?' 
Debat met Sven Gats, Serge Govaert en 
Luc D'Hooghe. Moderator. Mare Platel. Om 
20u. in De Markten, Oude Graanmarkt 5 te 
1000 Brussel. Org.: VU&ID-Brussel. 

za. 17 Juni ZEMST: 6de reuze 
braadfeest van VU-arr Halle-Vilvoorde. Van 
12 tot 19u. in de Schranshoeve, Kreupel
straat te Eppegem-Zemst. 

zo. 18 Juni KORTENBERC: Praat-
café met Willy Kuijpers. Van 11 tot 13u. in 
het Cultureel Centrum van Kortenberg. 
Met officiële voorstelling van de kandida
tenlijst voor de gemeenteraadsverkiezin
gen. Org.: VU&ID-Kortenberg. 

zo. 25 Juni BEERSEL: Mlddagge-
sprek met Geert Bourgeois. Om 11u. In CC 
De Meent, Gemeenveldstraat 34 te Alsem
berg. Org.: vu-Beersel. 

LIMBURG 
za. 24 Juni DIEPENBEEK: Barbecue 

van vu-Diepenbeek. Vanaf 17u. In zaal De 
Steenberg, Ganzestraat te Diepenbeek. 
Inschrijven op tel. 0477/70.36.10. 

ANTWERPEN 
za. 10 Juni WOMMELGEM: Met KK 

Jan Puimège naar Palingfestival in Marie
kerke. Info t/m 8/6 op tel. 03/3553.68.94. 

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

Ma. 12 Juni EDEGEM: FW-Edegem 
vertrekt naar Zwitserland, Terug op 18/6. 

WO. 14 Juni BORGERHOUT: Bezoek 
aan de Sint-Pauluskerk te Antwerpen. 
Samenkomst om 14u.15 aan de kerk. Org.: 
Kring voor Vlaamse Volksontwikkeling. 

Vr. 16 Juni BORGERHOUT: Hugo 
Westdorp over 'Boeddhisme in al zijn 
facetten'. Om 20u. in de cafetaria van Reu-
zenpoort 5. Deelname: 100 fr Org.: Kring 
voor Vlaamse Volksontwikkeling. 

Za. 17 juni WOMMELGEM: Jaariijks 
pannenkoeken- braadfeest. Om I4u. in de 
Kastanjelaan 4 te Wommelgem. Met gele
genheid tot allerhande volksspelen. Org.: 
KK Jan Puimège. Inschrijven tot 12/6 bij 
Ward Herbosch, 03/3555.68.94. 

Ma. 19 Juni VOSSELAAR: VU&ID-
Ontmoetingsavond. 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 Frederick/ 014/61.38.67, Louiza 
Troonbeeckx 014/63.40.33, Flor Van Nop
pen 014/37.25.45, Frlda Adams/Jan van 
Der Vloet 014/63.33.60, Margriet Hermans 
014/43.91.89, Jan Vorsselmans 
014/63.49.10. 

WO. 21 juni 8ERCHEM: BusuiStap 
met FVV-Berchem 'Terug naar Ooster
donk'. Vertrek om lOu. stipt aan wacht-
hokje gidsen busparkeerterrein Zuiderter
ras. Einde rond I7u. Deelname: 1.100 fr 
Info en inschrijven (voor 25/5) bij 
bestuursleden FW-Berchem. 

WO. 21 Juni EDEGEM: BUStUitStap 
'Terug naar Oorsterdonk', Info zie FW-Ber
chem. 

WO. 21 Juni TURNHOUT: Geert 
Bourgeois spreekt over 'De toekomst van 
het Vlaams-nationalisme'. Om 20u. in De 
warande, Keldercafé. Toegang gratis. 
Org.:Vlaamse Kring Turnhout. 

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

za. 24 Juni BORNEM: T.g.v. de 
23ste Vis-en Folkloredagen te Mariekerke 
zet Vlaamse Kring Bomem een stand op in 
de Omgangstraat, aan nrs 24 en 26, Scam-
pis. lekkere visbrochetten en verse maat
jes aan democratische prijzen. Van 12 tot 
20u. Ook op 25/6. 

Do. 29 juni TURNHOUT: VU&ID-
Ontmoetingsavond. Info-avond n.a.v. de 
gemeenteraadsverkiezingen. Om 20u. In 
De Warande. Org;: VU&ID-arr Turnhout. 
Info: Jan Hermans 014/41.82.03, Joris Fre-
derickx 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. 

Za. 8 juli EDEGEM: 11 jull-viering in 
zaal De Schrans, Molenveldlaan. Aperitief, 
koude schotel en 2 glazen wijn aan 200 fr 
Niet-leden 250 fr Een pianist zorgt voor de 
muzikale opluistering. Inschrijven tot 2/7 
bij K. De Gryse, tel. 03/449,82.12, 

Za. 8 Juli WESTERLO: Guldenspo-
renviering. Vanaf I8u. in 't Abdijken, Ton-
geriodorp. Met welkomstdrink, bbq en 
zangstonde. Eregast: Annemie Van de Cas-
teele. Deelname: 550 fr, kinderen 200 fr 
Inschrijven voor 5/11 bij M, Crabeels 
(014/54.61.86) of J, Thys (014/54.48.07). 

ZO. 9 juli EDEGEM: Wandeling 
langs de Nete, 7,5 km. Afspraak om 13u.30 
op het Kerkplein van Edegem. Org.: FW-
Edegem. 
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Waarom geen Vlaamse Leeuw 
op St.-Romboutstoren? 

-^ UIT DE REGIO • 

Op cultureel vlak stond Mechelen de jong
ste dagen weer in de schijnwerpers. 
Donderdag jl. kwamen prins Filip en zijn 
gemalin Mathilde de respectabele 'Los 
Honores'-tentoonstelling bezichtigen, 's 
anderendaags werd deze plechtig geo
pend door de minister van Cultuur, Bert 
Anciaux, en zondag jl. stond de prachtige, 
doch spijtig genoeg uitgewaaide, Hans-

vrijivpivrt^^-jJiu \J\J IICI piUgldlllIIia. 

Reeds van donderdag wapperde op de St.-
Romboutstoren de Belgische driekleur. 
Ofschoon de prins en zijn naar hem 
genoemde instelling verleden week de 
nationale TV-zenders haalde met hun plei

dooi voor meer samenspraak tussen de 
gemeenschappen, ontbrak nochtans hét 
symbool van onze gemeenschap, de 
Vlaamse Leeuw. 
Toen vrijdagnamiddag de minister van 
Cultuur en Jeugd, Anciaux, het stadhuis 
bezocht en er ontvangen werd door o.m. 
schepen van Cultuur Nobels en schepen 
van Sociale Zaken Lamon - maar waarbij 
scliepen van Jeugd Janssens zich vreemd 
genoeg niet liet zien - was hét symbool 
van onze gemeenschap, de Vlaamse 
Leeuw, met geen spoor te bekennen. 
Nochtans pleitten beide voornoemde 
schepenen (met recht en rede) voor meer 

Kortenberg terug van weggeweest 
Na een winterslaap van 5 jaar is de VU-afdeling van Kortenberg weer tot 
leven gekomen. Met een ploeg nieuwe en enthousiaste mensen bereiden 
we de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober voor. Na een succesvol 
eetfestijn van 14 mei jl. zetten we de verkiezingsstrijd in. Op 18Juni, van 11 
tot 13u. organiseren wij een praatcafé met Willy Kuijpers in het Cultureel 
Centrum van Kortenberg. Dat is ook de dag waarop wij de lijst zullen 
bekendmaken waarmee wij naar de verkiezingen trekken. Er is tevens gele
genheid tot aperitieven en een nadere kennismaking met de VU&lD-kandl-
daten. 

subsidies vanuit de Vlaamse Gemeen
schap. 
Ook 's avonds, toen de plechtigheid rond 
de officiële opening van 'Los Honores' 
doorging, wapperde op de St.-Rombout
storen enkel de Belgische vlag. 
Tot slot van het weekeinde ging de Hans-
wijkprocessie door, één van de grote cul
turele evenementen die Mechelen rijk is. 
Weer was geen Vlaamse Leeuw te beken
nen op de toren! 

De plaatseijke VU-ondervoorzitter en PR-
verantwoordelijke Mare Hendrickx: „Het 
kan volgens de VU-afdeling niet dat de 
stad steeds weer opnieuw in gebreke 
blijft. Mechelen is een Vlaamse stad, oude 
hoofdstad der Nederlanden, met een 
grote culturele uitstraling. Cultuur is een 
gemeenschapsbevoegdheid waarvoor de 
stad en de in de stad gevestigde gezel
schappen en instanties jaarlijks meerdere 
tientallen miljoenen franken overheids
steun krijgen. 

Onze toren is tot ver buiten de stad te 
zien, inclusief de er op wapperende vlag
gen. Er is geen enkel excuus om het offi
cieel symbool van de Vlaamse Gemeen

schap, de Vlaamse Leeuw, geen prominen
te plaats op deze al even prominente 
toren te geven. 
Sommigen zullen ons muggenzifterij ver
wijten. Maar moeten wij steeds bang zijn 
van onze schaduw? Mogen wij niet opko
men voor onze gemeenschap en trots de 
vlag ervan laten wapperen? Is Vlaanderen 
slechts goed voor de centen. En waarom is 
de federatie België - die steeds minder en 
minder uitstaans heeft met het lokale 
beleidsniveau - dan wel 'hoogstaand' vlag
vertoon gegund?" 

^ EUROPA • 

Navo 
destabiliseert 

Koerdistan 

Europa gebruiict Zuid-Afrilcaans 
ontwiiciceiingsgeld voor Kosova 

Decennialang is Turkije de bondgenoot 
van Europa en de Verenigde Staten. Het 
gevolg is dat het land onbeperkt wapens 
kan invoeren om een deel van z'n bevol
king uit te moorden: Koerden, mensen 
die een andere godsdienst belijden dan de 
Islam, wetenschappers, intellectuelen en 
mensenrechtenactivisten... Zelfs het mili
tair optreden van Turkije in Iraaks Koer
distan zien de NAVO-bondgenoten door 
de vingers. Ze hebben volgens Europarie-
mentslid Nelly Maes geen oog voor de 
destabiliserende effect (foto) en van de 
bombardementen en de gewelddadige 
acties in de Koerdische regio. 
Recent is Turkije weer begonnen met mili
taire operaties in Iraaks Koerdistan. Hier
aan nemen 20.000 a 30.000 soldaten deel. 
Sinds het beëindigen van de Golfoorlog 
en de start van het 'oil for food'-program-
ma voor de Iraakse Koerden is er een her
opleving van het sociaal-economisch, cul
tureel, wetenschappelijk en politieke 
leven in Iraaks Koerdistan. Dit alles wordt 
nu op de helling gezet omdat Turkije deze 
evolutie als een bedreiging beschouwt en 
de Koerden de pas wil afsnijden met mili

taire mid
delen. 
Vlaande
ren, de 
Belgische 
federatie 
en de EU 
moeten zo 
snel moge
lijk diplo
m a t i e k e 
initiatieven 
ontplooien 

om de onmiddellijke stopzetting te eisen 
van de Turkse acties in Koerdistan De 
lakse houding van de NAVO tegenover de 
schending van de vrede in Iraaks Koerdis
tan contrasteert fel met het NAVO-optre
den in Kosova. Het is onaanvaardbaar dat 
de alliantie passief toekijkt op de onder
drukking van het Koerdische volk. Ze 
moet haar Turkse 'bondgenoot' dwingen 
een punt te zetten achter de destabilise
ring van de Koerdische regio. 

(kvh) 

Europarlementslid Nelly Maes (VU&ID) 
schaamt zich tegenover Zuid-Afnka omdat 
de Raad al bijna acht maanden tahnt om 
de hulpprogramma's te hernieuwen. Ze 
steunde de aanbevelingen van rapporteur 
Martinez om eindelijk werk te maken van 
de financiële hulp. 

Nelly Maes: ,Jarenlang hebben wij de 
strijd tegen de Apartheid gesteund en met 
enthousiasme hebben wij het nieuwe 
Zuid-Afrika verwelkomd In 1995 werd het 
onze belangrijkste partner voor ontwikke
lingssamenwerking. Dat het land de mees
te steun kreeg van Europa was verant
woord. Zuid-Afrika moet immers de motor 
zijn van de ontwikkeling in Zuidelijk- en 
Centraal-Afrika. Het duurde echter te lang 
voor de programma's op gang kwamen en 
toen de datum voor de rechtsgrondslag 
bijna was verstreken, hadden wij geen 
nieuwe verordening klaar voor onze ont
wikkelingssamenwerking. '' 
De Raad had inderdaad niet minder dan 
acht maanden nodig om een houding te 
bepalen over nieuwe programma's. „Dat 
was natuurlijk niet omwille van diepgaan
de meningsverschillen maar omdat het 
ontwikkelingsgeld gebruikt werd als een 
drukkingsmiddel om de Europese han
delsbelangen te vrijwaren en een handels
overeenkomst af te dwingen. Bovendien 
moesten geestrijke dranken, porto en 

sherry, worden gevrijwaard." Volgens 
Maes is er nog een rweede reden voor 
schaamte. Een deel van het geld dat voor 
de heropbouw van Kosova zal worden 
besteed, wordt afgenomen van de ontwik
kelingssamenwerking met Zuid-Afrika In 
plaats van een stijging om 1% om de infla
tie op te vangen en het bedrag te bereiken 
van 885,5 miljoen euro gaan wij een ver
mindering van 10% voorstellen. Uiteinde
lijk heeft commissaris Schreyer van Begro
ting 850 miljoen euro of jaarlijks 121 mil
joen voorgesteld Dat is 5 miljoen minder 
voor armoedebestrijding terwijl armoede
bestrijding juist zo belangrijk is. 

(gd) 
11 
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Tip voor een 
volks-culturele vakantie 

4 CULTUUR • 

12 

Denemarken vakantieland! Het klinkt mis
schien niet zo vanzelfsprekend. Toch keert 
niemand teleurgesteld terug van een paar 
weken vakantie in het land van 
Kierkegaard, Brandes en Andersen. Of 
van een bezoek aan de vele Deense kaste
len, waarvan een groot aantal gebouwd 
werd door Nederlandse architecten. Of 
van een verblijf in een van de vele Deense 
kustdorpen: Denemarken telt meer dan 
7.000'km kusdengte! Of van een kennis
making met een van de mooie Deense 
steden: Kopenhagen b.v of Horsens. Ja, 
waarom Horsens niet? 

IN VRIJHEID EN VREDE 

Deze middelgrote stad - 60.000 inwoners -
heeft alles waar een toerist naar op zoek 
gaat om 'er even uit te zijn' en zijn zinnen 
een paar weken op iets anders te zetten 

dan de vijftig andere weken van het jaar. 
Oude en nieuwe architectuur, de gezellige 
drukte van een stad en de stilte van het 
omliggende platteland, kunst en cultuur, 
wandelen, fietsen, varen; het kan allemaal 
in en om Horsens. 

Tot zover dan hét culturele uit onze titel. 
En het volkse? Dat wordt dit jaar gebracht 
door de Europeade voor Europese 
Volkscultuur, de 37ste in de reeks, dit jaar 

Stad Horsens. 
Aanvang op woensdag 19 juli, slotdag op 
zondag 23 juli a.s.. 
Een Europeade is de jaarlijkse feestelijke 
samenkomst van om en bij de 5.000 leden 
van volkskunstgroepen uit alle Europese 
landen en volkeren, van Portugal tot het 
Balticum, van Groenland tot de Russische 
grens. Op het programma: dans, zang, 
muziek, vendelspel, dat alles in een werve-
Ung van kleuren en klederdrachten. De 
bedoeling van dit gebeuren: in vrijheid en 
vrede de eendracht tussen de Europese 
volkeren bevorderen, door middel van de 
volkskunst ontmoetingen tot stand bren
gen die een band scheppen van mens tot 
mens, van cultuur tot cultuur, van volksge
meenschap tot volksgemeenschap, in 
wederzijds respect. 

Met andere woorden: een Europese geest 
tot ontwikkeling brengen waarvan de een

heid in de verscheidenheid het bindmid
del is. 
Het programma van deze 37ste 
Europeade brengt u gewaarborgd de 
nodige verpozing tussen al het historisch-
culturele van uw bezoeken aan de stad en 
de ommelanden ervan. Volgt u maar. De 
hele woensdag 19 juli wordt u opgeno
men in de zeer speciale Europeade-sfeer, 
want dan nemen de 5.000 deelnemers -
ook 'jit hst Aalsterse - heyit yan het stads
beeld, 's Avonds om 20u. krijgt u reeds 
van een en ander een voorsmaakje tijdens 
de Regionale Volkskunstavond. Op don
derdag 20 juh vanaf lOu. bent u welkom 
in het zgn. Forum, zijnde een tentoonstel
ling waarop vroegere en toekomstige 
Europeade-steden zich voorstellen. De 
grote openingsmanifestatie van de 
Europeade kunt u bijwonen om 20u. in 
het stedelijk stadion. De aanwezigen bele
ven er een indrukwekkend spektakel met 
meer dan 2.000 dansers, zangers, muzi
kanten en vendeliers. 

WEDDEN DAT... 

De hele vrijdag 21 juli verzamelen op 
markten en pleinen van de stad volks
kunstgroepen uit alle streken van Europa, 
Vlaanderen is daarbij talrijk vertegen
woordigd. Zij geven een resem straatvoor

stellingen ten beste. Als u zich om 20u. 
naar het Lunden-parkje begeeft, kunt u 
daar een Europese koor- en muziekavond 
meemaken. Zaterdag 22 juli nemen de 
Europeade-groepen opnieuw de binnen
stad in, want vanaf 13u. trekt een stoet 
met alle deelnemers door de straten van 
het centrum. Op het plein voor het stad
huis kunt u zich vanaf 20u.30 onderdom
pelen in de echte Europeadesfeer, want 
dan begint daar het volksbal. 

Zondagvoormiddag 23 juh kunt u een ere
dienst bijwonen, opgeluisterd door een 
aantal deelnemende koren. Die 23ste juli 
is meteen de slotdag van de Europeade, 
dan trekt iedereen naar het stadion, waar 
om 15u. de grote slotmanifestatie begint 
met optredens van opnieuw meer dan 
2.000 dansers, zangers, muzikanten en 
vendeliers uit alle hoeken van Europa. 
Als u 's anderendaags Horsens verlaat 
richting Vlaanderen brengt u de herinne
ring mee aan de 37ste hoogdag van de 
Europese volkscultuur. Wedden dat het 
uw laatste Europeade niet zal zijn? 

Willy Cobbaut 
°» Info: Internationaal Europeade-
comité, p/a Baron Dhanislaan 20 bus 
4 te 2000 Antwerpen. Tel. 
03/248.07.27. -Fax. 03/238.53-75. 
Ook: http://www.dma.be/europeade/ 
E-post: europeade@antwerpen.be 

'Kroniek der Guidensporensiag' bekroond 
De organisatoren van het 13de Salon van 
hei Beeldverhaal dat traditioneel tijdens 
het Pinksterweei<einde piaatsvindt beslis
ten unaniem om de stripprijs Stad Kortrijk 
2000 toe te kennen aan de West-Vlaming 
Christian Verhaeghe MOOT zijn totale oeuvre 
en in het bijzonder voor de 4-delige cyclus 
'Kroniek der Guidensporensiag' uitgegeven 
bij de Kortrijkse uitgeverij Talent 

REALISTISCHE... 
Het Kortrijkse stripfestival is al jaren een 
vaste waarde tijdens de traditionele, 
Kortrijkse Sinksenfeesten. Even traditioneel 
is het toekennen van een stripprijs aan een 
veelbelovend tekenaar Net als vorig jaar 
met Steven Dupré, de geestelijke vader 
van Sarah & Robin, kozen de organisatoren 
een Vlaams striptalent. 
Medeorganisator Peter Vansteenbrugge 
schetst de figuur van de 33-jarige 
Menenaar die daarmee de tweede, belang
rijke prijs uit zijn carrière krijgt. Eerder, in 
1993, kreeg hij immers de prijs van het 
beste stripalbum van dat jaar voor zijn 
dubbelalbum 'Bezette Stad' dat ook al bij 
Uitgeverij Talent verscheen 
Christian Verhaeghe is één van die super
tekenaars waar wij terecht fier mogen op 
zijn. Daarenboven is hij waarschijnlijk het 

grootste, realistische striptalent dat wij in 
Vlaanderen op dit ogenblik kennen Er zijn 
slechts weinig Vlaamse tekenaars die het In 
dit genre kunnen waarmaken. 
Peter Vansteenbrugge: „Jammer genoeg 
blijken de mogelijkheden om realistisch 
werk bij ons te publiceren heel beperkt. 
Bijna alles van wat momenteel in dat genre 
bij ons verschijnt, bereikt ons via vertalin
gen van Franse albums. Zelfs de enkele 
Vlaamse realisten die slagen in de publica
tie van hun werk moeten het vaak via de 
Franse markt doen. Misschien is dat ook de 
weg die Christian, jammer genoeg voor 
Vlaanderen, zal moeten bewandelen om 
zijn carrière verder uit te bouwen." 

...PARELTJES 
De 'Kroniek der Guidensporensiag' is en 
blijft een meesterlijke serie die de grafi
sche vaardigheden van Verhaeghe in de 
kijker zet. Zijn nauwkeuhgheid van werken 
en oog voor detail zal zowel de leek als de 
gespecialiseerde stripfan bekoren. Zijn 
afbeeldingen van Middeleeuwse toestan
den als riddergevechten, burchten of 
andere hekserijen zijn echte pareltjes voor 
het oog. Hij speelt als geen ander met per
spectief, wisselende gezichtspunten, varië
rende beeldcomposities en details." 

De beslissing om Verhaeghe als veelbelo
vend Vlaams tekenaar een duwtje in de 
rug te geven, is in sterke mate bedoeld als 
aanmoediging om door te gaan in een 
genre waar Vlaanderen nood aan heeft. 
Hopelijk krijgt hij door de prijs de kans om 
zijn werk aan een veel ruimer publiek te 
tonen en zo de mondiale erkenning te krij
gen die hij werkelijk verdient. Wie Christian 
al aan het werk zag op signeersessies stond 
ongetwijfeld verbaasd toe te kijken. Wie de 
tekenaar nog nooit bezig zag, krijgt op het 
13de Salon van het Beeldverhaal zeker de 
kans om van zijn uitzonderlijke gaven te 
genieten. 

Christian Verhaeghe zal zowel op zaterdag 
als op zondag albums signeren in de strip
tent op de Graanmarkt, net naast de Grote 
Markt van Kortrijk. Ook de affiche van het 
sthpgebeuren Is van zijn hand en die van 
Hec Leemans. Het thema is, met de Euro 
2000-toestanden in het achterhoofd, 
'Voetbal in de strip' geworden. Een over
zichtstentoonstelling brengt een heel 
ludiek beeld van de combinatie van sthp 
met voetbal. 

AFSPRAAK 
De stripprijs zelf zal op zaterdagnamiddag 
10 juni rond 17 uur overhandigd worden in 

aanwezigheid van een paar 'echte' kam
pioenen. Het echtpaar Xavier & Carmen 
oftewel Johny Voners en Loes Van den 
heuvel zullen, samen met hun geestelijke 
stripvader Hec Leemans, hun opwachting 
maken in de sthptent. Voor de kleinsten 
wordt er eerder op de middag een gratis 
kindersthptekeninitiatie voorzien Op zon
dag worden vanaf 14 uur karikaturist 
Nesten, Urbanus-tekeuaar Willy Linthout 
en Jean-Pol van Sammy en Samson & Gert 
verwacht. Op maandag komt Nesten nog 
een dagje signeren samen met Jeff 
Broeckx van 'Bessy & Waterland', 
Glogowski van 'Henn/'s dagboek' (strip 
rond leper in de Eerste Wereldoorlog) en 
Willy Degn/ze van üoran'. De toegang tot 
de tent is gratis. Wie een stripalbum koopt, 
krijgt er een brochure bovenop met daarin 
een originele voetbalpentekening van alle 
aanwezige tekenaars. 

Haddock 

o» Info: Strip Kortrijk 2000-foon 
056/504.505, fax: 056/50.49.88. Kinderen 
tussen 6 en 12 Jaar kunnen op hetzelfde 
nummer terecht voor de kinderstripinitia-
tle. Reserveren kan ook vla e-post: 
vggs@skynet.be 

8 juni 2000 

http://www.dma.be/europeade/
mailto:europeade@antwerpen.be
mailto:vggs@skynet.be


•r\ e jongste Nederlandse boekenweek stond helemaal in 

het teken van de Klassieke Oudheid. WTf doet een 

greep uit het bepaald indrukwekkende en zeer gevarieerde 

aanbod. 

^ BOEKEN ^ 

„(•••) het Nederlands heeft veel, heel veel 
geleend uit het Latijn en zijn dochtertaai 
het Frans, en heel, heel weinig uit het 
Grieks. En dat geldt niet alleen voor het 
Nederlands. Ook andere talen hebben een 
groot deel van hun woordenschat te dan
ken aan het Latijn." Dat zeggen Nicoline 
van der Sijs en Jaap Engelsman in hun 
prettig boekje 'Nota Bene. De invloed 
van het Latijn en het Grieks op het 
Nederlands' (Uitg. Sdu Uitgevers -
Utrecht/Amsterdam. 460 fr.) Het eerste 
deel bestaat uit een korte geschiedenis van 
de leenwoorden uit het Latijn. Zoals het 
Frans in de 19de eeuw blijkt ook het Latijn 
een grote voorbeeldfunctie (als cultuur-
taal) te hebben gehad: een vluchtige blik 
op de namen van maanden leert ons dat 
we die erfenis ook nu nog kennen. Meer 
in het algemeen is het zo dat vooral de 
geneeskunde, de rechtsleer en de ambte
narij veel leenwoorden uit het Latijn 
gebruiken. Ook die leenwoorden gaan 
dan met hun tijd mee: ruim 2000 jaar gele
den was een aquarium een 'drenkplaats 
van vee' en een solarium een 'plat dak' of 
een 'terras'. De betekenis waarin we die 
woorden nu gebruiken is iets of wat ver
anderd, maar blijft verwant. Inventieve 
geesten schrokken er ook niet van terug 
om volledig nieuwe, maar toch erg Latijns 
klinkende woorden op de Nederlandse 
taal los te laten. Wie het in het Oude Rome 
gehad zou hebben over een 'videotheek' 
of een 'echografie' zou waarschijnlijk zijn 
doorverwezen naar een psychiater. 
Inderdaad: een woord dat ontleend is aan 
het Klassieke Grieks. Latijn mag dan al niet 
meer frequent worden geschreven en 
gesproken, uit 'Nota Bene' bUjkt evenwel 
dat de taal hoegenaamd niet dood is. Meer 
nog: in zeer beperkte kring gaan er vanuit 
Europees opzicht stemmen op om het 
Latijn opnieuw in te voeren als neutrale 
eenheidstaal... Het tweede deel van 'Nota 
Bene' wordt ingenomen door een vlot 
leesbaar overzicht van een aantal 'gevleu
gelde woorden' en dito uitspraken. 
Daaruit blijkt alvast dat niet alle Latijnse 
spreuken ook daadwerkelijk uit de 
Romeinse tijd dateren. Ook de latere gene
raties bedienden zich graag van het Latijn 
om de dingen kunstig te omschrijven. 

DE DAPPERSTEN? 

Diezelfde gevleugelde woorden vinden 
we ook terug in het boeiende 'Van alfa 
tot omega. Een klassiek ABC. Bekende 
en verrassende passages uit de Griekse 
en Romeinse literatuur.' Het boek is uit
gegeven bij Athenaeum - Polak & Van 
Gennep (Amsterdam. 700 fr.) en samenge
steld door Patrick De Rynck en Mark 
Pieters. Deze fraaie selectie geeft niet 
alleen het oorspronkelijk materiaal over 
uitdrukkingen als 'het zwaard van 

Damocles', maar geeft ook uitleg en voor
al tekst bij afzonderlijke begrippen als nar
cisme of stoïcijns. Onder de ruim 174 lem
ma's bevindt zich ook tekstmateriaal over 
wereldberoemde mythologische en histo
rische verhalen. Eén ervan willen we u 
niet onthouden en wel omdat het in de 
huidige context van een federale staat wel 
een beetje lachwekkend klinkt. Onder 
'Belgen' vinden we immers de u ongetwij
feld gekende historische uitspraak van 
Julius Caesar over de dappersten aller 
volkeren. De samenstellers besluiten daar-
uU - niet geheel onterecht overigens - dat 
dit 'bepaald Gallisch volk' hem sindsdien 

naar Filodemos. It heeft het over zijn toe
komstige bruid: ,,Ik beklaag je diep, want 
jij, arme kerel, moet met zo'n lelijke 
schildpad het bed delen. (...) Haar gezicht 
staat stijf van de plamuur en dan durven 
ze ons, publieke vrouwen, nog te verwij
ten dat wij ons opmaken. (..) Heb je 
gezien hoe enorm die platvoeten van haar 
zijn? (...) Ze stinkt bovendien vast en zeker 
uit haar mond. Echt, ik zou nog eerder 
met een pad naar bed gaan (...)." 
Het soort bovenstaande brieven bewijst 
alvast één ding: naast de grote toondich-
ters van die tijd, waren er ook andere, 
'gewone' mensen. Een boekje dat je van 

Het eind 
van het Latijn 
is niet in zicht 

in het hart heeft gesloten. Dit 'klassieke' 
ABC is een pareltje dat u helemaal moet 
doorlopen hebben. Maar: cave canem! 
Dezelfde Patrick De Rynck tekende ook 
voor 'De kleine Griekse mythologie' 
(Uitg. Athenaeum - Polak & Van Gennep -
Amsterdam. 310 fr.) een gemoderniseer
de, beknopte vertaling (verteUing?) van de 
Griekse mythologische verhalen. Deze 
kleine Griekse mythologie is een voor
proef van een nieuwe, ongecensureerde 
en wetenschappeÜjk verantwoorde uitga
ve van de Griekse mythologie in modem 
Nederlands. 

HET LEVEN ZOALS HET WAS 

'Censuur' is overigens ook al zo'n leen
woord uft het Latijn en dat begrip maakte 
dat nogal wat schrijvers uit de oudheid 
een eindje op de weg naar de vergetelheid 
werden geholpen. Eén van hen is onge-
tv*ajfeld Alkifron, een zgn. 'pronkrede-
naar' die waarschijnlijk in de tweede eeuw 
na Chr. heeft geleefd. Zo'n pronkredenaar 
is te vergelijken met de betere en meer 
humoristische elementen uft het improvi
satietoneel. En dat Alkifron daar wel voor 
in aanmerking kon komen mag blijken uit 
'Post uit Athene. Brieven van, aan en 
over hoeren, klaplopers, vissers en 
boeren' (Uitg. Ambo • Amsterdam. 498 
fr.). Deze uitgave bevat een selectie uit de 
122 (fictieve) brieven en kattebelletjes die 
van de Griekse schrijver zijn teruggevon
den. De inleider Hein L. van Dolen merkt 
daarbij ironisch op dat Alkifron ongetwij
feld meer thuis was in de zeden van de 
hoeren en klaplopers dan van de boeren 
en vissers. Minder verheven zijn die brie
ven alleszins. Zo laat de auteur een zekere 
Leaina, meisje van lichte zeden, schrijven 

hun bestaan op de hoogte brengt is 'De 
keuken van Odysseus', een soort klas
siek kookboek met 50 authentieke recep
ten uit de Klassieke Oudheid. (Uitg. 
Anthos - Amsterdam. 790 fr.) Deze vert
aling uU het Engels is onderverdeeld in 
een achttal hoofdstukken die telkens een 
andere sfeer oproepen (een bruiloft, een 
boerderij, een zuiderse marktplaats, ...). 
Deze omgeving wordt dan gebruikt om 
een zo gevarieerd mogelijk beeld te geven 
van de keuken van 2000 jaar geleden. 
Over die (vr)eetfestijnen van de Oude 
Romeinen en Grieken bestaan nogal wat 
stereotiepen. Zo zouden ze zeer copieus 
zijn geweest en zonder uitzondering uit
monden in een orgie. Nu waren er zeker 
elementen in de toenmaüge samenleving 
die daarop aanspraak konden maken, 
maar veralgemenen kan niet: ,,Het beeld 
van de zich in hederlijkheid wentelende 
Romein is een verouderd cliché" lezen we 
immers in 'Straatmadeliefjes en schand
knapen. De zelfkant van de oudheid' 
(Uitg. Flamingo Classique - Amsterdam. 
298 fr.). Catherine Salles neemt de lezer 
mee op een reis door de vreemde 
gewoonten van een beschaving die haar 
tijd ver vooruft was. „Voor ons komt het 
'aanstotelijke' vaak voort uit de discrepan
tie die er bestaat tussen de harmonieuze, 
innemende gekuiste visie op de wellust, 
zoals Griekse schrijvers en kunstenaars 
die bieden, en de laag-bij-de-grondse wer
kelijkheid die vaak onbewust doorsche
mert in toespelingen van diezelfde 
auteurs" schrijft ze in haar woord vooraf 
en wie het werk doorneemt kan niet 
anders dan haar gelijk geven: onder meer 
de manier waarop met vrouwen werd 
gehandeld (vaak letteriijk) is in deze tij
den helemaal onbegrijpehjk. 

VRIJWEL LEHERLIJK 

Twee van die auteurs uit de Klassieke 
Oudheid waren Ovidius en Vergilius. Van 
die eerste verscheen bij Flamingo 
Classique (Amsterdam. 298 fr.) de vert-
aUng van het meesterüjke 'De ars amato-
ria' oftewel 'Minnekunst', een werk 
waarvan de eerste twee delen zich richten 
tot de man, het laatste tot de vrouw. Mede 
omwille van het onderwerp - en de 
manier waarop Ovidius de dingen (paro
diërend) beschreef - is deze 'Minnekunst' 
meer dan eens met de mantel der liefde 
bedekt. 

Van Vergilius verscheen bij Athenaeum -
Polak & Van Gennep (Amsterdam. 1 500 
fr.) ook 'Het verhaal van Aeneas', het 
wereldberoemde Romeinse antwoord op 
de Ilias en Odyssee. De Aneas verhaalt 
over de gelijknamige Trojaanse held die 
een zware strijd moest voeren om de 
grondslagen te leggen voor het latere 
Imperium Romanum Tijdloos uitgege
ven! 

Voor wie op zoek is naar een meer alge
meen beeld van de literatuur van het 
Oude Griekenland en Rome is er 'De 
Antieken. Een korte literatuurgeschie
denis' (Uitg. De Arbeiderspers -
Amsterdam. 599 fr). Daarin neemt auteur 
Ilja Leonard Pfeijffer zijn lezers mee op 
een tijdreis doorheen de literatuur van de 
Antieke Oudheid. Hij laat hen kennisma
ken met de diverse auteurs, schetst de 
poUtiek-sociale achtergronden waarbin
nen zij hun werken schreven en schenkt 
ook aandacht aan de diverse stijl- en ver-
haalsoorten 

Besluiten we dit - in meerdere opzichten 
klassieke - overzicht met te verwijzen naar 
alweer een bijzonder fraaie uitgave van 
het duo Harrie Geelen (illustrator) en 
Imme Dros (auteur). Dros en Geelen pro
duceren niet alleen prentenboeken, maar 
gingen zich ook al te buiten aan een bun
deling van Griekse mythen. In een soort
gelijke uitgave is daar onlangs 'Reis naar 
de liefde. De mythe van het Gulden 
Vlies' aan toegevoegd (Uitg. Querido • 
Amsterdam. 499 fr.). De toch al onsterfe
lijke tocht van de Argonauten is hier 
opnieuw op een unieke manier vereeu
wigd. 

(gv) 
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PASSION OF MIND 
Een glansrol voor Demi Moore in deze eerste Engelstalige film van 
de Franse regisseur Main Berliner, die de wereld verbaasde met 
'Ma me en rose Dit is een psychologisch drama over zelfverweze-
lijkmg, zelfs als het alleen maar kan plaatshebben in onze dro
men 'Passion of mind' is een erg lyrisch drama met nogal wat 
romantische zijwegeltjes Moore speelt twee rollen Mane, een 
lieve welopgevoede, zachte moeder van twee dochters, en Marty, 
een agressieve praatmachtne die literair agente is Ze is zopas 
weduwe geworden en leeft ietwat teruggetrokken, maar iedere 
nacht wanneer ze in slaap valt, wordt ze Mane Ze is dus twee 
totaal verschillende vrouwen en daar ts ze zich ook van bewust, 
alleen 'Welke ts nu de echte'' 

NIEUW IN DE BIOS 

LOVE'S LABOUR'S LOST 
Kenneth Branagh, de Engelsman die zich blijkbaar tot levenstaak 
stelde alle stukken van Shakespeare ooit naar het witte doek te 
brengen, heeft met deze nieuwe verfilming een mooi werkstuk aan 
de nj toegevoegd Nogal wat Shakespeare-punteinen zullen zich 
genomen voelen en de gesofisticeerde critici zullen je vertellen dat 
de bard niet mag worden vertaald naar het jaar 1939 Maar je 
moet hen met geloven dit is een leuke film met nogal wat muzi
kale nummertjes van de besten uit het vak 

BAmEFIELD EARTH 
Ms John Travolta geen Scientology-aanhanger geweest zou zijn, 
zou htj dan deze film, naar het werk van de stichter van deze 
'kerk' Ron L Hubbard, hebben gedraaid' Tegelijk kan je je de 
vraag stellen of de film ook zo zou zijn afgekraakt wanneer hij 
geen links met Scientology zou hebben' Zo vond The New York 
Times deze prent 'de flop van de eeuw' en The Washington Post 
schreef 'Je weet niet wat pijn is, totdatje 'Battlefield Earth' hebt 
gezien ' Travolta, die door Scientology uit een diep dal werd 
gehaald, vond dat hij deze film moest maken De aanhangers zul
len welgaan kijken, maar of dat genoeg zal opbrengen om de kos
ten te dekken, zal nog moeten blijken 

Willem Sneer 

• MEDIA • 

^•^=i^ Before and After De zoon van Carolyn en Ben 
Ryan wordt ervan beschuldigd zijn vnendin te hebben 
vermoord Het feit dat hij niets van zich laat horen 
maakt de zaak alleen nog erger Amenkaans drama van 
Barbet Schroeder uit 1996 Zat. lOJunl, VT4 om 21u,25 

^===rv Wolf Amerikaanse horrorfilm van Mike Nichols 
uit 1994 Uitgever Will Randall botst tijdens een koude 
nacht langs een eenzame weg in Vermont met zijn auto 
tegen een wolf Het dier is met dood en geeft hem een 
venijnige beet in de hand Daags nadien voelt Will dat 
zijn lichaam verandenngen ondergaat Stijlvolle, intelli
gente en leuke mengeling van horror sociale kritiek en 
karakterstudie Een feest voor Nicholson fans Zon. 11 
Juni, VT4om21u.15 

^•^Sf Backdraft Bnan en Stephen McCaffrey zijn twee 
bnoers die hun vader, een vermaarde brandweerman in 
Chicago, twintig jaar geleden zagen omkomen in de 
vlammen Beiden hebben ze de fakkel van hun vader 
overgenomen door eveneens het brandweerkorps te 
vervoegen, maar er ontstaat een nvaliteit zonder weer
ga tussen de twee broers Amerikaanse film van Ron 
Howard uit 1991 Maan. 12 Juni, VT4 om 22u.40. Ook op 
BBC 1, vrijdag om 22u.30 

^^s=^ Koplopers Portret van de Argentijnse voetballer 
Diego Maradona Hij werd geboren in een sloppenwijk, 
wordt op 17-jange leeftijd al opgenomen in de nationa
le ploeg en schopt het snel tot wereldvedette De roem 
eiste echter zijn tol en de als god aanbeden megaster 
vlucht in de drugs DIns. 13 Juni, TV1 om 22u. 

l^te WInslet en 

Emma Thompson In 

'Sense and 

Sensibility', woens. 

14 Juni, Canvas om 

21 u. 

^•^^ Sangre y arena Spaans romantisch drama uit 
1989 van Javier Elorneta, gebaseerd op het boek van 
Vincente Blasco Ibanez Juan droomt ervan ooit een 
beroemde stierenvechter te worden Wanneer hij op 
een nacht het domein van de steenrijke familie Sol bin
nendringt en er met een stier begint te vechten, ont
moet hij Doha Sol en wordt verliefd op haar Zij brengt 
hem in contact met een beroemde stierenvechter 
Dond. 15 Juni, Kanaal 2 om 20u.55 

^^=3=^ Frauds Wanneer Beth Wheats op een avond 
eerder thuis komt, betrapt ze een inbreker Tot haar ver
bazing blijkt het om de beste vnend van haar man te 
gaan De kerel heeft wel een originele uitleg 
Austraiisch-Bntse thniier van Stephan Eliott uit 1995 
VrlJ. 16 Juni, Kanaal 2 om 21u.25 

Onafhankelijke berichten 
Vonge week dinsdag stelde VU&ID tij

dens een persconferentie iiaar campag
neslogan voor de komende gemeente
raadsverkiezingen voor Of dat echt groot 
nieuws IS laten we over aan de politieke 
redacties hier te lande Dat het voor som
mige nieuwsmedia alleszins minder groot 
nieuws is dan de nieuwe slogan van Coca 
Cola mocht blijken uit De Morgen van 
vorige week woensdag Dit onafhankelijk 
dagblad had voor de politieke campagne 
van de Vlaams-nationalisten en vernieu
wers minder dan één vijftiende van een 
volledige krantenpagina veil De redactio
nele onafhankehjkheid is ons zeer dier
baar en daarom ook dat we er geen oor
deel over vellen We schnjven er enkel dit 
kort benchtje over omdat in hetzelfde 
exemplaar van deze krant aan de nieuwe 
slogan en campagne van het bekende fris-
drankmerk-met-het-nu-weer-rode-dopje 
zowat dertien vijftiende van een volledige 

krantenpagina van De Morgen werd 
besteed Als De Morgen kntische lezers 
wil kweken dan slaagt ze daar verbazing
wekkend goed in 

In De Journalist, het magazine van de 
Vlaamse Vereniging van Beroepsjouma-
listen, van 23 mei jl stond een interessant 
dossier over de zgn 'valse zellstandigen' in 
de media Het gaat over werknemers van 
mediaondernemingen die weliswaar wer
ken op zelfstandige basis, maar dat toch 
doen m een relatie van ondergeschiktheid 
Nogal wat grote en mmder grote mediabe-
dnjven doen een beroep op deze goedko
pe krachten Ofschoon ze vnjwel identieke 
opdrachten uitvoeren als de vaste werkne
mers hebben ze toch een, voor hen meest
al nadehg, zelfstandigenstatuut Wanneer 
het bednjf ze met meer nodig heeft kun
nen ze zonder pardon op straat worden 
gezet Ook de sociale inspectie heeft inge
zien dat een en ander echt niet langer kan 

Volgens een bencht in Jourmal zijn Manu 
Ruys' pennevruchten met langer welkom bij 

De Standaard 

en heeft zich in enkele dossiers stevig vast
gebeten Vanuit het kahinet-Gabnels, fede
raal mimster van KMO, wordt gewerkt aan 
een betere regehng Het dossier steekt 
daar nog steeds in de vergaderfase 
Mogelijk kan tegelijk ook de situatie van de 
jonge (stagiair-)advocaten worden onder
zocht Velen van hen bevinden zich in een 
vergelijkbaar vals, onzeker en onderbe
taald zelfetandigenstatuut 
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Zondag werd in de l//?r-uitzending 
'De Zevende dag' een debat gevoerd 
over de monarchie Ronduit ergerlijk 
was de totaal misplaatste arrogantie 
van de monarchistische staatssecre
taris Chevalier Als staatssecretaris 
voor Buitenlandse Handel etaleerde 
hij overigens een schrijnend gebrek 
aan historisch inzicht Toen een repu
blikein opmerkte dat erfopvolging en 
democratie een contradictio in ter
minis IS dacht Chevalier even de 
slimmenk uit te hangen door naar 
Spanje te verwijzen De Spaanse 
monarch zou de democratie hebben 
ingevoerd en verdedigd 
Ten behoeve van de heer Chevalier 
als Juan Carlos de Bourbon y 
Bourbon op 22 november 1975, 
twee dagen na het overlijden van 
dictator Franco, tot koning van 
Spanje werd gekroond was dit geen 
democratische keuze van de 
Spaanse bevolking Dictator Franco 
had reeds m 1947 besloten de 
monarchie opnieuw in te voeren 
Sindsdien kreeg pnns Juan Carlos als 
een discipel van Franco en in de 
geest van diens regime een opvoe
ding die doordesemd was van auto-
ntaire denkbeelden en Opus Dei-
invloeden In 1969 had de Spaanse 
dictator pnns Juan Carlos reeds aan
geduid ais opvolgend staatshoofd 
Korte tijd vóór Franco's dood werd 
Juan Carlos waarnemend staats
hoofd De kersverse monarch legde 
zyn eed als nieuwe koning uiteinde
lijk af op de door Franco gefonnu-

leerde Spaanse grondwetten Dat hij 
(en met zijn vader) werd aangeduid 
als staatshoofd had te maken met 
enkele kritische uitspraken van Juan 
Carlos' vader over de dictatuur ten 
tijde van het Franco-regime Juan 
Carlos zweeg tijdens de dictatuur en 
kan dus ten hoogste als een demo
cratische conjunctuurndder worden 
beschouwd Dat Juan Carlos in 1981 
tijdens de staatsgreep van Guardia 
Civii-koionel Tejero met de kant koos 

dood aan de macht bleef Op 1 juli 
1976 viel zijn regenng en twee 
dagen later duidde Juan Carlos reeds 
een nieuw regenngshoofd aan, 
Adolfo Suarez Gonzalez Ook Suarez 
kwam rechtstreeks uit het franquis-
me HIJ had tijdens de dictatuur 
hoge staatsambten vervuld, bijvoor
beeld als directeur van de staatszen-
der Television Espanola (1969-1973) 
en als vicesecretans by het Ministerio 
del Movimiento (1975) Onder 

Chevalier Juan Carlos 
en de monarchie 

De zevende dag, zondag 4 Juni 2000, VRT 

van de coupplegers is bezwaarlijk 
een democratische merite te noe
men het hennvoeren van de militai
re dictatuur was op dat moment 
sowieso onmogelijk geworden 
Juan Carlos' verdiensten bij de 
democratisenng van de Spaanse 
staat zijn al even ver te zoeken de 
Raad van het Koninkrijk, samenge
steld uit zeventien hoogwaardig
heidsbekleders van het franquistisch 
regime, kreeg door de grondwet het 
prerogatief na Franco's dood dne 
personen aan te duiden uit wie de 
koning by de vorming van een nieu
we regering de eerste minister 
moest kiezen De keuze van de 
Spaanse koning viel op de zittende 
premier Anas Navarro, die benoemd 
was door Franco en dus ook na diens 

Suarez kwam er zeer traag een zeke
re graad van democratisenng tot 
stand 
Juan Carlos die Spanje naar de 
democratie heeft geleid? Chevalier 
neemt zyn wensen voor werkelyk-
heid Maar de monarchie aan de 
hand van succesvolle voorbeelden 
verdedigen is met eenvoudig Onder 
de VN-lidstaten vormen de monar
chieën een almaar slinkende minder
heid Bovendien zyn er maar weinig 
landen die hun democratisch verko
zen president vervangen door een 
monarch Naast Spanje kan ik maar 
op één voorbeeld komen dat van 
keizer Bokassa In Chevaliers ogen 
allicht ook een voorbeeld van demo
cratische vooruitgang 

Plet De Zaeger 
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Mathilde 
Mathilde is buitengewoon mooi en lijkt erg lief en sym 
pathiek Ze is logopediste en dus specialiste in uitspraak 
Die van het Nederlands had haar op de middelbare school 
nauwelijks problemen mogen geven maar de TV heeft 
ons laten horen dat die ook na haar huwelijk, na zoveel 
maanden intense studie P) met aan minimale eisen vol
doet Minachting voor het Nederlands dus, die naadloos 
aansluit bij de edelste tradities van het Hof schoonmama 
Paola behandelt die taal als een boers Italiaans dialect, en 
Fabiola dekt met haar naam als vlag van de Fabiolakliniek 

in Brussel een lading van Vlaamsminachtende dokters en 
verpleegsters,'die weigeren om Nederlands te spreken 
tegen zieke Vlaamse kinderen De huistaal aan het Hof is 
consequent Frans dat wil zeggen die van de grootste 
minderheid in België Taaldiscnminatie is daar vanouds 
schenng en inslag Ook bij de trouwplechtigheid van 
Mathilde en Philippe stond die minderheidstaal conse
quent voorop in het stadhuis en in de kerk Die vorm van 
arrogantie zijn we beu 

Als Mathilde de collectieve discnminatie van het 
Nederlands al opgemerkt heeft dan nog kun je van haar 
met vergen dat ze Albert en de zijnen daarop gewezen 

zou hebben Hij zou haar de mantel uitgeveegd hebben 
Het probleem ligt met bij haar, maar bij het franskiljonse 
Hof, en vooral natuurlijk bij Albert van Saksen-Coburg 
Dat Nederlands van Mathilde is dus met zo belangrijk, ze 
kent daarvan nu voldoende om te zijner tijd als koningin 
van de noodlijdende Walen (en van de Vlaamsminachten 
de Brusselaars!) tijdens een staatsbezoek ontwikkelings
hulp te vragen aan het meest bevnende buurland de 
Republiek Vlaanderen De kernvraag is inderdaad Hoe 
lang dulden Vlamingen dit autoritaire, anti-democrati-
sche en Vlaamsminachtende Hof nog"̂  

P C. Paardekooper, Lelden 

4 WEDERWOORD ^ 

Nationalisme 
Bi) dit begnp zoekt men dikwijls in de ver
keerde richting (WIJ, 1 juni jl -
Nationalisme) Ofwel komt men met 
ontoepasselijke voorbeelden die als uiter
sten waanzinnig zijn Hitler, Stalin, enz 
Daar tegenover staat het ideaal waarbij 
iedereen met elkaar overeenkomt Om dat 
laatste te bereiken moeten zekere voor
waarden bestaan of het lukt met Elke taal-
of godsdienstgroep mag niet onderdrukt 
worden (of geweest zijn) door de andere 
Daar zit namelijk het verschil met de 
Vlamingen Zij zijn historisch onderdrukt 
geworden en zijn (of voelen) het nog 
dagelijks voor een groot deel door de 
Franstahgen Wat de Franstaligen niet wil
len toestaan, knjgen de Vlamingen met 
Alhoewel het wel belachelijk is dat de 
overgrote meerderheid in dit land zich 
nog kan onderdrukt noemen Het is wel 
hun eigen schuld en weten dat ze daar
voor zichzelf met de vinger moeten wij
zen' Twee taalgroepen die voornamelijk 
langs hun leiders elkaar niet verdragen 
dienen dus eerst totaal gescheiden te wor
den opdat ze later misschien kunnen over
eenkomen Dat is een grondslag waar 
absoluut geen termen als superionteitsge-
voel bij te pas komen Men moet ook met 
schijnheilig huichelen dat er geen proble
men met de Franstaligen zijn Elke dag is 
men er tot vervelens toe over bezig' 
ledere dag een persmededeling dat de 
Franstaligen weer dit of dat misdaan heb
ben tegenover de Vlamingen Of over
heerst gelatenheid omdat de meeste 
Vlamingen stilaan berusten in het bestaan 
van deze twiststaat' 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Uit de bocht 
BIJ deze wil ik reageren op de mijns 
inziens laakbare manier waarop over het 
colloquium 'De vierde weg - Links-hbera-
lisme en nationalisme' (WIJ, 1 juni jl -
Moet VU links-hberale nchting uit') door 
zowel (gv) als Jan Caudron in WIJ werd 
bericht Met name over het referaat van 
prof P Van Partjs Die werd door de beide 
auteurs verkeerd weergegeven en uit zijn 
context gerukt 

Zo beweert Jan Caudron in zijn commen
taar ('Nationalisme') dat genoemde gast
spreker „beweerde dat het nationalisme 
gekenmerkt wordt door een gevoel van 
supenoriteit van de eigen cultuur waar
door het eigen volk meer waard is dan een 
ander volk' Wat verder leek Caudron zich 
te verwonderen over de incidentloze 
afloop van het colloquium na 'dergelijke 
provocatie' (sic') En dat dankzij de „ver
regaande verdraagzaamheid van de kant 
van ,,een meerderheid van de aanwezige 
Vlaams-nationahsten'' 

Aanvankelijk had (gv) het in zijn verslag 
bij het rechte eind De spreker ging inder
daad op zoek naar antwoorden op enkele 
vragen, o a naar de verzoenbaarheid van 
'links', 'hberalisme' en 'nationahsme', en 
hij deed dat inderdaad 'matrix-gewijs' 
Zijn conclusie was genuanceerd positief 
Maar toen ging ook WIJ onherroepelijk uit 
de bocht (gv) eindigde zijn paragraaf over 
Van Parijs met gelijkaardige opmerkingen 
als Jan Caudron, de schijn wekkend dat 
Van Panjs' referaat een eenzijdig demo
nisch beeld van nationahsme schetste en 
dan nog volledig congruent was met diens 
eigen visie 

Maar wat heeft prof Van Panjs nu echt 
allemaal gezegd' Gezien het korte tijdsbe
stek benaderde hij de problematiek hnks-
liberalisme en nationalisme vanuit een 
eenvoudig schema, een abstrahenng van 
de veelzijdige werkelijkheid Het betrof 
een 3x3-matnx waann hij telkens dne his-
tonsche interpretaties van de dne polen 
'liberahsme', 'hnks' en 'nationalisme' met 
elkaar confronteerde 
Onder nationalisme plaatste hij 1 
Superionteit eigen cultuur, 2 Patriottisme 
(waaronder hij ook schaamte voor de 
minder goede daden van de eigen natie 
verstond) en 3 de eis dat de politieke met 
de nationale grenzen samenvallen 
Nuancerend zei hij erbij dat deze inter
pretaties geen noodzakelijkheden zijn en 
onafhankelijk van elkaar kunnen worden 
gezien Ik laat de interpretaties van de 
andere termen hier buiten beschouwing 
Van Panjs toonde echter aan dat een aan
tal van die interpretaties van 'liberalisme, 
'links' en 'nationalisme' verenigbaar blij
ken te zijn, terwijl andere vanuit een 
humanistisch-democratische opstelling 
totaal onverenigbaar zijn 
Van Parijs besloot zijn referaat met zijn 
eigen genuanceerde visie dat hnks-liberale 
argumenten voor nationahsme te vinden 
zijn in de verdediging van de taal en 
democratisering in de huidige context van 
het economische wereldsysteem (,,er is 
één taal die met bedreigd is en dat is het 
Engels") Hl) waarschuwde echter wel 
voor al te grote verzwakking van sohdan-
teit en herverdeling tussen deelgebieden 
(Ingekort) 

Bj0m Wullaert, 
Izegem 

Red: De gewraakte passage in mijn stuk 
luidde letterlijk „De laatste spreker van 
het voormiddaggedeelte was Philippe Van 
Parijs, doctor in de Wijsbegeerte en de 
Sociale Wetenschappen en gewoon hoog
leraar aan de UCL De spreker zocht en 
vond een antwoord op de vragen 'Wat is 
liberalisme'', 'Wat is links'' en 'Wat is 
nationalisme' om met de antwoorden 
daarna matrix-gewijs na te gaan of de dne 
met elkaar te verzoenen zijn Het ant
woord was positief, maar eens te meer 

moet er toch vooral gekeken worden naar 
de concrete invulhng van het project 
Ofschoon aandachtig waren met alle toe
hoorders het eens met zijn visie over 
nationalisme Vooral het gegeven dat 
nationalisme gelijk zou staan met een 
supenonteitsgevoel t o v anderen, kon 
geen algemene instemming wegdragen 
(zie ook blz 10) " In tegenstelling tot de 
briefschrijver kan ik hieruit met afleiden 
dat WIJ steUing neemt Er staat dat met 
aUe toehoorders het eens waren met Van 
Panjs' visie op nationahsme Als ook bnef-
schnjver de vragenronde heeft afgewacht 
hoorde hij onder meer Patrtk 
Vankrunkelsven zijn reserves uiten 
'Laakbaar'' 'Onherroepeh)k uit de bocht'' 
'Uit zijn context gerukt'' 

(gv) 

Doel gemist 
Mocht de Belgische federale overheid 
beslissen een Vlaams droomverloren 
dorpje aan de Schelde op te offeren voor 
het winstbejag van de mets ontziende 
havenindustne dan zouden wij terecht 
moord en brand schreeuwen Deze keer is 
het helaas onze eigen regenng die plat op 
de buik gaat voor enkele euro's meer De 
grote verhezers in dit droevig verhaal zi)n 
de inwoners van Doel, de leefomgeving 
en uiteindeli)k de hele Vlaamse gemeen
schap Alleen de havenbaronnen wn)ven 
zich in de handen hoewel deze ingn)pen-
de maatregel niet eens zekerheid biedt op 
ruimere economische voordelen In plaats 
van eUcaar kapot te concurreren zouden 
klare afspraken de grote havens van onze 
regio veel meer baat bi)brengen want dan 
zouden ze eUc volgens eigen capaciteiten 
en specialisatie kunnen investeren Nu 
moeten mens en miheu wi)ken voor een 
erg onzeker toekomstplan Binnen tien 
jaar kan de economische situatie er heel 
anders uitzien en zuUen aUicht andere 
technieken aangewend worden om juist 

op zo weinig mogehjk plaats een maxi
mum aan goederen te kurmen opslaan en 
verwerken Nu al worden er bijvoorbeeld 
experimenten gedaan om containers 
zoveel mogelijk in de hoogte te stapelen 
Dat IS heel wat anders dan dorpen met de 
grond gehjkmaken en natuur te verwoes
ten om er dokken uit te graven die dan 
jarenlang leegbhjven zoals nu het geval is 
Als WIJ samen met de groenen nog met 
eens Doel kunnen redden, wat doen wij 
dan nog in deze regenng' Hoeveel ver
diensten onze mimsters ook mogen heb
ben, en daar twijfel ik met aan, zij zuUen 
nooit het verschil kunnen maken zolang 
het beleid enkel dient om de welvarenden 
nog njker te maken en de eenvoudige 
burger zijn eigen huis en dorp uit te 
jagen 

Gelukkig zijn er nog jongeren die opko
men voor een menswaardiger bestuur en 
die wel degelijk bhjven stnjden voor een 
hoger doel iedereen de kans geven te 
(blijven) leven in een rustige en groene 
omgeving 

Misschien hadden de Vlaamse regenngsle-
den er goed aan gedaan vooraleer deze 
beslissing te nemen de onvolprezen serie 
Terug naar Oosterdonk' te bekijken Dan 
zouden ze ingezien hebben dat een dorps
gemeenschap en de wijde omgeving ver
nietigen met meteen de beste manier is 
om meer welzijn in Vlaanderen te hebben 
Integendeel 

Andre September, 
Opwijk 

PS de redactie ontvangt graag 
brieven van lezers Naamloze, 
scheld- en smaadbneven gaan de 
scheurmand in De redactie be
houdt zich het recht voor bneven 
In te korten en persklaar te 
maken Brieven worden voluit 
ondertekend, tenzij de schrijver 
verzoekt initialen te gebruiken 
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P rofessor Luc Huyse beweerde dat, in tegenstelling tot 

Oost-Duitsland, in Spanje na de Franco-dictatuur 

nooit een uitzuivering kwam. Dezelfde Guardia Civil, 

dezelfde Nationale Politie, dezelfde politici bleven verder 

de plak zwaaien. Zo kon dezelfde kolonel Tejero, die op 

Paasdag 1975 Willy Kuijpers en Walter Luyten in Gernika 

arresteerde, in 1981 een poging tot staatsgreep plegen. 

• UITSMIJTER • 

Na de Burgeroorlog (1939) in Spanje 
begonnen de Sancho Panzas meteen de 
keel van de Don Quichotes over te snij
den. Op een barbaarse manier werd in de 
'verradersprovincie', zoals Baskenland 
toen genoemd werd, met mensenlevens 
omgesprongen. Hoewei er in Navarra 
nooit een oorlogsfront was, groeide de 
provincie uit tot de streek waarin het 
grootste aantal mensen gefusilleerd werd. 
Het fort op de Monte San Christóbal, 892 
m. boven Pamplona, was berucht als con
centratiekamp. Tussen 1936 en 1945 wer
den er 2.789 gevangenen gefusilleerd ter-

* wijl er 307 aan tuberculose stierven. 
Een gelijkaardig fort, San Markos, ligt 
boven de weg Irün-San Sebastian. Dit 
gebouw werd recent gerestaureerd. Bij 
een bezoek aan het etablissement dat er 
nu is onder gebracht verneem je niets 
over de gruwelijke geschiedenis. De 
prachtige panorama's over de streek rond 
Pasaia, Donostia en Hondarribia doen 
helemaal niet denken aan de verhalen die 
nu mondjesmaat openbaar worden. In 

, 1999 durfde een ex-gevangene op de TV 
verteilen: „Elke nacht kwam een falangist 
met een lijstje namen van een tiental 
gevangenen. Ze werden meegenomen en 
verdwenen van de aardbol." 

LA FOZ DE LUMBIER 

Maar ook na die periode, toen Spanje 
reeds elke zomer gefrequenteerd werd 
door miljoenen toeristen, kwamen er bij
zonder veel mensen om in zogenaamde 
'vuurgevechten' of werden ze 'gezelf-
moord'. Meestal ging het om Baskische 
militanten, soms om echte soms om ver
meende ETA-leden. De Baskische slacht
offers waren weliswaar vaak geen doetjes 
op weg naar hun oma, ze werden hoe dan 
ook in eigen land aangevallen door bezet
tende militaire krachten. De feiten werden 
steeds ontkend, net zoals 'Gernika' steeds 
ontkend werd, want ,,in het Spanje van 
Franco wordt niemand gefusilleerd". 

^ Onderzoeken van de feiten werden afge
sloten met belachelijke sancties als de 
zaak al niet geseponeerd werd bij gebrek 
aan bewijzen. Immers „de echte vrijheid 
moet altijd vergezeld zijn van de Guardia 
Civil", zoals Primo de Rivera reeds vóór 
de Burgeroorlog meende. 
Bij de Baskische uitgeverij Txalaparta 
zette Ricardo Zabalza in 1990 een aantal 
van deze voorvallen op een rij in het boek 
'La Foz de Lumbier' ('Kroniek van een 
aantal terechtstellingen'). De titel verwijst 
naar een zaak die zich op 25 juni 1990 
voordeed in de Canyon (la Foz) van 
Lumbier zo'n 30 km ten ZO van 
Pamplona. Het kwam er die dag tot een 
vuurgevecht tussen leden van de paramili
taire Guardia Civil en vermeende ETA-
leden. Hierbij verloren een Guardia Civil 

en twee ETArras het leven. In erg duistere 
omstandigheden werd het onderzoek 
gevoerd, of beter 'gemanipuleerd'. Na 
afloop van de schietpartij werd één van de 
'terroristen', German Rubenach, gearres
teerd en overgebracht naar een ziekenhuis 
in Pamplona. Hoewel een kogel via zijn 
mond door zijn hoofd was geschoten 
werd hij toch in de intensive care dagen
lang ondervraagd. Hierbij 'verklaarde' hij 
dat hij en zijn makkers besloten hadden 
elkaar een kogel door het hoofd te schie
ten beter dan in de handen van de 

Guardia Civil te vallen"! 
Twee Nederlanders, Husken en Van Der 
Knaap, medewerkers aan Vrij Nederland, 
waren ongewild getuigen van het voorval. 

spoor van bloed achter zich. Zij vochten 
verschillende dagen voor hun leven. De 
twee overige slachtoffers dienden, ten 
gevolge van mishandelingen, eveneens 
opgenomen in het ziekenhuis. Hoewel de 
gebruikelijke 'tentoonstelling' van buitge
maakte wapens uitbleef (bij gebrek aan?) 
sprak de politie tóch van een 'schermutse
ling'. 

•HET BAD' 

Toen Pedro Maria hart, Rafael Delas, 

Dionisio Aizpuru en José Maria Izura op 

Van vergissingen 
en misdrijven 

Hoewel het duo geen Spaans sprak kon 
het toch getuigen en wel met behulp van 
een politieman, die hun gebaren 'vertaal
de'. 
Zes jaar na het voorval, in 1996, werd 
Rubenach officieel vrijgesproken van de 
moord op zijn metgezel, Susana Arregi. 
„Wie deed het dan wél?", vroeg Herri 
Batasuna zich gepast af. 

2-1! 

Maar vóór 'Le Foz de Lumbier' en ook 
erna vielen er nog veel slachtoffers. We 
pikken er een paar uit. 
Bij een vuurgevecht in Pamplona, januari 
1978, werden Ceferino Sarasola en 

Joaquin Pérez doodgeschoten. De laatste 
werd afgemaakt terwijl hij gekwetst op de 
grond lag. Een Ud van de Guardia Civil, La 
Benemérita ('De Verdienstelijke') verloor 
eveneens het leven. Dit ontlokte Rodolfo 
Martin Villa, de toenmalige minister van 
Binnenlandse Zaken, de onvergetelijke 
uitspraak: „Wij hebben met 2-1 gewon
nen!" Dezelfde minister had er nog een
tje: „Bij ons gaat het om vergissingen. Bij 
hen zijn het misdrijven!". Martin Villa 
bekleedt nog steeds een hoge functie in 
Spanje... 

Op donderdag 16 februari 1984 om 5 uur 
's morgens omsingelden leden van de 
Spaanse 'Groep Dyane' een huizenblok in 
Barrakaldo (Bilbao). Getuigen hoorden 
hoe in één van de flats geschoten werd 
met een repeteergeweer, onderbroken 
door momenten van stilte en kreten 
'schiet ze dood!'. De eerste die naar bui
ten vloog was Inaki Ojeda. Later werden 
in zijn lichaam 19 kogels gevonden waar
van 7 in het hart Juan Manuel Gonzalez 
en Juan Manuel Piriz werden in lakens en 
gordijnen naar buiten gesleept met een 

22 maart 1984 in een opblaasbare boot de 
baai van Pasaia binnenvoeren werden ze 
door de politie beschoten zowel van op 
het water als van op de oever. Getuigen 
spraken van een hinderlaag. Wie de ster
venden vdlde bijstaan werd ook gearres
teerd! De officiële versie klonk weer hele
maal anders. „Bij het aanmeren van het 
bootje met de vijf terroristen werden ze 
staande gehouden door de politie. Met de 
bedoeling via de rotsen te vluchten open
den de terroristen het vuur met het geken
de gevolg". Deze tekst werd opgesteld 
door de toenmalige gouverneur Julen 
Elgorriagai, die ook terechtstond in de 
moordzaak 'Lasa en Zabala'. (zie WIJ van 
1 juni jl.) 

Op 26 november 1985 arresteerde de 
Guardia Civil buschauffeur Mikel 
Zabaltza, samen met zijn vriendin en drie 
anderen in San Sebastian. Toen Zabaltza 
verdween verklaarde de regeringswoord
voerder dat hij „auf die Flucht Ertrunken" 
was in de grensrivier Bidasoa. 

De baal van Pasaia waar de vijf In hun bootje 
werden beschoten. 

Dreggingswerken van het Rode Kruis 
leverden geen resultaat op. In werkelijk
heid was Zabaltza tijdens de ondervraging 
gestikt in 'het bad' en wist men met zijn 
lijk geen blijf. ('Het bad' is een techniek 
waarbij de gevangene met het hoofd 
ondergedompeld wordt in een bak 
stront). Zijn vriendin had hem in de kazer
ne nog gezien met een plastic zak over het 
hoofd (een andere ondervragingstechniek 
die nog steeds gebruikt wordt). Op 16 
december werd het lijk dan toch in de 
Bidasoa ontdekt maar het water in de lon
gen was tien keer erger vervuild dan het 
werkelijke rivierwater. Het was via een 
sonde in de longen gebracht! Ook dit dos
sier werd zonder gevolg gesloten omdat 
er ,,geen redelijke aanwijsbare schuld" 
werd gevonden. De drie medearrestanten 
werden later vrijgelaten. 
Een andere executie werd nagespeeld in 
de film 'La Fuga de Segovia'. Op 5 april 
1976 ontsnapten 29 Basken uit de gevan
genis van Segovia. Kort vóór hun vlucht 
werd de Catalaanse anarchist, Oriol Sole, 
bij hen binnengebracht. Die werd maar 
meteen meegenomen, de Pyreneeën over. 
Door een verkeerd begrepen afspraak met 
een Mugalari, een kenner van de Muga, de 
(voor Basken onbestaande) staatsgrens 
tussen Noord- en Zuid-Baskenland, wer
den kleine groepjes vluchtelingen door de 
Guardia Civil onderschept. Bij de arresta
tie kreeg de Catalaan zonder enige reden 
een kogel in de borst. 
Lucia Urigoitia kwam op 23 juli 1987 om 
bij een 'vuurgevecht' met de Spaanse poli
tie die in de buurt van San Sebastian in 
haar huis was binnengevallen. Hoe dat 
vuurgevecht er uit zag komt misschien 
nog ooit boven water. Lucia Urigoitia was 
afgemaakt met één enkel nekschot. Om de 
'schietpartij' geloofwaardig te doen over
komen diende een intact kogelvrij vest op 
de tafel van de onderzoeksrechter verwis
seld te worden door eentje mét een kogel
inslag! 

* * * 

In 1985 gaf de Generale Staf van de 
Krijgsmacht een studie uit die voorstelde 
„het terrorisme in Spanje te bestrijden 
met de methoden die tussen 1976 en 
1982 werden toegepast door de militaire 
junta in Argentinië". Die methoden had
den faam gekregen door martelingen, 
moorden en duizenden verdwijningen. 

Jan Maas 

°* Uitgeverij Txalaparta, geeft uit in 
het Spaans en het Baskisch, en stuurt 
op aanvraag 'Al catdlogo en castel-
lano'. Txalaparia Editiorial, Navza Y 
Vides, E 31300 Tafalla (Navara). Fax: 
00/34/948/70.40.72. 

Het neerschie
ten van maxi 
('ina') zebeno 
Amiabarrena, 
Is een van de 
vele drama's 
uit 'La Foz de 
Lumbier'. De 
vrouw werd op 
5 Juni 1998 
door de 
BasMsche poli
tie In Gernika 
neergeschoten. 
Op haar graf
steen In 
Llzartza staat 
volgende 
tekst: „ZIJ was 
maanlicht, licht 
van de voor
avond. Nu ben 
Je de onze, 
maanlicht van 
de nacht." 
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