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H et moet de Franstalige bevolking steken. 

Men leest en hoort daar via de media dat 

Vlaamse ouderen binnenkort van extra premies 

voor niet-medische zorgen kunnen genieten. 

Meteen duikt het doembeeld van de splitsing van 

de Sociale Zekerheid en het ophouden van vormen 

van solidariteit op. Met dat frustratiegevoelen 

houdt men in Vlaanderen hoe dan ook best reke

ning. 

Toch is een volwaardige Vlaamse zorgverze

kering meer dan verantwoord. De Vlaamse minis

ters Bert Anciaux en Johan Sauwens maken daar 

werk van. De zorgverzekering komt aan specifieke 

Vlaamse behoeften tegemoet. Hier is de veroude

ring verder doorgedreven dan in Brussel of 

Wallonië. 

In een interview met De Morgen (10 juni) 

heeft Vlaams minister Bert AnciauxhtmAnikx. „dat 

aan de federale financiering inzake basispensioenen 

en werkloosheidsuitkeringen niet zal geraakt wor

den." De minister wil daarmee de Franstaligen 

gerust stellen, hen niet in een totale afhankelijk

heidspositie dwingen. Zijn verklaring sluit overi

gens aan bij het Vlaams regeerakkoord. Het gaat 

hier evenwel om inkomensvervangende sectoren. 

Iets anders zijn de inkomensaanvidlende sectoren 

zoals de gezondheidszorgen en de kinderbijslagen. 

Op deze terreinen moet Vlaanderen zijn eigen weg 

kunnen gaan. Bert Anciaux weet zeer goed dat dit 

ook verregaande gevolgen kan hebben voor de 

hoofdstad. Van zodra de Vlaamse overheid bijdra

gen voor bijv een zorgverzekering kan innen in 

Brussel en dus bevoegd wordt voor mensen in de 

hoofdstad, evolueren we in Brussel nagenoeg auto

matisch naar een vorm van subnationaliteit. 

Uitspraken van minister-president Patrick Dewael 

(VLD) en de denkpiste van minister Anciaux doen 

vermoeden dat daarover binnen de Vlaamse rege

ring een vergelijk aan het groeien is. Zo hopen we 

toch. 

In De Standaard (10 juni) vulde VU-voor

zitter Geert Bourgeois de Vlaamse minister aan. Hij 

wil tegen eind 2001 fiscale autonomie verwerven. 

De democratische Vlaams-nationalisten kunnen 

daarbij aansturen op een gemeenschapsfiscaliteit. 

Slechts op die manier geldt de Vlaamse fiscale ver

antwoordelijkheid voor iedereen - ook in Brussel -

die zich tot de Vlaamse gemeenschap erkent. 

Vandaar dat de volledige defederalisering van de 

personenbelasting op de agenda moet staan. 

Verder eist Geert Bourgeois de splitsing van 

de gemeente- en provinciewet rond de jaarwisse

ling. Hij acht dit even wezenlijk als fiscale autono

mie. Worden beiden niet verwezenlijkt, dan zal de 

voorzitter de mogelijkheid van een Vlaamse rege

ringscrisis aan de partij voorleggen. 

(evdc) 
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U it een vraaggesprek met De 
Standaard (zaterdag 10 juni) blijkt 

dat Geert Bourgeois na een ietwat moei
lijke inrijperiode er nu helemaal staat als 
VU-voorzltter. De lezer herinnert zich dat 
de verkiezingsstrijd in de partij niet hm-
pelloos is verloren en dat de naweeën 
niet meteen waren geleden. Wellicht 
woog voor de nieuw verkozene nog het 
zwaarst het afscheid aan het intense par-

lokale verkiezingen in het onmiddellijke 
verschiet, waarna hoe dan ook de uitslag 
zal meegerekend worden om de partijen 
op hun regionale en federale activiteit te 
wegen. 
Ondertussen iigt 'de moeder^van alle ver
kiezingen', 15 Juni '99, een jaar achter 
ons. De periode werd op onvoorspelbare 
wijze getekend door de dioxinecrisis, een 
calamiteit die de paarsgroene regering 

Hoopvol Uitkijken 
lementaire werk, een taak waarvan hij zich 
steeds nauwgezet heeft gekweten en 
met verve heeft vervuld. Het voorzitters
schap is van een andere orde en dus was 
het voor Bourgeois even wennen. 
Wie tussen de regels van het vraagge
sprek wil lezen, merkt dat de aanvankelij
ke onzekerheid plaats heeft gemaakt voor 
de weloverwogen aanpak. De omstandig
heden zijn niet eenvoudig: verantwoor
delijkheid in de Vlaamse regering, deelna
me aan de federale gesprekken voor 
staatshervorming (Costai, deelname aan 
het hoofdstedelijk beleid, oppositieweck 
in de federale Kamers, Door deze veelzij
dige activiteit maakte ook de samenwer
king met aiiiantiepartner ID21 een evolu
tie door. 
Bovenop deze omstandigheden liggen 

van haar voorganger erfde. De parlemen
taire onderzoekscommissie, opgericht 
om op lepe wijze de verantwoordelijkhe
den bij de vorige excellenties te leggen, is 
ai bij al mild geweest voor de toenmalige 
hoofdrolspelers. Dat né de commissie de 
crisis verre van opgelost is, bleek toen 
enkele maanden later opnieuw proble
men rezen in de veevoedersector. De 
schhk zit zo diep dat het Europees voet
balkampioenschap Euro 2000 ais deus ex 
machina werd uitgeroepen om het 
beschadigde imago van België op te vij
zelen. Maar ook andere trucks werden 
uitgespeeld: een kroonprinseiijk huwelijk, 
een knieval in Rwanda, een prinselijke 
senaatsfractie.. 

Over alle knelpunten en miskleunen heen 
poogt de federale regenng zich een ver

nieuwend en democratisch beleid aan te 
meten. Ongetwijfeld wordt de 
Copernicus-enquête over de hervorming 
van de federale overheidsdiensten daar
van het paradepaardje. Dit referendum 
per post Is niet alleen een dure zaak, 
maar ruikt ook sterk naar propaganda. 
Bovendien stelt zich de vraag van de nut
tigheidswaarde Wie wil nu geen klant-
vhendelljke administratie'^ En heeft het 
wel zin om de vragen ook aan Jongelui 
van 16 Jaar voor te leggen? 
In het vraaggesprek wordt de Vü-voorzit-

- ter ook communautair aan de tand 
gevoeld. Het Is duidelijk dat de federale 
regenng in deze op windstilte aanstuurt 
Om de problematiek te ontscherpen 
bewandelt ze twee paden; de Costa en 
de aanwezigheid van haar partijgenoten 
In de deelstaatregeringen 
Er is nochtans veel in beweging- de finan-
clehng van het onderwijs, de defederali
sering van de gemeente- en provincie
wet. Buitenlandse Handel, Landbouw, de 
fiscale autonomie En sedert verleden 
week de zorgverzekering, onbetwistbaar 
een aanzet naar eigen sociale zekerheids
structuren. 

Bourgeois wil dat de Vlaamse regering 
deze evoluties begeleidt en aanwakkert, 
dat ze ambitieuzer wordt. Het ontbreekt 

• de Vü&lD-mlnisters in deze niet aan inzet, 
ze doen wat ze kunnen. Twee voorbeel

den. Inzake de Vlaamse Rand onder
bouwde Johan Sauwens de rondzend
brieven van zijn voorganger met grond
wettelijke adviezen, Bert Anciaux bekwzm 
dat de zorgverzekering ook voor 
Brusselse Vlamingen en voor elke andere 
Brusselaar openstaat. Dat élle Vlamingen, 
over de gewestgrenzen heen, solidair aan 
een Vlaamse volksverzekering kunnen 
deelnemen is een belangrijke verworven
heid. De woede van de Franstaligen daar
over spreekt boekdelen, zij wensen de 
zorgverzekering voor het Arbitragehof 
aan te vechten 

Dit alles neemt niet weg dat wij de VU-
voorzitter kunnen volgen waar hij de 
Vlaamse regering aanmaant een breed 
toekomstproject uit te werken. 
Decennialang heeft de Vlaamse bewe
ging zich aan toekomstperspectieven 
opgetrokken, aan velerlei projecten die 
een 'beter Vlaanderen' beoogden. Nu de 
Vlaamse beweging intellectuele kracht 
ontbeert bestaat het gevaar dat een 
Vlaams toekomstproject uitsluitend in 
Vlaamse regerlngshanden wordt gelegd 
Beslist hoort het daar ook thuis, maar 
dagelijkse bestuursverantwoordelijkheld 
is nu niet meteen de beste waarborg 
voor een politiek project voor de lange 
afstand Dat Bourgeois een eigen visie 
aankondigt doet ons hoopvol uitkijken 

Maurlts van Liedekerke 
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Alles of niets? 
Een 'houten kop' krijg je als man al van 
het drinken van een zestal glazen bier 
Vrouwen worden eens te meer 
gediscrimineerd en mogen er gemiddeld 
maar vier drinken. Ook al zijn dit geen 
hoeveelheden die alcoholisme doen 
vermoeden, toch betekenen de katers die 
er hoe dan ook uit ontstaan een flinke 
aderlating voor de economie. Werknemers 

met een zwaar hoofd presteren niet alleen 
minder, aan hun kater zouden ze ook 
hartproblemen en zelfs psychische kwalen 
kunnen overhouden. Zelfs al hebben 
occasionele drinkebroers en -zusters er 
geen besef van-, hun cognitief vermogen, 
hun concentratie en technische 
vaardigheid nemen af tijdens het 
uitzweten van de avond voordien. 

De keuze 
„Dan stond ik 's avonds eindelijk onder de douche, weer 
ging die telefoon. Het was blijkbaar dringend, maar de 
patiënt liad een simpele kopvalling. ik was het beu. (...) Ik 
had 16jaar lang een goeddraaiende praktijk. Maar het werd 
me allemaal teveel. Ik moest constant voor de mensen 
klaarstaan. Dat is niet erg als je zieke mensen kan helpen, 
maar dat was lang niet altijd het geval. En bij de minste 
gedachte aan een medische fout lopen de mensen tegen
woordig naar de advocaat." 
Pascal Potters, de in Vlaanderen Inmiddels wereldberoem
de huisarts die zijn praktijk verruilde voor een job als gara
gehouder, in Het Belang van Limburg Man 8 juni 2000. 

• DOORDEWEEKS • 

De Belgische schatkist heeft 
aan de verhoogde benzineprijzen al 
zon 10 miljard fr overgehouden. Uit 
een rondvraag van de VAB blijlct dat de 
autobestuurders dat geld het liefst 
zouden gebruil<en voor een verminde
ring van de verkeersbelasting en de 
oplossing van fileproblemen. Gratis 
openbaar vervoer komt achteraan het 
lijstje. 

De website is verre van hele
maal vertaald maar er is sinds vorige 
week donderdag, amper 2 dagen voor 
de start van het EK, toch ook een beet
je Nederlands te bespeuren op de offi
ciële Euro 2000-webstek. 

Nog niet één procent van alle 
ondergrondse stookolietanks zou lek
ken. Dat blijkt uit een eerste steek
proef. 

Er komt een sperperiode voor 
Sinterklazen, Kerstmannen en andere 
Paashazen. Het oorspronkelijke idee 
van dit wetsvoorstel komt van gewe
zen VU-kamerlid Hugo Olaerts en werd 
later door collega Frieda Brepoels over
genomen. 

In het Limburgse Paal (Berin
gen) zijn een deurwaarder en zijn assis
tent doodgeschoten tijdens het uitoe
fenen van hun ambt. De dader, die diep 
in de schulden zat, pleegde zelfmoord. 

Tony Blair, de spirituele premier 
van België, is in eigen land door dui
zenden vrouwen uitgejouwd toen hij 
een toespraak wilde houden. 

De Antwerpse hoerenbuurt zal 
worden ingekrompen tot goed drie 
straten. Maar eerst mag Euro 2000 er
overheen. 

Omdat ze niet naar de Brussel
se Grote Markt mochten om de over
winning van de Rode Duivels te vieren 
kwam het na de wedstrijd tot een pitti
ge confrontatie tussen politie en sup
porters. 

In Kisangani is een einde geko
men aan zware beschietingen van de 
stad door zowel Rwandese als 
Ugandese toepen, er zijn zeker 150 
doden. VN-waarnemers houden het 
bestand in het oog. 

Dindsdag jl. woonden tal van 
wereldleiders de begrafenis bij van 
Hafz al-Assad, president van Syrië. 
Assad speelde een sleutelrol in het 
Midden-Oosten, z'n zoon volgt hem op. 
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ZORGVERZEKERING 

Na 15 jaar discussie, eerst op federaal, 
nadien op Vlaams niveau, besliste de 
Vlaamse regering verleden week om een 
begin te maken van een zorgverzekering. 
Meerderheid en oppositie stemden daar 
reeds tijdens de vorige legislatuur mee in. 
Huidig Vlaams minister van Welzijn Mieke 
Vogels (Agalev) diende het decreet op de 
zorgverzekering van de nodige uitvoe
ringsbesluiten te voorzien. Van haar werd 
bovendien verwacht ter zake een omstan
dige nota in te dienen. Daartoe werd een 
zestal studies besteld. 
In het Vlaams parlement hoorde VU&ID-
volksvertegenwoordiger Etienne Van 
Vaerenbergh minister Vogels meerdere 
malen te herinneren aan de nood zo snel 
mogelijk een Vlaamse zorgverzekering in 
te voeren. Vogels werd verweten te dralen 
af te wachten of er ter zake een federaal 
initiatief zou genomen worden. In de 
Vlaamse regering zetten de VU&ID-minis-
ters Bert Anciaux en Johan Sauwens de 
minister van Welzijn onder druk. Ze 'ver
fijnden' tevens de nota die minister Vogels 
had ingediend. Overigens wordt binnen
kort een minidecreet, dat het bestaande 
decreet verduidelijkt, in het parlement 
ingediend. 

BRUSSEL 

Vermoed werd dat minister Vogels en haar 
partij een minimalistische interpretatie 
aan de zorgverzekering wilden verlenen. 
Dat hebben de VU&ID-ministers verhin
derd. Zo drong Bert Anciaux er sterk op 
aan dat de verzekering ook van toepassing 

zou zijn in Brussel. Dat is om verscheide
ne redenen een bijzonder belangrijke 
stap. Eerst en vooral zullen de Brusselse 
Vlamingen zich vrijwillig bij de verzeke
ring kunnen aansluiten. Dat geldt boven
dien voor de anderstalige Brusselaars. Die 
kunnen dan wel enkel bij de door 
Vlaanderen erkende instellingen terecht. 
Een dergelijke maatregel scherpt op het 
hoofdstedelijk welzijnsterrein de concur
rentie tussen de Vlaamse en Franse 
gemeenschap aan en benadrukt de twee
ledigheid in de hoofdstad. 

DYNAMIET 

Deze evolutie kan in de hand gewerkt 
worden wanneer de Vlaamse regering 
meer middelen kan vrijmaken om het aan
tal welzijnsinsteUingen en zorgverstrek
kers in de hoofdstad op te drijven. In die 
zin wordt de defederaUsering van de 
gezondheidszorgen en de kinderbijslagen 
een bekoorlijke stap. Vlaams minister-pre
sident Patrick Dewael liet niet na daarop 
te wijzen. Hij wil het thema in de Con
ferentie voor de Staatshervorming (Cos
ta) aankaarten. De dynamiek die met de 
invoering van de zorgverzekering is ont
staan, zo merkte de minister-president op, 
kan omslaan in dynamiet. De Franstalige 
partijen zijn als de dood voor meer 
Vlaamse bevoegdheden inzake Sociale 
Zekerheid. Voor hen is het onderwerp 
taboe. Dat staat bijna met zoveel woorden 
in de federale tekst over de besprekingen 
in de Costa. De Vlaamse minister-presi
dent en zijn regering hebben daar beden
kingen bij geuit. Het is de eerste keer dat 
dit zo duidelijk wordt verwoord. 

Ordehand

havers In 

Brussel z|]n 

duldelUk 

niet als 

'marktkramer' 

geboren... 

VOLKSVERZEKERING 

Om de zorgverzekering, die niet-medlsche 
zorgen dekt, te financieren, zullen alle 
Vlamingen boven de 25 jaar vanaf 1 juli 
2001 een bijdrage van 30 fr. per maand 
betalen. Op die manier wordt het principe 
van de volksverzekering ingeleid. Vraag is 
of dat ook tot een ontzuiling op het ter
rein zal leiden. Alleszins werd de zoge
naamde 'mantelzorg' niet over het hoofd 
gezien. Kinderen, buren of wie dan ook 
die voor zwaar hulpbehoevende 
(groot)ouders zorgen, krijgen daarvoor 
een vergoeding van 3.000 fr. per maand. 
Deze 'informele' zorg staat tegenover de 
'formele' zorg of de sector van de (ver
zuilde) thuiszorg waarvoor 3.500 fr. per 
maand per persoon wordt voorzien. Feit 
is dat de Vlaamse overheid een eigen zorg-
kas zal oprichten en dat ook privé-verze-
keringen in het systeem kunnen stappen. 
De Vlaamse zorgkas, waarin de Vlaamse 
regering gelden zal kapitaliseren, zal, 
ongeacht of men aangesloten is bij een 
ziekenfonds, voor iedereen toegankelijk 
zijn. In dit alles erkent men ontzuilende 
maatregelen. Al mag men de impact daar
van voorlopig niet overdrijven. De zieken
fondsen krijgen heel wat in de pap te 
brokken onder meer door het systeem van 
zorgcheques die inruilbaar zijn bij 'erken
de diensten'. Veel zal hoe dan ook afhan
gen van de wijze waarop de zorgverzeke
ring concreet wordt uitgewerkt. 

STAPPENPLAN 

„De VU", zo stelt voorzitter Geert 
Bourgeois met tevredenheid vast, „is met 
recht en rede trots dat vandaag, onder 
haar impuls, een belangrijke stap is gezet 
naar een volwaardige 'Vlaamse volksverze
kering." 

De principes liggen inderdaad vast, de 
modaliteiten moeten nog uitgewerkt en 
de communautaire onderhandelingen 
afgewacht. Vandaar dat de 'Vlaamse zorg
verzekering zich vooralsnog in een experi
mentele fase bevindt. Eerst en dit vanaf 1 
juli 2001, komen de meest zwaar behoe
vende 65-plussers aan bod, zo'n 20.000 
personen in de thuiszorg en evenveel in 
de mantelzorg. Nadien wil men ook de 
rusthuisbewoners met een C-forfait (juni 
2002) en diegenen met een B-forfait 
(januari 2003) bereiken. Tot deze groepen 
zouden ongeveer 35.000 personen beho
ren. „Het is de bedoeling om binnen de 
drie jaar alle zwaar behoevende bejaarden 
te bereiken", zo neemt de Vlaamse rege
ring zich voor. Daarna moet de verzeke
ring ook gelden voor minder zwaar 
behoevende senioren. Finaal hoort het 
om een verzekering van en voor iedereen 
te gaan. 

15 juni 2000 



Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, wil zo goed zijn om in bijlage volgende 
resolutie te vinden die uw Europese pariementsleden nog kunnen 
indienen in de loop van de komende dagen. 
Overwegende dat: 

- de gemiddelde hooligan te stom is om het verschil te merken tus
sen alcoholhoudend bier (Duvel, Grimbergen, Leffe,...) en vere
deld brak water (Heineken, Grolsch, Amstel,...); 

- de Tweede Wereldoorlog al ruim 55 jaar achter ons ligt; 
de ordetroepen slaan op alles wat beweegt; 

de Engelsen zowel als de Duitsers iets op de mat leggen wat zelfs. 
van verre niet op voetbal lijkt; 
'Charleroi' niet uit te spreken is voor de BBC, noch voor de jon
gens van ARD, laat staan de Sloveense televisie; 
d'HoUanders de scheidsrechters hebben omgekocht middels het 
dreigen met het openzetten van de sluizen; 
Gilles De Bilde op het veld niet voor niets de bijnaam 'Doberman 
Pincher' draagt; 

de Rode Duivels nooit meer mogen lachen met moppen over 
Whisky; 
de commentatoren en interpretatievelingen tegen die tijd (naar we 
mogen veronderstellen en hopen) een droge keel zullen hebben; 

zullen er op 16 juni a.s. in Charleroi geen rellen zijn. 
Daarom steUen wij voor om 16 juni uit te roepen tot eerste, 
Europese vrijgestelde vakantiedag. Het feest van de 'Europese 
hooliganteleurstelling' zal er komen naar aanleiding van de com
pleet nutteloze hype over alpinisme in Walenland. 
Uw zo stilaan furieuze, 

De Gele Geeraerts 
RS. Mocht ik het ongelukkiglijk alsnog bij het verkeerde uiteinde 
hebben, dan is de Gele Geeraerts Ombudsdienst, kortweg 'GO!' 
steeds bereid te helpen bij het zoeken naar uitvluchten voor poli
tici die eigenlijk ontslag moeten nemen, maar dat, in tegenstel
ling tot hun Nederlandse collega's, niet zullen doen. 

DOORDEWEEKS 

ZIE NIET OMI 

De Franse gemeenschapsregering heeft 
tegen het decreet op de zorgverzekering 
een procedure bij het Arbitragehof lopen. 
Veel kans maakt deze regering niet om in 
het gelijk gesteld te worden. De Vlaamse 
zorgverzekering is geen aantasting van de 
federale solidariteit en loyauteit. 
Overigens verwijt de pot de ketel dat hij 
zwart ziet. De Franse gemeenschap blijft 
subsidies verlenen aan militante 
Franstalige verenigingen in Vlaanderen. 
Dat is alles behalve loyaal en solidair. Juist 
daarom raadt VU-voorzitter Geert 
Bourgeois de Vlaamse regering aan de 
ingeslagen weg van de Vlaamse zorgverze
kering verder te bewandelen. 
„Vlaamse regering, doe wel en zie niet 
om." 

MONARCHIE 

De senatoren Vincent Van Quickenbome 
(VU&ID) en Jean-Marie Dedecker (VLD) 
dienen in de Hoge Vergadering een reso
lutie in om „op objectieve manier de poli
tieke rol van de monarchie te evalueren 
en desgevaUend via gepaste wetgeving aan 
te passen." 
De senatoren menen dat er zich in het ver
leden een aantal gebeurtenissen heeft 
voorgedaan die een evaluatie van de voor
rechten van de koning wettigen. In zijn 
Memorie van Toelichting heeft Van 
Quickenbome het over de onthullingen 
van een CIA-agent over steun van wijlen 
koning Boudewijn voor de campagne van 
de tegenkandidaat van de linkse 
Chileense president Mem/e. „Er is boven
dien de onmogelijkheid om het konings
huis te ondervragen over zijn vermeende 
betrokkenheid in Centraal-Afrika." 
Volgens Van Quickenbome kan de huidige 
koning Albert II op heel wat aanhang 
rekenen bij de bevolking. „Dit ten koste 
van andere instellingen zoals regering, 
parlement en gerecht. Wij moeten het als 
moderne democratie aandurven alle 
instellingen aan een permanente evaluatie 
te onderwerpen. Dat geldt tevens ten aan
zien van de rol van de monarchie." 
De VU&ID-senator wijst er op dat dit ook 
in andere landen zoals Nederland en 
Spanje gebeurt. Weinigen weten, zo haalt 
Van Quickenbome aan, dat in dit land 
reeds in 1949 parlementaire twijfel was 
ontstaan over de rol van de monarchie. 
Toen werd een commissie ermee belast 
„een met redenen omkleed advies uit te 
brengen over de toepassing van de grond
wettelijke beginselen betreffende de uit
oefening van de prerogatieven van de 
koning en over de verhoudingen der 
grote grondwettelijke machten onder
ling." 
Naderhand bleek het verslag uiterst 

beknopt... Een aantal parlementsleden 
merkte op dat daar een bron van misver
standen voor de toekomst lag. Deze voor
spelling is bewaarheid geworden. 
Herinner de weigering van Boudewijn om 
de abortuswet te ondertekenen. Van 
Quickenbome wil dat een debat over het 
koningshuis niet langer uitblijft. Hij vraagt 
de federale regering ,,de oprichting van 
een commissie die belast wordt met het 
onderzoek naar en de evaluatie van de 
grondwettelijke beginselen betreffende de 
uitoefening van de voorrechten van de 
koning." 

Katholiek 

onderwijs wil 

weer oorlogje 

spelen. 
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Q p aandringen van histohcus Frans-Jos Verdoodt debat

teert het IJzerbedevaartconnité verder over het al dan 
niet uiten van een verzoeningsgebaar tijdens de komende 
75ste ijzerbedevaart. Een initiatief dat aanleiding zou kun

nen geven tot politieke en parlementaire stappen. 

verzoenlngsgebaar 
tijdens 73ste bedevaart? 

Men kent het probleem. In dit land blijven 
collaboratie en repressie tot het onverwerl<-
te verleden behoren. Geen enkel politiek of 
parlementair initiatief om daar iets aan te 
doen, is tot nu toe succesvol gebleken, noch 
op Vlaams, noch op federaal niveau. 
Historicus Frans-Jos Verdoodt besliste daar
op een groep van 17 vooraanstaande 
progressieven bijeen te roepen. Hij legde 
bovendien allerlei discrete contacten. 
In september vorig jaar lanceerde de groep 
rond Frans-Jos Verdoodt de oproep 
'Voorwaarts en niet vergeten'. De onderte
kenaars van de oproep menen - terecht -
dat het collaboratie- en repressieverleden 
nog steeds politiek wordt misbruikt In de 
plaats daarvan sturen ze aan op een eerlijk, 
rechtvaardig en sereen oordeel over colla
boratie en repressie. ,,Het gaat hier niet over 
amnestie Vergeten hoeft en kan niet. Zoiets 
kan men niemand vragen, laat staan opleg
gen en dat heeft men niet onder controle. 
Het gaat er wel om een kanker weg te snij
den, een loodzware hypotheek op de toe
komst van Vlaanderen te lichten." (FJ 
Verdoodt in WIJ, 25 september 1999) 
Op de oproep van de 'groep van 17' werd 
over het algemeen gunstig gereageerd. 
Toch is vrijblijvend reageren nog iets anders 

dan concrete acties ondernemen. De groep 
wenst immers hoopgevende signalen, ja 
zelfs initiatieven van de fracties in het 
Vlaams parlement, de Franstalige partijen, 
de federale regering, ,,Voormalige weer
standers, vertegenwoordigers van de 
Joodse gemeenschap en sommige 
Franstallgen smeken naar een geste vanuit 
de Vlaamse beweging. De IJzerbedevaart is 
en blijft het kroonjuweel van de Vlaamse 
beweging en dus het geschikte podium om 
daarop in te gaan", zo vertelt een bevoor
recht getuige. 

Dat voorstel werd begin aphl 2000 aan de 
Raad van Beheer (RvB) van het 
IJzerbedevaartconnité voorgelegd, ,,Het ligt 
daarbij duidelijk in de bedoeling tijdens de 
bedevaart te vermelden dat er aan beide 
kanten beoordelingsfouten en vergissingen 
zijn gemaakt. Maar, wij kunnen niet in naam 
van de Franstallgen of het voormalig verzet 
praten Vandaar dat wij best een opening 
creëren en onze vergissingen toegeven " 
Daarover, zo blijkt, werd in de RvB van het 
Comité rustig en opbouwend gedebatteerd. 
Een vergelijk bleef evenwel uit In die zin 
wordt de intussen beruchte uitspraak van 
Ijzerbedevaartvoorzitter Lionel Vanden-
bergne tijdens de opening van het 

Vredesmuseum op 31 april j l, wel degelijk als 
een 'voorzet' beschouwd. De Ijzerbede
vaartvoorzitter zei toen ,,dat er fouten 
gemaakt zijn langs belde kanten. Is het 
ogenblik nu niet aangekomen om veront
schuldigingen aan te bieden zoals de groep 
rond Verdoodt het gedaan heeft?" 
De oproep van de Ijzerbedevaartvoorzitter 
lokte gelaten, felle, positieve en negatieve 
reacties uit. Hij zou overigens niemand, 
behalve enkelen van de pers, van zijn voor
nemen hebben ingelicht Binnen de nlet-
partijpolltieke Vlaamse beweging in het 
algemeen en het Comité in het bijzonder 
steeg de nervositeit en de angst voor nieu
we rellen. Iets waar de regiecommissie nu 
reeds rekening mee houdt. 
Toch is de kwestie niet bij voorbaat onder de 
mat geveegd, ingewijden tekenen drie sce-
naho's uit. Een belangrijke groep comitéle-
den wil de piste van de verontschuldigingen 
In naam van de Vlaamse beweging volgen. 
Dit door middel van een genuanceerde pas
sage In de toespraak van de voorzitter en 
waarin gewezen wordt op de vergissingen 
aan beide kanten. Daarmee wil men nadien 
reacties van alle Vlaamse partijen verkrijgen, 
eventueel gevolgd door een debat in het 
Vlaams parlement en misschien, wie weet, 
een opening naar de Franstallgen en andere 
betrokken groepen Sommigen fluisteren 
dat het moment daarvoor gepast en boven
dien politiek relevant is, temeer omdat er 
binnenkort belangrijke documenten over 
het toenmalig Comité en de collaboratie 
zouden bovendrijven en verwerkt worden in 
een televisieprogramma 
Een enkeling grijpt dat aan om „erover te zwij
gen en geen oude wonden open te rijten " 
Een laatste, niet onbelangrijke groep vreest 
dat de passage in de toespraak de aandacht 
van de staatshervorming afleidt, waardoor het 
Comité politiek Irrelevant zou worden, 

(evdc) 
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In Test Aankoop stond een dossier over 
mobiele telefoons en jawel hoor: Claude 
Eerdekens, de grote socialistische Waalse 
voorganger vond daarin inspiratie voor een 
parlementaire vraag. Zoals ook over de 
kwaliteit van het zwemwater in zwembaden, vond zijn bron te vermelden ...). Maar 
spuitbussen met dichloorvos en de daarmee vallen we u, zoals beloofd, niet 
etikettering van bereide schotels (waarbij de langer lastig. Wel met een interessante vraag 
heer Eerdekens het blijkbaar niet meer nodig van Olivier Chastel (PRL-FDF) over de 

verlenging van de kinderbijslag van 
afgestudeerden die onderzijn dan 25jaar 
(wat goed mogelijk is bij bv. de studies 
Geneeskunde). Deze oudere jongeren moeten 
een wachttijd uitdoen van 310 dagen en 
krijgen binnen die tijd geen enkele vorm van 
bijstand. Daaraan wordt niets veranderd 
gezien de huidige leeftijdsgrens (25) al één 
van de hoogste is in Europa. 

^ WETSTRAAT ^ 

4 

l ^n het Vlaams parlement vond een debat over 
Doel plaats. VU&ID-volksvertegenwoordiger 

Dirk De Cock; ,,Agalev verspreidde een kwakkel 
toen het beweerde alleen te staan met de 

verdediging van het dorp Doel. In naam van de 
VU&ID-fractie deed Vlaams minister Bert Anciaux er 

alles aan om de leefbaarheid van Doel te 
waarborgen." 

Doel: de moed 
van het haalbare 

Vlaams VU&ID-parlementslid Dirk De 
Cock gaf tijdens het actualiteitsdebat over 
de leefbaarheid van het dorp Doel tegen
over de uitbreiding van de Antwerpse 
haven, de visie van de VU&ID-fractie weer. 
Hierna volgt zijn toespraak. 

WEZENLIJK VERSCHIL 

De beslissing van de Vlaamse regering is 
wat ze is. Hoe dan ook wordt het dorp 
Doel niet van de kaart geveegd zoals de 
vorige roomsrode regering met een pen-
nentrek had beslist. Daarom past het ook 
om Vlaams minister Steve Stevaert (SP) te 
loven, hij bracht de moed op een bocht te 
nemen in dit uiterst gevoelig dossier. Toch 
dring ik er op aan de leefbaarheidstudie 
openbaar te maken en het strategisch plan 
van de Antwerpse haven aan de bevolking 
voor te leggen. Ik vraag dit in navolging 
van de Openbaarheid van Bestuur. 
De Antwerpse haven is voor onze streek 
en voor heel Vlaanderen uiterst belang
rijk. Toch hoort men in havenkringen 
voor eens en altijd te weten wat de gren
zen van de havenuitbreiding zijn. Overi
gens moet de economische factor afgewo
gen worden tegen mensehjke leefgemeen
schappen. En dus moet de vraag naar een 
eventuele - ik druk op de eventualiteit, 
omdat ik er in elk geval niet in geloof- uit
breiding van de Antwerpse haven gesteld 
worden: de aanleg van een tweede contai
nerdok, Saeftinghedok. Dit dok hoeft 
Doel niet onleefbaar te maken. Dat 
bewijst de leefbaarheidstudie ten over
vloede. De suidie toont bovendien aan dat 
de meeste Doelenaars in hun dorp willen 
blijven. Welnu, de Doelenaars kunnen 
vooralsnog in Doel blijven! 
Toegegeven, Doel wordt volledig ontei
gend. En toch is dat precies een nieuwe 
benadering van de problematiek. Eertijds 
legde de federale overheid gewoon de 
zwarte hand op de dorpen aan de rechter
oever. Vandaag probeert de Vlaamse over

heid de belangen van de bewoners maxi
maal te vrijwaren. Zo komen de gronden 
en eigendommen van Doel niet in handen 
van het Antwerps Havenbedrijf, wel in 
deze van het Vlaams Gewest. Dat is een 
wezenlijk verschil. De Antwerpse Haven 
kan geen enkele beslissing treffen zonder 
dat het Vlaams Gewest er zeggenschap in 
heeft. De Antwerpse Haven moet een 
bouwvergunning krijgen voor een tweede 
getijdendok. 
De mensen kunnen en mogen er blijven 
wonen, de sociale begeleiding blijft van 
kracht, zowel voor diegenen die willen 
vertrekken als voor zij die willen blijven. 
Renovatie en instandhoudingwerken aan 
de woningen blijven mogelijk en nieuwe 
activiteiten kunnen ontplooid worden. De 
oorlog om Doel is niet gewonnen, maar 
zeker ook niet verloren. We moeten niet 
meehuilen met hen die stellen dat hier 
over een uitstervingscenario werd beslist. 
Wij doen als VU&ID-fractie niet mee met 
het hoera-geschreeuw van de enen en de 
zwartgaUigheid van de anderen. We wen
sen niet in een zwart-wU scenario te ver
vallen, terwijl er oneindig veel schakerin
gen grijs zijn. We willen ons natuurlijk ook 
geen illusies maken. Doel zal niet echt 
meer een polderdorp zijn, maar een dorp 
in de haven! De omgevingsfactoren van 
het dorp veranderen volkomen, daarom is 
het ook maar billijk dat diegenen die wen
sen te vertrekken, zulks kunnen, terwijl 
diegenen die wensen te blijven of er wil
len komen wonen, dat ook kunnen. 

MISKLEUN 

Zij die de economische zuiverheid predi
ken, de haven en alleen maar de haven, 
prediken tegelijk de meedogenloosheid. 
Zij dwalen! 

Doel heeft een reèle kans om overeind te 
blijven. Op zijn minst voor zeven jaar, 
waarschijnlijk tien jaar, en volgens mijn 
bescheiden mening nog veel langer. Over-

Dirk De Cock: „Toegegeven, Doel wordt vol-
leóig onteigenö. En toch is dat precies een 

nieuwe benadering van de probiematiek. 
Eertijds iegde de federale overheid gewoon 
de zwarte hand op de dorpen aan de rech

teroever Vandaag probeert de Vlaamse over
heid de belangen van de bewoners maxi

maal te vrijwaren." 

al in Noord-Europa bouwt men immers 
containerdokken en breidt men de contai
nercapaciteit uft: in Hamburg, Bremerha-
ven, Denemarken, Rotterdam, Vlissingen, 
in de monding van de Thames, in Schot
land, Duinkerken en in Le Havre. Zodoen
de zal het aanbod van containercapaciteft 
gigantisch toenemen en kan de Antwerpse 
haven haar deel van de containertaart ver
werven, waardoor een tweede getijden-
dok over tien jaar allicht overbodig zal 
zijn. De 'naties' die vragende partij zijn 
voor meer containercapaciteit zullen dan 
inzien dat men daarmee in feite niets 
anders doet dan de havens tegen elkaar 
uft te spelen. In 1980 behoorde het Doel-
dok tot de absolute prioriteit van het Ant
werps Havenbedrijf Vandaag ligt het dok 
er verlaten bij, een miskleun van jewelste. 
Weet ook dat het op gang brengen van 
containercapaciteit vóór de sluizen ertoe 
leidt dat de Schelde daar 2,5 m dieper 
moet uitgebaggerd worden, met alle 
gevolgen vandien. Het manipuleren van 
de waterhuishouding moet in de Lage 
Landen met omzichtigheid gebeuren. 
Door dergelijke ingrepen wordt het over
stromingsgevaar voor deze regio veel acu
ter. En dan hebben het nog niet gehad 
over het baggerslib dat ons tot aan de hals 
komt te staan en waarover men liever 
geen denkoefeningen maakt. Het pro
bleem van het baggerslib zal ons in een 
wurggreep nemen op dezelfde wijze als 
de verbrandingsovens dat doen. 

FILE 

De Vlaamse regering houdt vast aan het 
strategisch plan van de Antwerpse haven. 
Dit betekent dat er een tweede getijden-
dok kan komen volgens de principes van 
het zuinig ruimtegebruik. Dat gebruik 

moet dringend toegepast worden, zowel 
op linker- als op rechteroever. Hoe dan 
ook hoort het Havenbedrijf klaarheid te 
bieden over de noodzakelijkheid van een 
tweede getijdendok. De inplanting ervan 
staat ongetwijfeld ter discussie en kan ook 
elders dan in Doel. Dat heeft minister-pre
sident PflincfeZ)e«;«e/ (VLD) in het Vlaams 
Parlement verklaard. 

De impact van het Deurganckdok op het 
transport is bijzonder groot. Het gaat hier 
om circa 9.000 containervrachtwagens per 
dag, terwijl de twee grote verkeersaders, 
de N 49 en de E 17 nu al overvol zitten. 
Het goederenvervoer naar Antwerpen zal 
met 25% toenemen en naar Gent met 
23%. De NMBS is geen vragende partij 
voor een bijkomende spoorverbinding, 
wat aanleiding kan geven tot filevorming 
in het Waasland. Wanneer er dan nog een 
tweede getijdendok zou bijkomen zonder 
de mobiliteitsproblemen aan te pakken, is 
het hek helemaal van de dam. Bovendien 
moet zowat 80% van alle containers naar 
het oosten en dus over of onder de Schel
de, terwijl het verkeer rond Antwerpen nu 
reeds vastzft vasüoopt. Is het niet noodza
kelijk om van dft alles een kosten-baten-
analyse te maken? 

Ook op het vlak van de tewerkstelling rij
zen vele twijfels. Containertrafiek draagt 
maar matig bij tot arbeidsplaatsen. Het 
Deui^anckdok zou maximaal voor 900 
mensen werk bieden. Rest er nog de pro
blematiek rond de inbreidingsmogeUjkhe-
den en de natuurontwikkeling. 
Ook de piste van de containercapaciteft in 
Zeebrugge is reeds ter sprake gekomen. 
Het is een waardevolle mogelijkheid, waar 
men eventueel ook een aantal moedige 
beslissingen zal moeten nemen. Denken 
we aan de optimalisering van het spoor
wegknooppunt rond Brugge, de betere 
ontsluiting van de binnenscheepvaart of 
zelfs de oevervaart op de Westerschelde. 
Tot slot dft: wij moeten dringend evolu
eren naar één Vlaams havenbeleid. Trou
wens, voor het buitenland gaat het over 
één enkele haven. Het wordt tijd dat het 
beleid er op die wijze ook mee omgaat. 

Dirk De Cock 
Vlaams parlementslid 
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Ik zou de lezers deze week mijn ervarin
gen willen vertellen over de jaarlijkse bij
eenkomst van de Stichting Europa der 
Culturen die vorige week is doorgegaan in 
het Portugese Porto. Deze stichting die 
door de Vlaamse Europa-ambtenaar Flor 
van de Velde wordt voorgezeten, komt 
naar traditionele gewoonte tweemaal per 
jaar samen telkens in het land van het EU-
voorzitterschap. 

OP VELE MANIEREN 

De verdienste van deze stichting is dat zij 
het stadium van academische discussies 
over de definitie van Europese cultuur al 
lang voorbij is. Je kan immers almaar 
doorbomen over het verschil tussen Euro
pese beschaving, Europese cultuur, Euro
pese culturen (enkelvoud en meervoud), 
over de waarden die daarmee te maken 
hebben, over de bepaling in functie van 
het verleden, van het heden en naar de 
toekomst. Succes verzekerd, maar derge
lijke debatten brengen geen aarde aan de 
dijk. 

Vandaar dat ik om operationele redenen 
alleen een pragmatische bepaling op zak 
houd, namelijk de Europese culturen 
(meervoud!) als politiek instrument voor 
de identificatie van de regio's. Voor Vlaan
deren, lees Vlaanderen's culturele poli
tiek, niet alleen als manifestatie van ons
zelf, maar als bouwsteen voor het Europa 
dat wij willen. 

In verband met dit laatste hebben wij de 
jongste jaren een spectaculaire evolutie 
meegemaakt. Eigenlijk zijn de overheden 
in Europa zich slechts met culturele poli
tiek gaan bezighouden vanaf de periode 
na won toen werd ingezien dat het hier 
niet ging over propaganda maar wel over 
een heus internationaal beleid. In de jaren 
zestig nam dit de vorm aan van een inzet 
tot nadere bepaling van nationale identi
teit. Voor sommige landen was dit niet 
nieuw. Voor Frankrijk bijvoorbeeld waar 
'etat' steeds gelijkgesteld werd met 
'nation' en 'culture', alles overgoten door 
éénzelfde taal. 

Naast dit jacobijnse type kan je minstens 
vijf types onderscheiden van verschillende 
manieren waarop de overheden zich orga
niseren om culturele politiek te bedrijven. 
Vooreerst is er een groep van landen die 
het Franse model volgt, maar die toch 
enige medewerking of het begin van 
decentralisatie toevertrouwen aan ver
schillende overheidsinstanties, bijvoor
beeld Griekenland, Luxemburg, Portugal. 
Vervolgens zijn er enkele landen die 
recent uit het communistisch systeem zijn 
gestapt en zich nu op weg begeven naar 
een soort Frans decentralisatiemodel, met 
enkele gadgets die resoluut in de richting 
gaan van verdere decentralisatie : Polen, 
Hongarije, Roemenië en zelfs Bulgarije. 

p \ e Stichting Europa der Culturen pleit sedert meer dan 

tien jaar voor de erkenning door de Europese 

instellingen en door de nationale regeringen van Europa's 

culturele verscheidenheid. Hans De Belder woonde de 

jaarlijkse zitting bij en geeft commentaar 

^ HORIZON ^ 

In de derde groep zou ik de landen plaat
sen waar de staat zelf aan het decentrali
seren gaat door bijvoorbeeld sommige 
bevoegdheden aan de privésector over te 
laten. Dit is het geval in Nederland en 
Denemarken. Ook richting leriand (met 
de 'Arts Council'). 

Ten vierde zijn er landen waar het cultu
reel beleid gedeeld wordt door de staat en 
bijvoorbeeld de graafschappen of privé-
instellingen. Dit type kom je tegen in Zwe
den en de Skandinavische landen die pre
cies gemeen hebben dat ze door Scandi
navische talen worden getypeerd. 

ik reeds vroeger heb gezegd zie je dat dus 
nergens anders, het gaat hier om een bij
zonder belangrijk instrument dat wij met 
grote professionaliteit zouden moeten 
gebruiken. 

Multilateraal gezien spelen in dit verband 
enkele Europese instellingen een enorme 
rol. Daar is vooreerst de Raad van Europa 
in Straatsburg; indrukwekkend en veel te 
weinig gekend. 

Daar is vervolgens onze eigen Europese 
Unie waar een culturele bezorgdheid 
slechts tot stand is gekomen in de jaren 
70. De eerste formele Raad van ministers 

Cultureel timmeren 
aan Vlaanderen's 

Internationaal 
profiel 

Tenslotte zijn er de federale staten zoals 
Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk en wij
zelf 
Om volledig te zijn zou ik hier nu de anti
pode moeten vermelden van het Franse 
systeem, namelijk Groot-Brittannië waar 
de overheid zich traditioneel eigenlijk niet 
met cultureel beleid inlaat. Daar is de staat 
ook niet gevestigd op '1' état nation', maar 
wel op de consensus van de burgers. Er is 
zeLfs geen geschreven grondwet en cultu
reel beleid heet daar eigenlijk 'Arts'. 

ARTIKEL 151 

Het eigenaardige aan ons systeem is dat 
wij de enigen zijn die als regio zelfstandig 
en autonoom volwaardige internationale 
culturele verdragen kunnen sluiten. Zoals 

van Cultuur is op initiatief van Melina 
Mercouri zaliger en de Fransman jack 
Lang slechts in 1984 tot stand gekomen. 
Wij hebben de evolutie doorgemaakt van 
de fase van culturele samenwerking naar 
de uitwerking, langzamerhand, van een 
specifieke Europese politieke cultuur, het 
tot stand brengen van een culturele sec
tor, een administratie, een bevoegde com
missaris enz. Dit alles heeft uiteindelijk 
geleid tot het artikel 151 dat sedert het 
Verdrag van Maastricht de verankering is 
van deze materie in het Europees Verdrag. 
Het zou interessant zijn om van onze 
eigen minister van Cultuur Bert Anciaux 
te horen wat zijn ervaringen zijn met deze 
culturele Raad. 

De bijeenkomst in Porto boog zich over 
de vraag: wat moeten de regio's op dit 

ogenblik ondernemen om hun culturele 
eigenheid in het toekomstige uitgebreide 
Europa te vrijwaren? Het merendeel der 
gesprekken draaide vanzelfsprekend rond 
de thematiek van dit artikel 151. 

De volgende etappe zal zijn : een eerste 
bijeenkomst van alle regionale ministers 
van Cultuur uit de regio's van gans Euro
pa. Deze bijeenkomst (oktober 2000 in 
Lausanne) is georganiseerd door de Ver
gadering van de Europese Regio's en zal 
tot doel hebben te peilen naar de ervarin
gen in het internationaal cultureel beleid 
van al deze regio's of het nu bilateraal is, 
grensoverschrijdend of multiregionaal. 
Ook hun ervaring met de projecten uit de 
Europese Unie en van de Raad van Euro
pa zullen worden uitgewisseld. Tenslotte 
zal een aanbeveling worden gedaan aan 
de Europese Raad om luid en duidelijk te 
zeggen dat de regio's van plan zijn hun 
huid duur te verkopen. 
Zo zie je maar hoe - naast andere beleids
sectoren - de 
Vlaamse interna
tionale culturele 
politiek ook een 
belangrijke bijdra
ge kan leveren tot 
een verstandige 
uitwerking van 
onze Europese 
toekomst. ^ ^ 

Hans De Belder 

Mede door 

Melina Mercouri 

richtte Europa 

een Raad van 

ministers van 

Cultuur op. 
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Geen harmonisatie maximumsneliieden 
Commissaris Loyola de Palacio ijvert niet lan
ger voor dezeifde maximumsnelheden in 
alle EU-lidstaten. Het harmonisatievoorstel 
uit '88 wordt ingetrol<l<en en de Commissie 
is niet van plan op korte termijn een nieuw 
voorstel uit te werken. Dat blijkt uit het ant
woord op een europarlementaire vraag van 
Bart Staes (VU&ID). De harmonisatie van ver
keerstekens wil de Commissie terug op de 
agenda plaatsen. 

De actiegroep 'Start', een initiatief van de 
Commissie, beëindigde in '94 haar zoek
tocht naar maatregelen waarmee ,,op het 
transeuropese wegennet een bevredigend 
niveau van dienstverlening en interoperabili
teit bereikt kon worden". Tijdens het Franse 
voorzitterschap van de Raad van begin '95 
bestempelden de Europese verkeersminis
ters de Start-aanbevelingen en elke maatre

gel tot harmonisatie van de verkeerstekens 
.als met- prioritair 
De Commissie Is,,niettemin voornemens om 
deze kwestie opnieuw te onderzoeken bij de 
voorbereiding van haar rapport over de her
ziening van de richtsnoeren voor het trans-
europese vervoersnet" 

MAXIMUMSNELHEDEN 

Het rapport zal binnenkort worden voorge
legd aan Parlement en Raad. Staes erkent 
dat een harmonisatie van de verkeerstekens 
kan bijdragen tot de verkeersveiligheid. De 
EU-lidstaten en deelstaten moeten wel de 
ruimte krijgen om autonoom een mobili
teitsbeleid uit te stippelen dat oog heeft 
voor de plaatselijke situatie. 
In '88 had de Commissie een richtlijn opge

steld voor de harmonisatie van de maxi
mumsnelheden voor bedrijfsvoertuigen in 
Europa. Dit voorstel strandde op het verzet 
van de EU-lidstaten omdat ze het niet eens 
konden worden over de wegen waar de 
algemene maximumsnelheden zouden gel
den. Bovendien benepen sommige landen 
zich op het subsidiahteitsbeginsel. 
Met de goedkeunng van nchtlijn 92/6/EEC 
over snelheidsbegrenzers voor vrachtauto's 
van meer dan 12 ton en autobussen van 
meer dan 10 ton, koos de Raad voor een 
andere oplossing dan de invoenng van alge
mene" maximumsnelheden De Commissie 
heeft in haar mededeling van 17 maart 2000 
voorgesteld de draagwijdte van deze ncht
lijn uit te breiden tot lichtere bedrijfsvoer
tuigen. 

(fv) 
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Euro 2000 nam een gedroomde start. 
Goede matchen, winnende thuisploegen, 
nauweUjks incidenten. Omdat goed 
begonnen half gewonnen is leven organi
satoren, bondsbonzen, spelers en suppor
ters op wolkjes. Het wordt afwachten of 
dit zo blijft. 

De Rode Duivels staken zichzelf in de ope
ningsmatch een hart onder de riem, De 
2-1 winst tegen Zweden was letterlijk en 
figuurlijk hardbevochten. Dat mocht geen 
verwondering wekken. De Scandinaviërs 
staan voor fysiek voetbal, grote jongens die 
een vuist kunnen maken en maar node 
risico's nemen. Dat is nog maar eens geble
ken, al lieten de Zweden zich achterin op 
meer dan één tekortkoming betrappen. 
De Rode Duivels barstten van de zenu
wen. Eigenlijk konden ze nooit hun spel 
ontwikkelen en maar weinigen klommen 
boven het middehnatige niveau uit. 
Trainer Waseige lag daar niet wakker van. 
Al was de man weer bijzonder eerUjk toen 
hij onmiddellijk na afloop stelde dat zijn 
ploeg in de volgende matchen beter zou 

moeten spelen om van dit tornooi een 
sportief succes te maken. 
De snelle M'penza zou zich wel eens aan 
de wereld kunnen tonen als een rijzende 
ster Zijn doelpunt was een pareltje al slui
ten we niet uit dat hij de bal met de arm 
bespeelde. Het ging echter allemaal zo 
snel dat zelfs de televisiebeelden daarom
trent geen uitsluitsel brachten. Filip De 
Wilde schitterde negentig minuten lang. 
Al incasseerde 's lands beste doelman 
hoogstwaarschijnlijk 'het stomste doel
punt' uit zijn carrière. Filip De Wilde is 
een modelprof en precies daardoor hangt 
er een waas van dramatiek om de man. Hij 
wil alles perfect doen, honderd percent is 
voor hem het minimum, meer zou moe
ten kunnen, echt tevreden is hij nooit. De 
lullige manier waarop hij de Zweden een 
doelkans aanbood tartte de verbeelding 
en kon enkel verklaard worden door over-
concentratie. De manier waarop hij op die 
'flater van het tomooi' reageerde verraad
de evenwel zijn klasse en vakmanschap. 
Ook de andere wedstrijden bevatten vol

doende discussiestof Zowel Italië als 
Nederland kregen een strafschop 'cadeau' 
van de scheidsrechter. Voor Tsjechië moet 
de ingreep van de Italiaan Pierluigi 
Collina als een straf van God zijn aange
komen. De Tsjechen waren gewoon de 
betere ploeg, kregen de meeste en de 
beste kansen en werden vlak voor het 
eindsignaal door een strafschop doodge
slagen. 

Natuurlijk werd er aan de trui getrokken 
en zelf vinden wij dat refe in de grote 
rechthoek niet streng genoeg kunnen 
optreden, maar de Italiaanse scheidsrech
ter had zijn moment slecht of moeten we 
zeggen 'opportunistisch' gekozen. Hij 
schonk het thuisland schaamteloos de 
overwinning. We vrezen dat Collina zo'n 
topref is die wedstrijden gericht fluit, die 
weet hoe hij zijn carrière moet uitbouwen 
en navenant handelt. Hij weet welke 
heren wanneer en waar te dienen. Zou hij 
dezelfde fout ook aan de overkant hebben 
bestraft? Neen natuuriijk. Zou in Italië-
Turkije een soortgelijke strafischop aan de 
Tbrken zijn toegekend? We durven het 
betwijfelen. Echt grote refe leiden ook 
'psychologisch'. Wanneer zij 'plots' naar 
de letter gaan fluiten moeten zij daarvoor 
hun moment wel kiezen. Nu kwamen de 
sancties als donderslagen bij heldere 
hemel. Dat was niet ernstig en het kwam 
de geloofwaardigheid van het tomooi 

zeker niet ten goede. De wedstrijdanalis
ten van de NOS hadden dit goed begre
pen en zegden dat „we maar een bos 
bloemen naar die ref moeten sturen met 
dank van het Nederlandse voLk". We zijn 
benieuwd hoe de Uefa zal reageren in de 
verdere toekenning van wedstrijden aan 
de betrokken refs. 

Leverde de start van Euro 2000 sportief 
een aantal aantrekkelijke wedstrijden op 
en speelden Frankrijk, Tsjechië, Engeland 
en Portugal bij momenten wervelend 
voetbal, ook op het vlak van de ordehand
having vielen weinig wanklanken te note
ren. 

Natuurlijk ging de politiek van Frangois-
Xavier de Donnéa lelijk in de fout na-de 
openingsmatch. Nooit eerder werd fees
tende supporters de toegang tot de 
Brusselse Grote Markt ontzegd. Dat de 
nauwe straatjes rond die Grote Markt een 
ideaal slagveld zouden kunnen zijn, is 
misschien waar maar men kan natuurlijk 
ook te ver gaan met preventiemaatrege
len. We vinden trouwens dat de media 
hun aandacht niet 'absoluut' op die zoge
heten veiligheid moeten toespitsen. Het 
lijkt er bij momenten op dat men echt op 
ongelukken en incidenten zit te wachten. 
Dat kan toch nooit de bedoeling zijn? En 
dat er kaartjes op de zwarte markt worden 
verhandeld... Is het ooit anders geweest? 

Oiympos 

Campagnestartdag 
zaterdag 24 juni 2000 

Antwerpen - Astrid Park Plaza 
VU&lD-campagnestartdag • Antwoordstrook 

Een dagje Antwerpen zint me wel. Noteer alvast mijn inschrijving voor de VU&ID-dag op 24 juni e.k. Ik betaal 
vandaag nog mijn bijdrage voor het middagmaal (300 £r. voor volwassenen; 100 fi:. voor kinderen jonger dan 12 jaar) 
op rekeningnummer 435-0271521-01 van VU te 1000 Brussel. Ik vermeld 'Startdag' en het aantal deelnemers. 

Naam: Voornaam: 

Straat: Nr: Bus: 

Postnr.: Gemeente: 

Telefoonnummer: Faxnummer: 

Noteer de aanwezigheid van: O volwassenen 
Wd a.u.b. duidelijk uw keuze aanduiden! 

VOORMIDDAGPROGRAMMA 
[^ Politiek programma: volwassenen 

MIDDAGPROGRAMMA 

O Middagmaal ___ volwassenen (300 fr.) 
kinderen (100 fr.) 

a kinderen. 

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

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

NAMIDDAGPROGRAMMA 
Q Wij nemen deel aan de actie met volwassenen en kinderen 

Wil a.u.b. uw antwoord vóór vrijdagmiddag 23 juni a.s. om l4u. terugsturen naar het VU-secretariaat, 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, tel. 02/219.49.30. Faxen kan natuurlijk ook: 02/217.35.10 

VU&ID 

ï 

PROGRAMMA 

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

Welkom door fowx Borginon, nationaal ondervoorzitter van de VU en Antwerps volksver
tegenwoordiger 
Toespraak door Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden 
Toelichting van de speerpunten van het VU&ID-verkiezingsprogramma door mandataris
sen van VU en ID21 
Voorstelling van de VU&ID-campagne door Laurens Appeltans, algemeen secretaris van 
de VU 
12u.00: Slottoespraak door Geert Bourgeois, algemeen voorzitter van de VU 
Tijdens de voormiddag is er een alternatief voormiddagprogramma met een 
bezoek aan de Antwerpse dierentuin. 

Middag 
12u.30: Middagmaal 

Namiddag 
I4u.00: ACTIE IN 'T STAD 

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

(Meer info, zie Wij 1 juni jl., blz. 8) 

15 juni 2000 



VUJO bij minister verwilghen 
Woensdag 7 juni jl. overhandigden de 
Volksuniejongeren een petitie op het kabi
net van Justitieminister Mare Verwilghen. 
De petitie betreft de zogenaamd 'billijke 
vergoeding', een bedrag dat organisatoren 
van evenementen met vooraf opgenomen 
muziek moeten betalen bovenop kosten 
voor Sabam, tapvergunning, Vlarem, 
enz.... 

VUJO is van mening dat deze billijke ver
goeding onbillijk is. De baten van mossel
feesten, bonte avonden, fuiven e.d. wor
den zo afgeroomd en ondermijnen verde
re activiteiten. Daarom vraagt VU[0 vrij
stelling voor de socio-culturele sector en 
in het bijzonder voor de jeugdsector. Hun 
voortbestaan is te vaak afhankelijk van het 
jaarlijkse braadfestijn of dito fuif. Deze 
verenigingen kunnen niet langer als melk
koeien fungeren. 

De Volksuniejongeren zochten en vonden 
steun voor hun protest bij diverse jonge
renverenigingen. Enkele weken terug kre
gen verschillende jongerenorganisaties 
een kaartje opgestuurd met de vraag de 
actie te ondersteunen en het postkaartje 
ondertekend naar het jongerensecretari-
aat in Brussel terug te sturen. 

Gewapend met honderden kaartjes trok 
een delegatie van VUJO naar minister 
Verwilghen met de vraag om deze scheve 
situatie recht te trekken. Een melkkoe in 
papier maché werd voor de deur van het 
kabinet van Justitie te grazen gezet. Een 
aantal delegatieleden droeg een koepak 
aldus aantonend dat het uitmelken van de 
socio-culturele verenigingen moet stop
pen. 

REACTIES 

Klaas Van Audenhove: „Het onderhoud 
met de medewerkers van de minister ver
liep in een positieve sfeer. Het kabinet-
Verwilghen verbond er zich toe met de 
grieven van de jongeren en van de socio-
culturele sector rekening te houden. Het 
is afwachten wat er van komt." 

Als gevolg van de actie ontving het VUJO-
secretariaat ook enkele reacties. Omdat ze 
relevant voor de verschillende sectoren 
zijn pikken wij er twee uit. 
„Geachte, 
Ik heb vanmorgen het persbericht gelezen 
i.vm die billijke vergoeding. Wij weigeren 

deze vergoeding te betalen naar aanlei
ding van onze jongste fiiif Een voorbeeld 
van een modale fuif: -inkomsten: 100.000; 
-brouwer: -30.000; -huur zaal: -10.000; -
SABAM: -12.000; -affiches: -7.000; -securi
ty: -9000 (nog zoiets dat 'gereglemen
teerd' gaat worden). 

We houden 32.000 over. We zouden nu 
nog 20.000 moeten betalen voor die ver
goeding. Dan hebben we serieus hard 
gewerkt voor 12.000 fr. en ja de rekening 
van gas/elektriciteit van ons gebouw komt 
op meer dan 50.000 fr. per jaar. Dat is niet 
meer serieus. 
O.D. 
(Chiro te H.)" 

„Geachte, 
Niet alleen de jongerenorganisaties zijn 
tegen de 'onbillijke vergoeding', ook de 
socio-culturele organisaties zijn anti. 
Onze fanfere die eenmaal per jaar een 
organisatie op touw zet om het hoofd 
boven water te houden, moet zo maar 
eventjes een 60.000 fr. ophoesten. En toch 
draaien wij hun muziek op gekochte cd's, 
W V, secr. 
(Kon. Fanfere St-L.-Et.)" 

Kennismaking met uw provincieraad 
Op zaterdag 1 juli organiseert de VU-pro-
vincieraadsfractie van Oost-Vlaanderen 
i.s.m. het Vormingscentrum Dosfel een 
bezoek aan het Oost-Vlaams Provincie
huis, Gouvernementstraat 1,9000 Gent. 

PROGRAMMA 

9u.30: ontvangst met koffie in het 
Provinciehuis. 

lOu.: verwelkoming in de nieuwe provin
cieraadzaal dooT Jaak Taghon, VU-provin-
cieraadslid-fractievoorzitter. 
lOu.10: videovoorstelling 'Oost-Vlaande
ren visueel'. 

lOu.30: toelichting bij de werking van de 
provincie door Julie Clement, communi
catieambtenaar bij de provincie Oost-
Vlaanderen, toelichting bij de werking van 
de provincieraad door Jaak Taghon. 
Gelegenheid tot vraagstelling. 

l lu.15: geleid bezoek aan het Provincie
huis. 
l lu.45: receptie aangeboden door de VU-
provincieraadsfiactie. 

'^ Inschrijven en info: Hilde 
Houwen, 02/2192500 of bilde.bou-
wen@vu.be 

VLAAIViSE 
KOERIERDIENST 

Binnen- en 
Buitenland 

Basisprijs: 
- vast recht 

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

Tei. 050/42.62.67 
(na 20u.) 

J^afi/' /ff/r' 

Afhalen van palinggerechten mogeli|k 

Openingsuren van maandag tot en met donderdag 

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

Zaterdag 18 uur tot 22 uur 

Zondag 12 uur 21 30 uur 

Verlofperiode de maand december 

De regionale vu-krant 

Couverneur schorst 
poiitieice benoeming 
in De Pinte 
Gouverneur Herman Balthazar van Oost-Vlaanderen heeft de 
benoeming van Koen Codron tot gemeentesecretans van De 
Pinte geschorst De gouverneur oordeelde dat duidelijk met de 
beste kandidaat werd benoemd en dat deze beslissing dus met 
strookte met het algemeen belang t̂ 4aar wat is er precies aan 
de hand' 

Koen Codron is de schoonzoon van Basiel Eeckhout, de VLO-
burgemeester van Zwalm Hij kwam samen met Cuido Mortier, 
VLD-burgemeester van Merelbeke, ex-aequo als tweede uit het 
aanwervingsexamen Algemeen werd aangenomen dat de 
gemeenteraad de functie van gemeentesecretans zou toewij
zen aan Veerie Coethals, die als eerste uit het examen kwam en 
3% beter scoorde dan Mortier en Codron Deze laatste is 
dienstchef op het secretanaat van het Vilvoondse stadsbestuur, 
met een VLD-burgemeester als baas 
Veerie Coethals, een 26-jarige licentiate in de Politieke Weten
schappen met ais specialisatie Bestuurswetenschappen, kan ais 
hoofd van een studiedienst steunen op een ruime ervaring in 
onderzoek en analyse van arbeidsvoorwaarden van het over
heidspersoneel 

De stemming in de gemeenteraad toonde een merkwaardige 
breuklijn De tien VLD-raadsieden kozen unaniem voor Codron, 
terwijl de negen leden van coalitiepartner CVP voor Veerie 
Coethals stemden Omdat de ene SP'er zich bij de CVPfractie 
aansloot kwam het tot een staking van stemmen Aldus kreeg 
de 27-j3nge Codron, die eenjaar ouder is dan de tegenkandi-
date, de voorkeur van de VLD en dus ook de benoeming Het 
reglement zegt immers dat bij staking van stemmen de leeftijd 
van de kandidaat primeert 

De zaak werd uitvoerig in de regionale pers behandeld, ook De 
Morgen bracht op haar nationale pagina's (6 juni j l ) deze poli
tieke benoeming aan het licht Ook VU-kamerlid Karel Van 
Hoorebeke is niet te spreken over wat er zich in zijn gemeente 
afspeelt 

Karel Van Hoorebeke ,,Zij die het zo graag over Nieuwe 
Politieke Cultuur hebben moeten nu maar eens bewijzen dat ze 
het echt menen Daarom kunnen zij met anders dan de eerst 
geslaagde kandidaat benoemen" 

Bij de bevolking van De Pinte zijn ongeveer dezelfde geluiden 
te horen 

De Pintse gemeenteraad weet dus wat hem te doen staat 
ofwel benoemt hij de vrouw die als eerste op het examen ein
digde, ofwel krijgt de VLD-afdeling haar zin in het laatste geval 
krijgt ze by de gemeenteraadsverkiezingen van oktober a s 
wellicht ook de rekening van deze manipulatie gepresenteerd 

(mvl) 
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Daensdag in Aalst 
Op zondag 18 juni a s gaat de jaarlijkse Priester Daensüag door in Aalst 
Onn 9u 30 samenkomst aan het Daensmonument op het Werfplein Korte toe
spraak en bloemenhulde 

10u Euchanstievienng in de St -Martinuskerk, met homilie en muzikale omlijs
ting Cedachtenisprentje 

11 u Academische zitting in het opleidingscentrum 'De Loods' (Alfred 
Nichelsstraat 14, vlakbij de Houtmarkt) Welkomstwoord door Herman Slagmul-
der, voorzitter Priester Daensfonds Gastspreker gouverneur Herman Balthazar 
Einde rond 12u 30 
Wie wenst deel te nemen aan receptie en middagmaal (500 fr,) , meedelen aan 
Emiel Van Schuyienbergh, tel 053/77 40 12 

Eerste rij- Hildegard Callewaert, Rita Moeraert, Eöith De Loose, Anneleen Monsieur 
Middelste nj: Jan Oosterlynck, Paul Vervaet, Rob Bral, Luk Monsieur Freddy Van de Putte, Frank 

De Vis. 
Bovenste rij: Andries Cryffroy, Jean-Pierre Flo, Erwin Van Heesvelde. 

Volksunie rouwt 
Wij vernemen het overlijden van Raymond Sauwens, vader v^njohan. 
Vanuit Oostende kwam dan weer het bericht dat mevrouw Suzanne Schaeverbeke, 
weduwe van Kris Lambert en moeder van Geert, VU-ondervoorzitter en schepen, is 
overleden. 
De uitvaartplechtigheid van dhr. Sauwens heeft plaats vandaag 15 juni om lOu.30 in 
de St.-Mauritiuskerk te Bilzen. De uitvaart van mevr. Lambert, eveneens vandaag om 
lOu. in de kerk O.-L.-V- Ter Duinen in Mariakerke-Oostende. 
De redactie biedt de beide families deelname in de rouw aan. 

OOST-VLAANDEREN 
Za. 17 juni GAVERE: 18de 

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

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

Za. 17 juni SINT-GILLIS-WAAS: Het 
invullen van uw belastingaangifte, bereke
nen personenbelasting of advies. Tussen 
13 en 14u. bij Romaln De Grave, 
Eeckbergstraat 20 te Sint-CIllis-Waas. Info: 
03/770.70.62. 

Di. 20 juni NINOVE: Met VWG-
Ninove 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 54! 

Zo. 25 juni MELLE: Braadspltfeest 
Vrij Melle. Vanaf i l u .30 in het Hoeveke, 
Potaardestraat te Controde. Volw.: 400 f r , 
kind. 250 fr. Inschrijven bij Freddy Van de 
Putte (09/252.30.23). 

Zo. 310 juii Kaprijice: Kaas- en 
Wijnfestijn. Steunmaaltijd n.a.v. lijsttrek
kerschap van Stijn Coppejans provincie
raad Eeklo. Van 17 to t 21u. In de 
Parochiezaal te Kaprijke (oude meisjes
school). Deelname: 300 fr., kind. 200 fr. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 15 juni BRUGGE: Dom 

Arnoldus Smits over '1830, scheuring in de 
Nederlanden'. Om 20u. In De Gulden 
Spoor 't Zand 22. Org.: Informatlva vzw. 

Ma. 19 juni BRUGGE: 
Natuurwandeling te Zevenkerken, o.l.v. 
Omer Dombrecht. Org. en Info: WVG-
Brugge-Zuid, tel. 050/38.35.12. 

Ma. 19 juni ROESELARE: 
Boekbespreking met Ingrid Scherrens. 'Het 
Parfum' van Susskind. Om I4u . in 
Caaipersstraat 2 te Roeselare. Org.: VWC-
Roeselare. 

Di. 20 Juni BRUGGE: Margriet 
Hermans spreekt over 'Vrouw en politiek'. 

Om 20u. in 't Leitje, 't Leitje 35, Ver-
Assebroek. Org. en Info: Vlaams Forum, 
tel. 050/33.80.53. 

Vr. 23 juni DE HAAN/ Bert Anciaux 
spreekt over 'Cultuur- en jeugdbeleid en 
zijn motivatie om aan politiek te doen'. Om 
19U.30 In O.C. d' Annexe, Leopoldlaan. 
Org.: Kring Vlaanderen Morgen, De 
Haan/FVK-Rodenbachfonds. 

zo. 25 Juni TIELT: Daguitstap naar 
Zeeuws-Vlaanderen. Vertrek om 7u.45. 
Samenkomst aan het station van Tielt. Met 
bezoek aan Croede, Vlisslngen, Veere, 
Deltawerken, ZIerikzee en Sluis. Terug rond 
21U.30. Deelname: 950 f r abo's; 760 f r 
Info en Inschrijving: Hilde Houwen, 
051/40.42.94 of 02/219.25.00. Org.: A. 
Vander Plaetsekring Tielt. 

WO. 28 juni BRUGGE: J. Verhaeghe 
over 'Misdaad en straf In de I7de en I8de 
eeuw'. Om 15u. In PCH Magdalena, 
Violierstraat 7. Deuren vanaf 14u. 
Deelname: 70 f r zonder en 140 f r met kof
fietafel. Org.: VVVC-Brugge-Noord. 

zo. 2 juli WOMMELGEM: 
Zangbootbaart met cruiseschip Regina 
o.l.v. Gust Teugels. Info en Inschrijvingen: 
Ward Herbosch, 03/353.68.94. Org.: KK Jan 
Puimège. 

Di. 4 juli BORGERHOUT: 
Guldensporenviering met samenzang. Om 
14u. in de cafetaria van Reuzenpoort 5. 
Gastspreker: Oswald Van Ooteghem. 
Nadien koffietafel. Deelname: 75 f r Org.: 
Kring voor Vlaamse Volksontwikkeling 
Borgerhout I.s.m. WVG-Borgerhout. 

DO. 6 Juli BRUGGE: 
Namiddagultstap met eigen wagens naar 
het museum Constant Permeke en de kerk 
van Zedelgem. Org. en info: WVG-Brugge-
Zuid, tel. 050/38.35.12. 

za. 8 Juli IZEGEM: 15de Vlaams 
Zomerfeest. Om 13u.30 
Minivoetbaltornoolt. Om 20u. Vlaamse 
Zomernacht. Ook op Zo. 9/11. Om 9u. eind
ronde minivoetbaltornooi; 9u.45 aperitief-
wandeling; 11u. finale minivoetbaltornooi; 
15u.: retrovoetbalmatch. Doorlopend ani
matie 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. 

Zo. 9 Juli DEERLIJK: Braadfeest vu-
Deerlijk. Vanaf I1u.30 in D'lefte. Info en 
reservatle: 056/71.76.41 of 056/32.71.17. 

Ma. 10 Juli WOMMELGEM: 
Guldensporenzangfeest. Om 20u. in repti-
telelokaal KHDV, Schransweg 32. Met o.m. 
Koperensemble, Miei Cools en Pol Van de 
Voorde. Inkom gratis. Org.: KK Jan 
Puimège en Vlaamse Vriendenkring. 

Di. 11 Juli OOSTENDE: Feest van 
de Vlaamse Gemeenschap. Om 20u. op het 
Wapenpleln. Org.: 11 jullkomltee 
Oostende. 

WO. 12 Juii BRUGGE: 11 jullvlering 
van WVG-Brugge-Centrum, met samen
zang o.l.v. Johan Leyts. Om 15u. in PCH 
Magdalena, Violierstraat 7. Deuren om 
I4u. 

Di. 18 Juli BEAUVOORDE: Goethes 
biecht' In woord en beeld. Duo I Pulicni 
(Marie en Veronica Kuijken). Om 20u. in de 
Wulveringemkerk te Beauvoord. Org.: 
Opbouwwerk IJzerstreek/FVK-
Rodenbachfonds. 

Ma. 24 juli BRUGGE: Educatieve 
wandeling te Oostkerke o.l.v. Omer 
Dombrecht. Org. en info: VVVG-Brugge-
Zuid, tel. 050/38.35.12. 

Di. 25 juii BEAUVOORDE: 80 rozen 
voor de jarige Hubert Van Herreweghen'. 
Laudatie prof. Marcel Janssens, woord
kunst Frieda Vanlembrouck, orgel Jan 
Vermeire. In aanwezigheid van de dichter 
Om 20u. in de Wulveringemkerk te 
Beauvoorde. Org.: Opbouwwerk 
IJzerstreek/FVK Rodenbachfonds. 

WO. 26 Juii BRUGGE: Sport en spel-
namiddag in 't Keunekot te Sijsele. Org. en 
info: WVG-Brugge-Zuid, tel. 050/38.35.12. 

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

als grondstof of taal als confl ictstof?' 
Debat met Sven Gats, Serge Govaeit 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 to t 19u. in de Schranshoeve, 
Kreupelstraat te Eppegem-Zemst. 

Zo. 18 juni KORTENBERC: 
Praatcafé met Wllly Kuijpers. Van 11 tot 
13u. In het Cultureel Centrum van 
Kortenberg. Met officiële voorstelling van 
de kandidatenlijst voor de gemeenteraads
verkiezingen. Org.: VU&ID-Kortenberg. 

zo. 25 Juni BEERSEL: 
MIddaggesprek met Geert Bourgeois. Om 
11u. in CC De Meent, Gemeenveldstraat 34 
te Alsemberg. Org.: VU-Beersel. 

LIMBURG 
za. 24 Juni DIEPENBEEK: Barbecue 

van VU-Dlepenbeek. Vanaf I7u. In zaal De 
Steenberg, Ganzestraat te Diepenbeek. 
Inschrijven op tel. 0477/70.36.10. 

ANTWERPEN 
Vr. 16 juni BORGERHOUT: Hugo 

Westdorp over 'Boeddhisme in al zijn 
facetten'. Om 20u. in de cafetaria van 
Reuzenpoort 5. Deelname: 100 f r Org.: 
Kring voor Vlaamse Volksontwikkeling. 

za. 17 juni WOMMELGEM: Jaarlijks 
pannenkoeken- braadfeest. Om I4u. In de 
Kastanjelaan 4 te Wommelgem. Met gele
genheid tot allerhande volksspelen. Org.: 
KK Jan Puimège. Inschrijven to t 12/6 bij 
Ward Herbosch, 03/3553.68.94. 

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

WO. 21 Juni BERCHEM: Busuistap 
met FVV-Berchem 'Terug naar 
Oosterdonk'. Vertrek om lOu. stipt aan 
wachthokje gidsen busparkeerterrein 
Zuiderterras. Einde rond I7u. Deelname: 
1.100 f r Info en Inschrijven (voor 25/5) bij 
bestuursleden FW-Berchem. 

WO. 21 Juni EDEGEM: Bustultstap 
'Terug naar Oorsterdonk', Info zie FVV-
Berchem. 

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

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

za. 24 Juni BORNEM: Tg.v. de 
23ste VIs-en Folkloredagen te Mariekerke 
zet Vlaamse Kring Bornem een stand op In 
de Omgangstraat, aan nrs 24 en 26. 
Scampis, lekkere visbrochetten en verse 
maatjes aan democratische prijzen. Van 12 
tot 20u. Ook op 25/6. 

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

Za. 8 Juli EDEGEM: 11 juli-vlering in 
zaal De Schrans, Molenveldlaan. Aperitief, 
koude schotel en 2 glazen wijn aan 200 f r 
Niet-leden 250 f r Een pianist zorgt voor de 
muzikale opluistering. Inschrijven to t 2/7 
bij K. De Gryse, tel. 03/449.82.12. 

Za. 8 juli WESTERLO: 
Guldensporenviering. Vanaf I 8u . in ' t 
Abdijken, Tongerlodorp. Met welkomst-
drink, bbq en zangstonde. Eregast: 
Annemie Van de Casteele. Deelname: 550 
f r , kinderen 200 f r 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 I3u.30 
op het Kerkplein van Edegem. Org.: FVV-
Edegem. 
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f^ m zijn concertseizoen in het Brusselse 

Kaaitheater af te sluiten keert Van 

Immerseel terug naar Mozart, zijn grote liefde en speelt 

hij drie pianoconcerten van de meester. 

4 CULTUUR 4 

Jos Van Immerseel is een muzikale dui
zendpoot en een duivel-doet-al. Samen 
met zijn Anima Etema neemt hij de 
pianoconcerten van Mozart op, ontstoft 
hij Schuberts symfonieën en ontkalkt hij 
de walsen van Strauss. Eigenzinnig gaat 
hij op zoek naar koloriet en timbre van 
klavecimbel, klavichord en orgel. 
Maniakaal streeft hij naar een authentieke 
uitvoering op historische instrumenten 
van Debussy en Beethoven^ grijsgespeelde 
negende. En zopas riep hij een stichting in 
het leven die zich gaat bezighouden met 
de uitvoeringspraktijk van de romantiek. 
Soms kan je de contouren en de evolutie 
van een kunstenaar aflezen uit zijn werk. 
Ik denk bv. aan de zelfportretten van Van 
Gogh. In de muziek geldt dat voor de 
pianosonates van Beethoven en de kamer
muziek van Schubert. Maar ook Mozarts 
pianoconcerten horen in het rijtje thuis. 
Ooit maakte keizer Jozef II Mozart de 
opmerking dat er in een aria uit een opera 
van hem te veel noten stonden. Mozart 
antwoordde zoals steeds gevat: „Noch te 
veel, noch te weinig, majesteit". Die 
bedenking stond me voor ogen bij het 
beluisteren van Van Immerseels interpre
tatie. Mozarts concerti zijn voorbeelden 
van dialoog. Elke noot zit op haar plaats 

en geen enkele is overbodig. Soms zit het 
klavier als een lid van het orkest verscho
len tussen de andere instrumenten. Vaak 
spreekt het zijn eigen taal, maar nooit 
dominant. 

Mozart is eenvoud. Maar niets is moeilij
ker te bereiken. Vraag het maar aan een 
dichter die woorden weghakt of aan de 
steenkapper van een kapiteel in 
Sénanque. Sla bij Mozart een toets iets te 

door de angst voor de dood, troost zoe
kend in de natuur en de muziek. Zijn 
tweede symfonie is even complex als zijn 
geaardheid. Mahler mijmert en is opstan
dig, drenkt de toehoorder door zijn uitge
breide orkestbezetting - ik tel negen slag
werkers - in een roes en predikt de stilte. 
En zoals Beethoven heeft hij de mensehj-
ke stem nodig om zijn boodschap over te 
brengen. De symfonie begint met een 

Van muziek 
naar mystiek 

hard aan, tel een druppel te weinig in de 
waterval, maak een kleur iets te fel of ver
geet een nuance en daar valt het web dat 
hij heeft uitgetekend uiteen. Van 
Immerseel neemt zijn loopjes, spint zijn 
cadensen uit, mijmert, droomt en maakt 
van het godenkind een mens van vlees en 
bloed. En Anima Etema steunt hem, licht
voetig, speels en ingehouden, maar nooit 
vrijblijvend. 

Van muziek naar mystiek. Van Mozart, de 
melancholische homo ludens naar 
Mahler, de onrustige, gekwelde zoeker 
naar God en de zin der dingen, beklemd 

dodenmars, een vaak voorkomend feno
meen in zijn werk, en stuwt de volgende 
delen naar het slot, een indrukwekkend 
lied van opstanding. Ik luister naar echo's 
van het dies irae en naar de devotie van 
een koraal. Ik zie de angst in de dansende 
paren van de Noorse expressionist Edvart 
Munch. Maar ik hoor vooral Mahler, een 
verscheurd mens die troost zoekt en vindt 
in de verrijzenis. 

In een werk met epische allures (de sym
fonie duurt 100 minuten) komt het erop 
aan de spanning op te bouwen en vol te 
houden. De Rus Valeri Gergiev is een 

bevlogen en begeesterd man. Hij brengt 
het Groot Omroepkoor, het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest en de beide vrou
welijke solisten tot een uitvoering waar de 
termen mooi en ontroerend niet meer 
adequaat weergeven wat je als luisteraar 
voelt. Men zegt van de muziek dat ze als 
kunst de meest directe weg is tot de emo
tie. Mahler en Gergiev vinden elkaar in 
een grandioze climax die koud maakt en 
ons onthutst en woordenloos achteriaat, 
omdat de ervaring uniek is en niet te 
omschrijven. 

Wouter De Bruyne 

c» Volgend jaar plant Jos Van 
Immerseel in zijn thuishaven, bet 
Kaaitheater, een waaier van barok, 
klassiek en romantiek. Daar zitten 
zowel orgelconcertie van Haendel als 
sonates van Mozart en walsen van 
Strauss in. Info: 02/511.34.33. Tickets: 
02/507.82.00. 

Maniakaal 

zoekt Jos Van 

Immerseel een 

authentieke 

uitvoering. 
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H O O F D B R E K E R 
Opgave 12 
Horizontaal 

1, Waardevolle delfstof (9) 
9. Schuif (2) 
11 Neon (2) 
12. Moeilijke job met al die 
vertragingen (10) 
15. Geheel van verdeelde per
celen (11) 
17. Politieke hippie (6) 
18. Engelse loper (6) 
20. Rubens (2) 
21. Getij (2) 
23. Vernnoorde vriendin van 
Roman Polansky (4) 
24. Snelschrlft (5) 
26. Oosterlengte (2) 
29 Jaar (4) 
31 Voorzetsel (2) 
32 Thans (2) 
34, Zij is al lang overleden 
maar over haar doos wordt er 
nog altijd gepraat (7) 
37. Leesvoer (7) 
39. Spitsbroeders van AGALEV 
(5) 
40. Uil (5) 
41. Doorluchtige Hoogheid (2) 
42. Spahje in het Spaans (6) 
44. Nummer (2) 
45 Hij (2) 

46. Rijks-Technisch Onderwijs 
(3) 
47. Nota Bene (2) 
49. Hare Majesteit (2) 
51, Een (3) 
53, Om te gaan werken reist hij 
dagelijks heen en terug (9) 
56, Sport (4) 
58. Roem (3) 
59 Vlaktemaat (3) 
60, Luchtig gebak (4) 
61 Hierdoor kon men het zien 
aankomen (9) 

Verticaal 
1, Verklarend woordenboek 
(12) 
2 Lidwoord (2) 
3 Tak van de wielersport (6) 
4 HIJ IS vaardig met de pen 
hoewel hij geen schrijver Is (8) 
5, Tijdperk (3) 
6, Bekwaam door ondervin
ding (7) 
7 Bijbels figuur (3) 
8, Projectielantaarn (10) 
9, Die kip Is niet direct voor de 
pot bestemd (6) 
10, Klaar (2) 
13. Autokenletters van een 

buurland (2) 
14, Medeklinkers van "hen" (2) 
15, Nederlandse zender (4) 
16, Europese Politieke Unie (3) 
19, Vulkaan (4) 
20, Tenslotte nog dit op het 
einde van een bnef (2) 
22, Uitkering van bijzondere 
aard (5) 
25, Werktuig voor een kaper 
(9) 
27, Naar men zegt is het 
gezond (6) 
28 Oostenrijks psycholoog (5) 
30 Sierstruik (8) 
33, Bijbelse stad (2) 
35 Deze doctor was een 
geduchte tegenstander van 
007 (2) 
36, Windrichting (4) 
38, Eerwaarde Heer 
40, Niet (2) 
43 Russisch fysicus (5) 
48, Vlaams minister van 
Cultuur (4) 
50 Tijding (4) 
52, Plaats In Gelderland (3) 
54 Nieuw (3) 
55. Loop (3)> 
57. Trekdier (2) 

Oplossing 

Horizontaal: 1. pardoes; 7. Permeke, 12. erkende; 15. oorlog: 16. eu; 17. sel; 18. 
on; 19. makkelijk; 22. ere; 24. aas; 25. dij; 26. honig; 27. eik; 28. elo; 30. AV; 31. 
erwt; 34. overdaad; 37. nietjesapparaat; 40. zeel; 41. Neil; 42.11; 43. ever; 45. ed; 
46. OT; 47. ven; 48. Alba; 50. eodem; 53. OUeke; 55. Lennon; 57. ijl; 8. even; 59. 
sok; 60. mokken; 62. ie; 63. is. 

Verticaal: 1. permanente vorming; 2. reeks; 3. druk; 4. OK; 5. eerlijk; 6, Sn; 7, pe; 
8. roe; 9. molenaar; 10. er; 11. kloeg; 12. eon; 14. Dikke van Dale; 17. schorpioen; 
20. aa; 21. ddi; 23. rivaal; 27. etter; 29. lepe; 32. RI; 33. wezenüjk; 34. os; 35. 
Daltons; 36. dalem; 38. je; 9. el; 44. vel; 45. eb; 48. ak; 49. Leen; 51. dooi; 52. 
enkel; 54. elk; 56. en; 61. os. 

H. Hollanders viint deze week. Hij/zij krijgt binnenkort een prijs bezorgd in de 
Guldenroedestraat 30 te 9030 Mariakerke. 
De brieflkaart met de oplossing van opgave 12 verwachten wij ten laatste op 
maandag 26 juni a.s. op ons adres: Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 
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GlAtMTOR & SPARTACUS NIEUW IN DE BIOS HANGING UI 

'Glddiator' is een terugkeer naar het vroegere Hollywood, waar het 
Romeinse rijk wel eens meer het onderwerp van een film was, met 
'Ben Hur', 'Cleopatra' en 'Quo Vadis' als uitstekende voorbeelden. 
De prent vangt aan in de bossen van Germania, waar het leger van 
Marcus Aurelius (een uitstekende Richard Harris) de barbaren een 
nederlaag toedient, maar waar tegelijkertijd de ouwe keizer door 
zijn arrogante zoon Commodus wordt vermoord. Aurelius heeft 
echter net voordien Maximus (een supersonische Russel Crowe), 
een Spanjaard die nooit in Rome is geweest, aangesteld als zijn 
opvolger. Maximus wil de baan echter niet: hij wil gewoon naar 

huis Commodus beveelt de executïè van Maximus. Die slaagt erin 
te ontsnappen, maar kan niet verhinderen dat zijn vrouw en zoon 
het leven laten. In de goeie ouwe stijl van de spaghettiwestem 
draaft deze 'Gladiator' verder. Maximus wordt slaaf in een 
Noordafrikaanse negorij en komt daar in contact met de lokale 
arrangeur van gladiatorgevechten. Proximo, de laatste rol van een 
superieure Oliver Reed (de acteur overleed tijdens de opnamen en 
de film is dan ook aan hem opgedragen). En ja hoor. Maximus zal 
de arena betreden. Een prent die de moeite waard is om te gaan 
bekijken. (***l/2) 

'Hanging up' is gebaseerd op een script van Delia en Nora Ephron 
en geregisseerd door Diane Keaton. De drie hoofdrollen zijn weg
gelegd voor Diane Keaton, Meg Ryan en Lisa Kudrow. In alge
meenheden gesproken: dit is een vrouwenfilm. Het verhaal gaat 
over de strijd van drie zussen die weer samenkomen wanneer hun 
vader, een rol geknipt voor Walter Matthau, in het ziekenhuis 
wordt opgenomen. Een film die zozeer op de gevoelens speelt dat 
hij de zakdoekenindustrie geen windeieren zal leggen. (**) 

Willem Sneer 

< MEDIA «-

"^^i- Kiss Me Deadly Amerikaanse misdaadfilm van 
Robert Aldrich uit 1955, voorloper van de Franse 
Nouvelle Vague-films. Onevenaarbare filmversie van de 
misdaadroman van Mickey Spillane, waarin Ralph Meeker 
de perfecte detective Mike Hammer neerzet. Zat. 17 
Juni, VTM om 23u.55 

^^^^^ Head Curieuze film (1968) van Bob Rafelson en 
Jack Nicholson rond de tv-rockgroep 'The Monkees', het 
Amerikaanse kunstmatige en evenzeer geflopte ant
woord op The Beatles. Deze vergeten film is een heerlij
ke explosie van krankzinnige ideeën zonder enig omlijnd 
gegeven. Zon. 18 Juni, Ned. 3 om 13u.04 

^^=^ Vlaanderen Vaicantleland Wij zullen onder onze 
lezers wel heel wat ijzerbedevaartgangers hebben 
Maar wie van hen kent de IJzer? Vlaanderen 
Vakantieland geeft ons de kans om deze In de vlakke 
Westhoek rustig vloeiende rivier te leren kennen, van 
bron tot monding. Zon. ISJunI, TV1 om 17u.15 

^ = ^ ^ All That Jazz Professioneel gemaakte semi-blo-
grafische film van choreograat/filmregisseur Bob Fosse 
uit 1979 met Roy Scheider en Jessica Lange. Maan. 19 
juni. Canvas om 20u.55 

'•&=i^ Koplopers: Frank Sinatra Muzikaal portret van 
de van Italiaanse origine Amerikaanse charmezanger 
Frank Sinatra met koosnaampjes als 'The Voice', '01' Bleu 
Eyes' enz. Vrienden, collega's en zijn dochter getuigen 
over deze hartenbrekende crooner, die hier en daar wel 
wat onaangename karaktertrekjes blijkt te hebben 
gehad. DIns. 20 Juni, TV1 om 21U.05 

^ • = ^ ^ Euro 2000 Toch even de aandacht vestigen op 
een wedstrijd van vanavond: Frankrijk-Nederland! 
Woens. 21 Juni, verscheidene zenders om 20u.45. 

Meg Ryan en Kevin 

Kllne rn 'French Kiss'. 

Dond. 22 Juni, Ned. 3 

om 20U.30 

'•^=^ Mijn gedacht!: Het schoolreglement in de reeks 
informatieve programma's 'die kinderen een stem wil
len geven', gaat het vanavond over een heet hangijzer: 
het schoolreglement. Onvermijdelijke onderwerpen als 
het uniform, piercing, roken, inspraak, enz Vrij. 23 Juni, 
Ketnet om 18u. 

O The Simpsons Een heel avondje 'The Simpsons'. 
Vanaf 19u.. aflevenngen, documentaires over het ma
ken van de reeks, interviews met de bedenker van het 
project, met medewerkers, met zijdelings betrokkenen, 
de merchandising, de hype errond, de Invloed van de 
reeks op tekenreeksen voor TV, de keuze van de kijker 
enz. Een feestavond voor Simpson-fanaten! Vrij. 23 Juni, 
BBC 2 om 19u. 

Naast het voetbal 
• Een klein berichtje uit Het Belang van 

Limburg van 7 juni jl. maakte ons alweer 
een illusie armer: de Nederlandse omroep 
Tros is veroordeeld door het Nederlandse 
Commissariaat voor de Media omdat ze 
o.m. de Helmut iotó-special 'Out of 
Africa' had uitgezonden zonder aan de kij
kers kenbaar te maken dat het programma 
gratis was aangeboden door de platen
maatschappij ... 

ff- De VRT zou binnen afzienbare tijd 
voor alle Vlamingen de poort moeten zijn 
naar het internet. Mediaminister Van 
Mechelen opperde dat voorstel ruim een 
maand geleden en de VRT reageert daarop 
erg snel. Canrax-netmanager Peter 
Suetens - die nog niet zo heel lang geleden 
Herman Pauwels verving toen die over
stapte naar de sportredactie - zal verant
woordelijkheid dragen over de ontwikke
ling van het 'VRT-multimediaplatform'. Bij 
het tweede VRT-net wordt hij opgevolgd 

door Leo De Bock die in een recent verle
den de overstap maakte van de VRT naar 
Humo en genoemd werd als de opvolger 
van Guy Mortier 

g De VUM, voluit Vlaamse Uitgevers
maatschappij, heeft 20% van de aandelen 
van het productiehuis Woestijnvis gekocht. 
Omgekeerd stapt Woestijnvis ook voor een 
deel in de VUM. De VUM wil meer worden 
dan enkel de uitgever van gedrukte media 
(zoals De Standaard en Het Nieuwsblad) 
en Woestijnvis acht het niet uitgesloten dat 
het vroeg of laat een tijdschrift zal uitge
ven. Tot slot is het niet uitgesloten dat 
beide partners een gooi doen naar een ver
gunning voor het uitbouwen van een 
Vlaams commercieel radiostation. 

Even dachten we dat we het einde al 
gezien hadden. Na 'Mollen', 'Bussen' en 
'Big Brothers' kon het niet nog erger 
Edoch: het Britse Channel 5 liet immers 
de 'Naked Jungle Show' op de geïnteres-

Het is Inmiddels al tien jaar geleden dat de 
eerste CD van Samson & Cert In de platen
rekken belandde. Het werd een gigantisch 

succes. 

seerde kijkers los. Zoals de titel al doet 
vermoeden zijn de deelnemers in weinig 
meer gekleed dan hun geboortekostuum 
en dat ziet er echt niet altijd uit zoals dat 
van - om maar iemand te noemen -
Richard Gere of Claudia Schiffer. Het pro
gramma kwam er naar aanleiding van de 
'nudistenweek'. De show trok 2 miljoen 
kijkers. 
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Langlopende afvallingsraces doen 
het tegenwoordig erg goed in televi
sieland. Vlaanderen kende onder 
meer 'De Mol', in Nederland -is 
onlangs 'De Bus' afgelopen en ook 
een soort Robinson Crusoë-stoelen-
dans doet het erg goed in de 
Angelsaksische wereld. In september 
a.s. start op Kanaal 2 een Vlaamse 
versie van 'Big Brother', een soort
gelijk TV-programma waarin een 
tiental mensen zich laat opsluiten in 
een vorm van gesloten opvangcen
trum om zich daar weer door de kij
ker uit weg te laten stemmen. Wie 
het het langst uitzingt wordt vijf mil
joen fr. rijker. Maar ook de anderen 
mogen niet klagen, Dat bleek 
althans uit een bericht in Het Laatste 
Nieuws van woensdag 7 juni jl. In 
Nederland zijn de eerste tien deelne
mers van 'Big Brother' echte media-
verschijnsels geworden. Indien ze 
dat wensen kunnen ze er ook een 
flinke cent aan verdienen: ,,De 
meesten hebben zelfs een manager 
onder de arm genomen. Niet één 
van hen geeft nog gratis interviews. 
In sommige gevallen moet voor een 
babbel met een ex-BB'er meer dan 
20.000 frank betaald worden. Wie 
een BB'er op zijn braderlj of zijn brui
loft wil. Is snel 50.000 tot 100.000 
frank lichter. Abnormaal? "Als ze ons 
willen, moeten ze ons maar betalen" 
zeggen mensen die enkele maanden 
geleden nog volslagen onbekend 
waren." Dat het om flink wat poen 
gaat mag blijken uit een reactie van 
één van de afvallers van 'De Bus' van 

het Nederlandse SBS6. Een dame die 
- na een oproep van de populaire 
TV-presentator Jack Spijkerman - uit 
het programma was verdwenen 
dreigde met een proces omdat 
Spijkerman haar minstens een mil
joen gulden had gekost... 
Ook Vlaanderen heeft Inmiddels zijn 
Bekende Onbekende Vlamingen: 
boer Charel - ooit nog in Jambers' 
opgevoerd als de vuilste boerenzoon 
van 't land - mag binnenkort voor 
VTM de wereld rond. Mensen schij-

om deelnemers aan 'De Mol' op hun 
lijsten te krijgen ... 
Een vrije tribune in De Morgen (4 
juni jl.) van de freelance journalist 
Rik Vanmolkot (!) hekelde niet alleen 
het programma van Woestijnvis - je 
kan maar winnen door te liegen en 
te bedriegen - maar ook het gege
ven dat deze mensen 'vercommer-
claliseerd' worden. De aanleiding van 
zijn schrijven was de bijna hagiogra
fische advertentie in vrijwel alle 
kranten (2 juni jl.) waarin Marianne 

Wie hen wil, 
moet betalen 

nen ervan te houden als hij het 
heeft over de 'rooie vingers' die hij 
'van de wijvekes' krijgt. 
Van iets meer niveau zijn de deelne
mers aan 'De Mol', maar ook wat hen 
betreft is er zo stilaan sprake van 
overkill. Je kan geen krant meer 
openslaan, geen verbredend televi
sieprogramma meer bekijken of je 
wordt wel eens geconfronteerd met 
Mon, NIkkl, Belle of Marianne. Óf ze 
verkondigen meninkjes die niet ver
der reiken dan die van de gemiddel
de tooghanger, óf ze trachten een 
product aan de man te brengen. 
Voor politieke partijen zijn ze -
gezien hun plotse naambekendheid 
- zonder onderscheid des persoons 
plots interessant. Weinig politieke 
partijen die niet geprobeerd hebben 

Dupon - de winnares van de jongste 
'De Mol'-edltie - middels o.m. een 
kanjer van een taalfout mobiele 
telefonie mocht aanprijzen. Los van 
het feit dat wij genoeg hebben van 
(de overroeping) van 'De Mol', 
beginnen ook wij ons zo stilaan af te 
vragen tot wat deze trend allemaal 
leiden kan. Je kan niemand verhin
deren zoveel mogelijk poen te willen 
scheppen, maar het wordt verve
lend, zoniet gevaarlijk wanneer de 
media en politici deze mensen-als-u-
en-ik plots bovenaardse eigenschap
pen gaan toedichten. Om maar te 
zeggen dat dit soort neveneffecten 
ons grootste bezwaar is tegen pro
gramma's ais 'Big Brother'., Voor het 
overige: leven en laten leven. 

Krik 
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Copernicus 
In plaats van de vragenlijst in te vullen stuurde ik deze 
bnef naar de federale regenng terug 

Geachte ministers 

U wilt een moderne meer efficiënte overheid'? Ik ook, 
maar volgens mij kan dat met zonder een drastische en 
doorgedreven staatshervorming Een staatshervorming 

die Vlaanderen betere en rechtvaardiger mogelijkheden 
biedt in plaats van dat het zich altijd moet aanpassen aan 
de eisen van Franstalig België Een staatshervorming die 
Vlaanderen vnj laat te doen wat Vlaanderen zelf goed
dunkt Vlaanderen zal pas naar waarde geschat worden in 
buiten en binnenland als het Franstalig België met lan
ger als een onwillig en tegenwerkend blok aan het been 
hoeft te nemen of te laten Eentalig Franssprekende 
magistraten in Brussel zijn weer een stap achteruit voor 
de Vlamingen ter plaatse en een kaakslag voor alle ande

re Vlamingen Eennchtings-solidanteit is bovendien met 
meer of minder dan pure uitbuiting die onmogelijk tot in 
der eeuwigheid door Vlaanderen kan blijven gedragen 
worden Vooral met omdat er mets tegenover staat 
behalve een duidelijke Vlaams vijandigheid Eerst meer 
Vlaanderen a u b en dan zal ik eens nadenken over uw 
bevraging inzake uw Copermcusplan 

MadY Vermeulen, 
Heusden-Zolder 

4 WEDERWOORD 4 

Sterpenich 
Een paar jaar geleden bezocht ik Aarlen, 
met in het achterhoofd ook enige speur-
zin naar de oorspronkeli)ke taal van het 
gebied, die dus met het Frans is (WIJ, 1 
juni jl - Sterpenich') 
Inzake plaats-, straat- en zelfs persoonsna
men ontmoette ik er heel wat niet-
Franstalige aanwijzingen Vooral was er 
natuurlijk 'Ie' Knippchen' Knippchen is de 
naam van de heuveltop waar het centrum 
van de stad, met uiteraard de meeste 
bezienswaardigheden, op gebouwd is Uit 
hoofde van de strategische ligging op die 
verhevenheid speelde Aarlen trouwens 
reeds in de Romeinse tijd een belangnjke 
rol Het zeer rijke Archeologish Museum 
in de Rue des Martyrs is daarvan de getui
ge, samen met nog een paar sites van 
opgravingen 

Ik meen mij te herinneren dat de Duitsers 
tijdens de oorlog - maar ik was toen nog 
heel jong - de stad Arel' noemden, er zou 
daar 'een soort Duits' gesproken worden 
dat onder het Belgisch bewind was weg
gemoffeld 

Ergens in de jaren '60 stootte ik in een 
platenwinkel op een elpee getiteld 'In 
Arel auf der Knippchen' Een belletje rin
kelde in mijn hoofd - maar het is mij nu 
nog steeds een raadsel waarom ik die wel
licht waardevolle plaat toen met heb 
gekocht' Zij kostte slechts 139 fr Het 
merk was Fontana, verwant met Philips 
De overigens zeer charmante dame die 
mij in het inüchtingenkantoor te woord 
stond, had het over een 'patois germani-
que' dat in de streek gesproken wordt, 
maar van die elpee noch van de uitvoer
ders wist ZIJ enige jota af 
Aangezien ik mij aan volkskunde en fol
klore interesseer, vind ik het nu dubbel 
spijtig dat die plaat mij is ontsnapt Ik blijf 
ernaar zoeken - in tweedehandszaken En 
als iemand van de WIJ-lezers mij zou kun
nen helpen mijn tel nr is 059/50 01 23 
(enkel 's avonds) Vooraf bedankt' 

Marcel Vandamme, 
Oostende 

Vervanainqspoois 
In een reactie op de starre houding van de 
CVP inzake de vervangingspools in het 
onderwijs wil ik het volgende kwijt 
Jarenlang trad ik in het onderwijs op als 
'libero' voerde er de meest onmogelijke 
opdrachten uit en kreeg daarvoor met een 
(kerst- of paas-)vakantie vergoed Vooraf 
wist ik nooit of ik een inkomen zou heb
ben en hoeveel dat zou bedragen De CVP-
schaduwminister voor Onderwijs heeft 
zich daar nooit druk over gemaakt, 
ondanks mijn geloofsovertuiging en 
ondanks mijn inzet voor het pedagogisch 

project van menige kathoheke school 
Wie uitdrukkelijk opteert voor een welbe
paald pedagogisch project moet met het 
huidige plan geen stap achteruit Deze 
mensen kunnen terecht m scholen die 
zich niet aansluiten bij een pluralistische 
benadering van onderwijs, ook al wordt 
dat onderwijs dan verstrekt vanuit een 
levensbeschouwelijke eigenheid Wie 
beweert dat er geen enkele inspanning 
wordt gedaan voor het bereiken van nieu
we doelgroepen die graag in het onder
wijs willen werken. Legt De pool voorziet 
juist in het aantrekken van mensen met 
enkel een - wat heet - 'voldoende geacht 
bekwaamheidsdiploma' Deze mensen 
hebben soms veel praktische ervanng of 
ervanng in een andere sector en kunnen 
die in het onderwijs nuttig aanwenden 
Voor jonge leerkrachten is het onderwijs 
zoals dat nu zijn gang gaat - met zijn loon-
onzekerheid en zijn kipkap aan interims -
inderdaad een moeilijke sector Hij had 
me wellicht een leven lang kunnen boei
en indien ik er toch minstens een keer een 
heel jaar wedde in had gehad en met zoals 
nu op het einde moest vaststellen dat ik 
met even hard werken als mijn collega's 
slechts aan de helft van hun inkomen 
geraakte Twaalf scholen in vier jaar tijd, 
inclusief nachtwerk in een internaat ik 
had wat graag een ankerschool gehad 

Kristin De sinter 
Licentiaat in de Klassieke Filologie 

PS voor de vakken Latijn en Gneks is er 
nu een tekort aan docenten, al mijn col-
legae-alumm werden in het verleden dan 
ook naar een andere job gedreven 

Mathilde 
Willen jullie de heer PC Paardekooper uit 
Leiden eens diets maken dat met alle 
Brusselaars 'Vlaamsminachtend' zijn, zelfe 
met alle 'anderstalige Brusselaars' zijn 
Vlaamshatend' (WIJ,8junijl -'Mathilde') 
Wil hij met zulke lezersbrieven de met-
Brusselse "Vlamingen (er zijn inderdaad 
Brusselse Vlamingen) tegen alle 
Vlamingen opzetten' 

Karel Vandeven, 
Vlaming én Brusselaar 

Zwart-wit 
De lezersbrieven in WIJ als gevolg van het 
opinieartikel van Frank Seberechts (18 
mei jl) maken duidelijk dat veel mensen 
naar een vorm van verzoening verlangen 
En dat is ook begnjpelijk men kan niet 
blijven leven met onopgeloste problemen. 
Dat geldt evenzeer voor mensen met een 
coUaboratieverleden als voor mensen die 
in het verzet stonden 

Meer dan men vermoedt worden taboes 
doorbroken daar waar men het met zou 
verwachten 
Zo IS historicus Bruno De Wever, prof 
Geschiedenis aan de Gentse universiteit, 
onlangs voor de Antwerpse afdeling van 
het joodse Martin Bubennstituut gaan 
spreken over het probleem van collabora
tie, repressie en amnestie 
Dat de joodse gemeenschap deze lezing 
met louter voor beperkte kring heeft voor
behouden kan opgemaakt worden uit het 
feit dat uitgebreide verslagen werden 
gepubliceerd in het Belgisch Israëlitisch 
Weekblad, een tijdschrift dat zich tot de 
brede lagen van de joodse gemeenschap 
in België ncht 

Het wordt tijd dat voor- en tegenstanders 
van verzoening en vergiffems hun klokken 
op elkaar gaan afstemmen' 

W Verstaen, 
Antwerpen 

Artikel 72 
Het valt op dat sommige Vlaamse politici 
die minister worden heel vlug uit de hand 
van hun meester of het komngshuis eten 
(WIJ-8jumjl -'Breuklijnen'j Vooral zij 
die van kleur veranderen als een kame
leon Waar zij anders bedenkingen zou
den hebben is er plots géén vuiltje aan de 
lucht Zo ziet men welke invloed macht 
heeft Elke grondslag gooit men over
boord en men draait naar de wind Het 
volk dat voor zulke slappe en onbetrouw
bare mensen kiest zou beter een steek
kaart aanleggen en tijdens hun machtsuit
oefening het goede en slechte van elke 
politicus noteren en die steekkaart boven
halen bij de volgende verkiezing Zo zou 
met kennis van zaken kimnen worden 
gestemd 

Geboren Senatoren zonder politieke 
mening' Het hjkt gek en het is ook gek' 
De laatste poging om ze te redden is het 

motief dat het de enige wijze is waarop 
koningskinderen de politiek leren ken 
nen Dat khnkt al even gek, want praktisch 
alles staat tot hun beschikking om zich op 
gehjk welke wijze vertrouwd te maken 
met wat bij de bevolking omgaat Hun 
aanstelling van ambtswege is op die grond 
een doorn in het oog van wie als gekoze
ne van het volk verwacht dat hij ook stand
punten inneemt Dat komngskmderen als 
Senator nog stemrecht hebben maar het 
uit voorzichtigheid weinig uitoefenen 
betekent dat hun senatorschap een mis
plaatste ftinctie IS die hen met toekomt 
Natuurlijk verdedigen vooral zij die aan de 
macht zijn en zijn ze weigerachtig om er 
afstand van te doen Ze denken daarbij 
hoofdzakelijk aan zichzelf Elke ontmante-
hng van postjes kan uiteindelijk ook hen
zelf raken En daar zijn ze bang voor Zij 
voelen zich goed in hun ivoren toren, daar 
kunnen ze met veel ceremomeel gewich
tig doen Terwijl het volk meer daden dan 
ceremonie wenst Artikel 72 van de 
grondwet mag dus snel verdwijnen 
Jammer dat het juist deze zijn die ervan 
houden die het moeten wegstemmen Het 
is een duidelijk bewijs hoe groot de kloof 
tussen politiek en bevolking aan het wor
den is 

Wdly Degheldere, 
Brugge 

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 Bneven worden voluit 
ondertekend, tenzij de schrijver 
verzoekt initialen te gebruiken 11 
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r^ roots opgezette tentoonstellingen geven historische 

steden een onschatbare meerwaarde. Zo staan 

deze zomer Brugge, Mechelen en Brussel in de 

belangstelling. Deze week belichten wij een merkwaardig 

project in het Venetië van het Noorden, volgende week 

gaan we naar de 'hoofdsteden'Mechelen en Brussel 

Brugge is niet zo doods als sommigen ons 
graag willen doen geloven. Om ons tot het 

, seizoen 1999-2000 te beperken moet een 
aantal tentoonstelling vermeld worden en 
kondigen de komst ymjosse De Pauw en 
de naamsverandering van De Korre naar 
Het Net zich veelbelovend aan. Ook de 
stedelijke musea dragen hun steentje bij 
tot een oplevend artistiek gebeuren. Laten 
wij eens kijken wat er deze zomer in 
Gruuthuse is te zien. 

GROOT GRUT 

' ' Het paleis, in de schaduw van de Onze-
Lieve-Vrouwekerk was ooit het optrekje 
van een rijke én invloedrijke familie, die 
zich het monopolie van grute, een basis
product voor het brouwen van bier had 
weten toe te eigenen. Het paleis herberg
de de wieg van staatslieden van formaat, 
zoals/eaw de Bruges, die in dienst van 
hertog en koning een diplomaat en een 
gecultiveerd man bleek. Re handschriften-
schat van Gruuthuse geniet wereldfaam, 

T waarmee meteen gezegd is dat in het 
Brugge van de I4de eeuw een en ander 
mogelijk was voor getalenteerde en gecul
tiveerde lieden, liefst met behoorlijk kapi
taal. Het verbaast dan ook dat geen van 
deze namen, Lodewijk van Gruuthuse of 
Jean de Bruges, in hetzelfde register op 
onze lippen komt als het over cultuur 
gaat. Niet enkel deze namen versterken de 
link tussen Brugge en Firenze. Er waren 
wel meer gelijkenissen dan de economi-

« sche die we ons plegen voor te houden. 
Ook Brugge kende zijn II magnifico, 
Lorenzo's en andere aristocraten. 
Het paleis van de Gruuthuse, alle verbou
wingen en soms manke restauraties ten 
spijt, geeft nog steeds een indruk van de 
rijkdom, macht en verfijning van dit huis. 
De verbouwingen van de 18de en 19de 
eeuw kan men evenwel niet negeren, 
gewoon omdat de geschiedenis van een 
gebouw even belangrijk is als het origine
le plan. Misschien is dat een van de rede-

' nen waarom de huidige bestemming als 
culnjurhistorisch museum aanspreekt. 
Als u in Brugge komt, geniet dan van de 
immense keuken en bedenk welke maal
tijden daar moeten zijn bereid. Of, mocht 
u willen weten hoe de machtigen in 
Brugge zich ter kerke begaven, verwijl dan 
even in de bidkapel, met uitzicht op de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk Alleen de graaf 
kon, vanuit de Love, het grafelijke verblijf, 
zo de mis bijwonen in Sint-Donaas. Het 

f zal wel niet volstaan om u een idee te 
geven van Gruuthuse, maar kom gewoon 
eens kijken. Vervolgens willen wij u inwij
den in de tentoonstelling die er deze 
zomer te zien is en die wellicht later de 
basis zal vormen voor een permanente 
presentatie van de vaste collectie. 
U moet weten dat dit museum hogelijk 

last heeft van een overvloed aan voorwer
pen, schilderijen en ander grafisch werk, 
waardoor het niet altijd eenvoudig is een 
goed beeld te geven van dat bezit zonder 
tot een onoverzichtelijk samenraapsel te 
komen. 

De tentoonstelling 'Vensters op Brugge' 
geeft hierop een eerste antwoord. Het 
moet gezegd dat het museum ook jonge
lui niet vergeet en de jongsten zowel als 
de tieners wil meenemen op een ontdek
kingstocht door de tijd. 

IN HET RAAM VAN 

Brugge is... dat pittoreske stadje aan een 
opgedroogde zeearm. Maar doorheen de 

- se leven niet in de vergeetboek geraakt. 
Wie aandachtig van kamer naar zaal, van 
trappenhuis naar overloop schuifeft om 
dat alles te bekijken en een zekere over
verzadiging vreest door een teveel aan 
voorwerpen, kunnen we geruststellen. 
Aan het einde van de rit zal de bezoeker 
met plezier een koffie gaan drinken in de 
museumshop om de mooie cataloog mee 
te nemen en eventueel de CD-rom. 

Brugge vanuit 
vensters 

vensters van deze tentoonstelling zie je 
hoe die stad nooit opgehouden heeft te 
bloeien en een zekere dynamiek te ten
toon te spreiden. De burg, waar tijdens de 
18de eeuw een nieuw gebouw voor het 
Brugse Vrije werd opgetrokken, de markt 
waar de oude waterhallen in de 19de 
eeuw door het neogotische Provinciaal 
Hof werden vervangen. Het Jan van 
Eyckplein, waar de oude Kraanlei om 
hygiënische redenen en wegens onbruik 
werd gedempt, de handelskom en het 
Minnewater; het krijgt op deze tentoon
stelling allemaal een plaats. Bovendien 
werden de schilderijen gevat in een raam, 
zodat het vaak echte vensters worden. 
Vergeten we niet de zorg te vermelden die 
besteed werd aan de omkadering, zo wor
den de schilderijen van de Handelskom 
omringd door voorwerpen die met 
scheepvaart te maken hebben. 
Ook een schilderij van het oude Pandrijtje 
mogen we u niet ontzeggen, al zal u 
terecht huiveren bij de marteltuigen die 
er zijn opgesteld, tot en met een guilloti
ne, zodat ook dat aspect van het dagelijk-

IM 

Verder kunt u de wandeling langs de voor
gestelde taferelen lopen, misschien in een 
koets, om vast te stellen dat Brugge ook nu 
nog verre van versteend is. U zult plaatsen 
herkennen, dankzij de grote zorg voor het 
patrimonium, maar u zult ook verrast zijn 
hoezeer de stad doorheen de voorbije hon
derd jaar veranderd is. Niet iedereen vindt 
de metamorfose even fraai, soms oogt de 
stad zelfe een beetje té fraai, maar tussen de 
bedrijven door, in de Geldmunt bij een 
heerlijke 'forêt noir' (een chocoladegebak
je / nvdr), zullen we u graag verklappen dat 
er meer is nissen hemel en aarde dan we 
graag bevroeden, ook in Brugge. De 
Poortersloge met de witte beer bijvoor
beeld, dat moet u beslist gaan zien. Nu 
huist daar het Rijksarchief Brugge, maar het 
plein straalt een zekere grandeur uit, ook 
omwille van het beeld vznjan van Eyck. 

FINALE 

De bezoekers van het vernieuwde muse
um kunnen ervan op aan dat het geboden 
overzicht weloverwogen onder de aan-

Het begijnhof blijft een aangename verpozing 

dacht wordt gebracht. U zuk verrast opkij
ken en zien hoeveel meer Brugge te bie
den heeft dan altijd weer dezelfde hoekjes 
en kant-jes. Zij mogen er zijn en graag 
begeleid ik u naar het stemmige begijnhof 
Maar des te meer ijver zal ik aan de dag 
leggen om u aan de hand van de 'Vensters 
op Brugge' te tonen hoe mooi een stad 
kan zijn, levendig en een bron van nieuw 
Jeven. U hoort namelijk te weten dat bij de 
officiële opening de teneur van de rede
voeringen was dat men zich niet wilde 
spiegelen aan de huidige verkleutering 
van museumbeheerders, die menen dat 
een museum trendy moet zijn en hoge 
kijkcijfers moet halen. Integendeel, een 
museum moet, zonder muf te lijken een 
zekere klassieke evenwichtigheid uitstra
len. Het museum wil inwijden, zo zei een 
spreker achteraf, en tot verdere studie 
aanzetten. Maar boven alles hoopt men 
een betere kijk te bieden op wat er alle
maal in kelders en andere opslagruimten 
te slapen ligt. 

We zijn dan ook opgetogen u te mogen 
melden dat in zoverre deze 'Vensters op 
Brugge' een museale ambitie heeft, eerder 
dan tijdelijke expositie, aan deze verwach
ting voldoet. Men zal met genoegen het 
mooi uitgewerkte boek ter hand nemen 
en de CD-rom bestuderen. Men zal in de 
levende stad wandelen en heden en verle
den proeven. Misschien ontstaat daaruit 
de zin om (opnieuw) in de stad te gaan 
wonen, mét kroost zodat ze jong blijft. 
Maar ook om er te werken, te winkelen, te 
leven. Anders zal de stad teveel museum 
worden en dan hoeven de inspanningen 
van de stedelijke musea ons niet meer 
bezig te houden. Wie een stad als Brugge 
bezoekt, is zich bewust van het feft dat wij 
dwergen zijn, gezeten op de schouders 
van reuzen. Gruuthuse behoort tot die 
reuzen. 

Bart Haers 
°» Vensters op Brugge. Vijf eeuwen 
leef- en wooncultuur (1400-1900). 
Gruuthusemuseum tot 20 november 
2000, Dijver 11 (Vlakbij Sint-Jan, 
O.LV.-kerk en Simon Stevenplaats). 
Van 9u.30 tot 17u. doorlopend. Vanaf 
1 okt. gesloten op dinsdag. 
Toegangsprijzen: 200 fr Groep: 150 fr. 
Scholen: 100 fr. Gezinsticket: 400 fr. 
Info: tel. 050/44.87.11. 
Fax: 050/44.87.78. 
E-post: musea@brugge.be 

Volgende week: 
Tekens aan de wand 

De Burg. 

Pierre ie Doulx 

(1751) 
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