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elen onder ons houden van een spannend

aangetroffen in het Engelse Dover na transport

potje voetbal. Alleen zijn de 'randverschijn-

vanuit Zeebru^e. Alle Belgische overheidsinstellin-

selen' minder te pruimen. Vandaag staat voetbal

Binnenlandse Zaken wijst met een beschuldigende

tisch gedrag en voor oorlog tussen de landen, waar-

vinger in de richting van de rederijen en de vracht-

bij eng nationalistische gevoelens - zelfs Belgische -

vervoerders. Deze moeten zich in 'zelfregulering'

niet geschuwd worden.

bekwamen, zodat rijkswacht en politie zich niet
mensensmokkel. Met dergelijke 'veihgheidsmaatre-

Kelen de schuld van de voetbalrellen louter en

gelen' valt geen cent te verdienen, terwijl sommige

alleeen in de schoenen van de Britse autoriteiten.

vrachtvervoerders wel een graantje van de smokkel

„Die kunnen iedere hond controleren en desnoods

kunnen meepikken.

zes maanden opsluiten, maar hun beesten van sup-

Oefenen rijkswacht of douane na de veron-

porters tegenhouden (...) dat is blijkbaar de moeite

derstelde zelfregulering dan toch een obligate con-

niet waard." De editorialist van de drukst gelezen

trole uit, dan zit daar geenszins een systematiek in.

Vlaamse krant vindt het nodig om toe te geven aan

„De pohueke wil daarvoor ontbreekt" aldus

de meest primaire staatsnationalistische gevoelens.

VU&ID. „Het vervult ons met afschuw en wal-

Moet men op die manier de Belgische regering in

ging dat deze regering een paar miljard fr. veil heeft

bescherming nemen?

voor een éénmalig 'sportief evenement, terwijl
men verzuimt een effectieve controle op de men-

en overheidsmiddelen die Euro-2000 opeisen aan

senhandel uit te oefenen. Wij willen een eis tot

het ongelooflijke. En het hallucinante. Terwijl hon-

ontslag niet als een voor de hand liggend wapen in

derden rijkswachters tijdens het jongste weekeinde

het spel van oppositie tegen meerderheid aanwen-

in Oostende vertoefden om er de supporters in

den. Toch dient minister Antoine Duquesne (PRL),

bedwang te houden, vonden enkele luttele kilome-

die zijn onbekwaamheid reeds uitvoerig etaleerde,

ters verder 58 asielzoekers een stille, gruwelijke

de gepaste conclusies trekken."

dood. Zij werden levenloos in een vrachtwagen

it cijfers van het Nationaal Instituut
voor de Statistlelc (NIS) blijkt dat de
bebouwde ruimte in Vlaanderen tijdens de
jongste 20 jaar met 27 % is toegenomen.
Dat zegt bij een eerste lezing niet zoveel,
maar wie de cijfers op een vertrouwd landschap ent, ziet vlug wat ze willen zeggen.
Met andere woorden: neem een weg of
wijk en vergelijk deze met 20 jaar geleden,
tel vervolgens de nieuwe bouwsels die er In
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meer moeten bezighouden met de zoektocht naar

Laatste Nieuws (19 juni jl.) schuift Luc Van der

Overigens grenzen aandacht, inspanningen

-

gen wimpelen de verantwoordelijkheid af

voor geld en platte commercie, voor gemeen racis-

Ook niet door sommige media. In Het
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De volmaakte harmonie tussen platteland
en stad ligt - als ze al ooit heeft bestaan - in
een ver verleden. Idyllische prenten van
vroeger koesteren Is goed maar als ze niet
meer opleveren dan wat nostalgie zijn ze
waardeloos, ze moeten blijvend aantonen
welk potje wij van het landschap hebben
gemaakt! Zo zal blijken dat de verstedelijking van Vlaanderen dermate gevorderd is
dat zich inderdaad een Vlaamse Randstad

Een volwaardig
alternatief
die tijdspanne werden opgericht en bewontussen Cent-Antwerpen-Leuven-Brussel
der het schaamgroen dat van de oorspronaftekent.
kelijke ruimte overblijft.
De evolutie die mens en ruimte bij ons
Over deze evolutie ondervraagd deelt Peter
ondergingen staat In ontelbare studies
Janssens, voorzitter van de Vlaamse Vereni- beschreven maar werd zelden in een ernging voor RuimteliJI(e Ordening en Planning, stig beleid vertaald Dat kan komen omdat
mee dat de bouwruimte die het Ruimtelijk
ruimtelijke ordening nooit een echt verkieStructuurplan Vlaanderen tol het jaar 2007 zingsthema Is geweest, het staat wel in parvoorziet nu reeds opgebruikt Is
tijprogramma's, maar verder heeft elke
Voor Vlaams-nationalisten Is de zorg voor
besturende partij, ook de groene, het
een evenwichtige leefomgeving een priorimatig over de problematiek We laten de
teit Wie leefomgeving zegt, denkt levensforse politiek aangaande zonevreemde
kwaliteit. Want alle moeite voor eigen
gebouwen nu even buiten beschouwing
staatsstructuren Is zinloos wanneer niet geOorzaken voor onze ruimtelijke wanorde zijn
lijktijdig gewerkt wordt aan een instrumener bij de vleet De lintbebouwing is er een
tarium dat een leefbare woon- en werkomvan, net als de aandrang om elke gemeente
geving voor een gemeenschap waarborgt.
met een eigen Industrieterrein te zegenen
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VU&ID
VERPINDT WIE ONGEPONPEN | S

Lees ook biz. 15.
(evdc)

Lintbebouwing Is in Vlaanderen tot een cultuur verheven, terwijl industrieterreinen
voor een explosie van wegen hebben
gezorgd en vaak onvoldoende Ingevuld zijn,
ze hebben massaal grond weggevreten,
werden soms opgehoogd waardoor gemakkelijk overstromingen ontstaan Sinds 1998
heeft de oppervlakte voor ambachts- en
Industriegebouwen deze van het akker- en
grasland voorbijgestoken
Met 437 Inwoners per km^ is Vlaanderen
het dichtst bevolkte land van de EU, een
flink stuk het 'volle' Nederland voorbij. Ook
dat heeft zijn oorzaken, een daarvan is de
woonbehoefte van de Vlaming Een verlangen dat In zijn genen zit, wat geen oneer is,
maar In vraag moet worden gesteld Het
Structuurplan Vlaanderen voorziet voor de
periode 1992 - 2007 de realisatie van
400 000 nieuwe woningen en 5 000 ha
nieuwe bedrijventerreinen En dit zonder
de functie en de kwaliteit van de bestaande open ruimten te schaden En wat stelt
het NIS halverwege de rit vast? Dat de
voorziene ruimte op het platteland nu
reeds helemaal is Ingenomen Gealarmeerd
door deze situatie kan de overheid voortijdig nieuwe woonuitbreidingsgebieden aansnijden, de Vlaamse Confederatie van de
Bouw spoort haar daarbij aan Een omzendbrief uit 1977 steekt daar echter een stokje voor o m door een woonbehoeftenstudle die rekening moet houden met de

demografische ontwikkeling De Confederatie vraagt de bevoegde minister iDIrk Van
Mectielen, VLD) daar afstand van te nemen;
met andere woorden de voorwaarde te
schrappen. De bouwsector kent de marktdankzij lage rentevoeten, stijgende Inkomsten en matige bouwprijzen zijn de vooruitzichten gunstig. Daarom wordt het
Ruimtelijk Structuurplan op lepe wijze aan
het uitblijven van 'stabielere bouwgrondprijzen' gekoppeld Als die er niet komen
venwacht de sector 'dat de komende generatie bijna geen woning meer zal kunnen
vinden'
Blijft de vraag, hoe de bouwbehoeften met
het behouden van ruimte verzoenen'? Hier
wordt van de Vlaamse overheid de nodige
verbeelding gevraagd, misschien moet de
bevolking zelfs tot matiging worden aangespoord Dat zal de bouwsector niet graag
horen, maar Vlaanderen bouwt té graag, té
ruim, té uitbundig en dit tenwljl In de stad
én op het platteland vele fraaie panden op
vernieuwbouw wachten Weet iemand
hoeveel bouwsels In Vlaanderen leegstaan'?
En welke daarvan In aanmerking komen
voor zowel wonen als voor werken? Wordt
het geen tijd om vernieuwbouw als een
volwaardig alternatief te aanvaarden?
Wie de cijfers van het NIS naast deze van
het Structuurplan legt, merkt vlug dat een
beslissing zich opdringt
Maurits van Lledekerke

VUJO-IP wint Euro 2000
Dag op dag één jaar na de
parlementsverkiezingen heeft de alliantie
VU&ID opnieuw gescoord. Letterlijk en
figuurlijk en nog wel in het buitenland. Op
een voetbaltoernooi georganiseerd door de
fonge Democraten van D66 - op de 'heilige
oefenterreinen' van de Nederlandse
nationale ploeg in Zeist (Utrecht) - haalden
•
De verschillende bedrijven op de luchthaven van Zaventem
hebben de grootste moeite om zo'n
l.300Jobsin te vullen.
De Leuvense brouwerij
Interbrew heeft wel brood gezien in
Pale-Ale: met de overname van
Whitbread en Bass wordt hij de tweede
grootste brouwer ter wereld.
Juni '99: de SP vindt
Reddy De Mey een uitstelcend kandidaat voor de verkiezingen. Hij was
goed voor 17.000 stemmen. Juni 2000:
de SP weert Reddy De Mey van haar
lijsten omdat de man zijn persoonlijke
en sociale problemen in de pers gooide. En met zo'n mensen willen de
socialisten van vandaag natuurlijk niets
meer te maken hebben ...
De Gordel gaat door op
zondag 3 september Dit jaar is er voor
het eerst een heuse 'Gordel voor
Wielertoeristen'. De fijne meisjes van
K3 zingen het gordellied. Hey mama!
De advocaat die terecht! - naar de rechtbank stapte
omdat hij niet aanvaardt dat gehuwden
meer belastingen betalen dan samenwonenden ziet zijn dossier verhuizen
naar het Arbitragehof.
Gewezen minister van
Defensie Freddy Vreven is overleden.
Hij werd 63.
Vlaanderen scoort in
Europa bijzonder laag waar het het
lezen betreft: amper 40% van de 16 tot
65-jarigen leest maandelijks minstens
één boek.

Uitentreuren ...
de VU-jongeren aangevuld met enkele
sportievelingen van ID21 het van de
jongerenorganisaties van de Nederlandse
politieke partijen. „In de finale werden de
fong Socialisten met een droge 2-0 ingeblikt"
luidt het in de persmededeling. De VUfO'ers
waren de enige buitenlandse gasten op deze
politiek getinte versie van Euro 2000.
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LEERUNGENBESTANDEN
Op 15 mei jl. hoorden de gemeenschappen de computerbestanden met daarin
het aantal leerlingen aan het Rekenhof
over te maken. Het gaat hier om scholieren tussen zes en zeventien jaar, om buitenlandse studenten en om scholieren die
in de grensstreek door de ene dan wel de
andere gemeenschap worden 'opgehaald'. Op basis van die tellingen wordt
de hoogte van de onderwijsdotaties aan
de gemeenschappen vastgelegd. Deze
wettelijke bepaling maakt deel uit van het
Sint-Elooisakkoord. Dat akkoord heeft in
feite tot doel de financieel noodlijdende
Franse gemeenschap van nieuwe middelen te voorzien, liefst om en bij de 2,4 miljard fr Dat bedrag werd aan de vooravond
van de installatie van de paarsgroene regering voorspeld. Vandaag blijkt dat de
Franse gemeenschap tegen een tekort van
2,6 miljard fr aankijkt.
Het hoeft geen betoog dat de telling van
het aantal leerlingen een delicate, ja zelfs
uiterst moeilijke opdracht is gebleken. Dat
mogen we toch verstaan uit een verslag
van de buitengewone algemene vergadering van het Rekenhof van 5 juni jl. dat aan
Kamervoorzitter Herman Decroo (VLD)
werd overhandigd. Daarin staat duidelijk
vermeld dat een onderscheid gemaakt
moet worden tussen „het onderzoek naar
de geschiktheid van de bestanden" en „de
controle van de correctheid van de gegevens die in de bestanden zijn opgenomen." De federale regering zadelde het
Rekenhof, dat eigenlijk een dienst van de

./'Allemaal collaborateurs", fulmineerde Ultterlinden
gisteren tegenover Belga. Volgens haar werden de
echte iD'ers - zijzelf dus - geliquideerd ten voordele van
VU-getrouwen. Zelf praat ze nu met VIvant Bij VU én
ID21 kijkt men er niet van op. "Ultterlinden heeft haar
waar aan alle politieke partyen in Antwerpen aangeboden", weet VU-ondervoorzitter en Antwerpenaar Fons
Borginon. "Ze probeert nu met een zo luid mogelijke
knal de deur achter zich dicht te trekken In de hoop op
wat extra aandacht""
Gelezen in De Morgen van vrijdag 16 juni 2000.
Voor het overige verloopt de Antwerpse samenwerking
tussen VU en ID21 overigens wél goed!

wetgevende en niet van de uitvoerende
macht is, met beide taken op. Zowel het
onderzoek naar de geschiktheid van de
bestanden als de controle nadien is de
achilleshiel van het Sint-Elooisakkoord.

straks de schoolpoorten. Hoe kan het
Rekenhof op die manier nog voor het
nieuwe schooljaar de nodige controles
uitvoeren?

GROOT EN KLEIN LINKS
CONTROLE?
De vraag rijst of en wanneer het Rekenhof
aan controle toe is. Alleen al het onderzoek naar de geschiktheid van de bestanden liep vertraging op en ging gepaard
met een op zijn zachtst gezegd merkwaardige procedure. Zo stelde het Rekenhof
vast dat de door de Franse gemeenschap
op 15 mei jl. afgeleverde computerbestanden niet minder dan 11.023 dubbeltellingen bevatte. Nog voor het Rekenhof de
Franse gemeenschap daarop officieel
wees, diende deze op 22 mei jl. een nieuw
bestand in. ,,In vergelijking met het eerste
bestand werden 5.826 nieuwe gegevens
toegevoegd
en
6.214 gegevens
geschrapt.", aldus het Rekenhof
En nog was daarmee de kous niet af „Op
30 mei jl. heeft de Franse gemeenschap
het Rekenhof laten weten „dat het tweede
bestand eveneens een fout bevatte in verband met de code 'land' (woonplaats leerUng) van een aantal leerlingen die werden
opgegeven alsof ze in Frankrijk verbleven,
maar die effectief in België verblijven.
Nadat de Franse gemeenschap een derde
bestand overmaakte, achtte het Rekenhof
deze ten lange leste op 5 juni als geschikt.
Aan de geloofwaardigheid van dè
FranstaUge leerlingenbestanden mag lichtjes worden getwijfeld. Overigens sluiten

Het blijft niet te geloven
en in bijzonder hoge mate ergerlUk:
op de wereldtentoonstelling
in
Hannover zijn er nog altijd geen
Nederlandstalige folders over ons land
te vinden.

In de federale regering strijden groot en
klein links om de gunst van de kiezer en
de trouw van de achterban. De groenen
die zich als 'klein-links' profileren voelen
het letterlijk warm worden nu enkele ecologische accenten zoals de nachtvluchten
of een paar humanitaire eisen, zoals
migrantenstemrecht en een soepel asielbeleid, onder de mat zijn geveegd. In
Wallonië mort een deel van de achterban
van Ecolo omwille van het tekort aan middelen van de Franse gemeenschap: de
leerkrachten en diegenen tewerkgesteld
in de socio-culturele sector. Ecolo wil zich
bovendien socialer dan sociaal profileren
om de voorheen trouwe socialistische kiezer te bekoren. Het zette federaal minister
van mobiliteil IsabelleDumnt (Ecolo) aan
om verleden week voor te stellen de hoogte van verkeersboetes af te laten hagen van
de hoogte van het inkomen. Weinigen
betwisten de nood aan herverdelingsmechanismen of sociale correcties op het
vrijemarktprincipe. Wat de minister voorstelde, ,is echter ronduit belachelijk,
aftands en bovendien gevaarlijk. Een
rechtstaat noopt een wetgeving die voor
iedereen op gelijke wijze wordt toegepast.
De verkeersreglementering geldt voor
iedere burger, punt uit. Iets anders is het
misbruik dat soms van bedrijfswagens
wordt gemaakt. Overigens zou mevrouw
Durant beter denken aan een bredere
financiering van de Sociale Zekerheid via
ecologisch getinte belastingen. Dat debat
kan of durft ze niet aan, onder meer
omwille van de dreigende communautarisering van de Sociale Zekerheid, en dus
veriaagt de minister zich tot gemakkelijke
populistische voorstellen.

ZAAL-G
Johan Sauwens heeft de
Vlamingen een belastingvoordeel van
naar alle waarschijnlijkheid 350 miljoen
fr aan de hand gedaan door de aanbesteding van het Vlaams Huis in Hasselt
op te splitsen in vier delen en hier en
daar te besparen op prestige en luxe.
De vervrouwelijking in
alle sectoren van de maatschappij zet
zich onverminderd voort: In de wedren
naar de hoogste post bij de staatsveiligheid moesten alle mannen de duimen
leggen voor Godelieve Timmermans.
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De nieuwe
baas van de
staatsveiligheid heet
Godelieve.

Natuurlijk laat groot-links zich niet zomaar door klein links passeren. Vooral de
'Waamse socialisten laten momenteel van
zich horen. Federaal minister van
Begroting en vice-premier/oèan Vande
Lanotte (SP) leidde een paar weken geleden het idee van het Zilverfonds in om de
oudere kiezer gerust te stellen.
De sociaal-democratie heeft tevens een
meer alternatieve, hoger opgeleide en
meer stedelijke achterban die ook door de
groenen aangesproken wordt. Vandaar
dat SP-voorzitter Patrick Janssens de
democratische partijen uitnodigt voor een
overleg in Zaal-G • de G staat voor 'gelijkheid' - om komaf te maken met fiscale,
wettelijke en sociale discriminaties tussen

waarde Heer
Hoofdredacteur.
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Ik vraag met
aandrang dat gij uw ministriëie vriendschapsbanden wat aansmeedt om onzen Adam te laten repatriëren uit Manchester.
Het volgende heeft zich voorgedaan: op vrijdagavond trek ik met
mijn zoon op de fiets richting Charleroi om er als democratisch
Vlaams-nationalist op een informele manier de relaties met de
Engelsen - géén Britten zoals gij wel zult weten, De Liedekerken aan te knopen met het oog op het volgende 'De Meter
Internationaal Folklorefestival'. Na een flinke fietstocht maakten

wij ons kamp op op een kampeerterrein in de buurt. Gezien het
gedoogbeleid - overgehaald uit Eindhoven - kreeg Adam er al rooie
oortjes na zijn eerste, ik gebruik een Engels woord, 'blauwjob'.
Daags nadien gingen wij een pintje pakken op de Place Charles 2.
Daar ontmoetten wij onder meer de scouts van Combat 18. De leider daarvan had de uitdrukkelijke wil tot integreren, want hij
vroeg ons meteen enkele duizenden exemplaren van het
Brusselse, met Vlaams gemeenschapsgeld gesponsorde, reclamevehikel 'Tram 81'. Dankzij een aha-erlebnis schijnt dat tot ver in het
buitenland een bedenkelijke eer te genieten.
Na enige Duvels - die op onze Engelse broeders een bepaald
indrukwekkend effect hadden - ontstond er een dispuut tussen

4

de verschillende samenlevingsvormen.
Volgens de SP-voorzitter heeft het onderscheid nissen samenlevingsvormen, al
dan niet getrouwd of al dan niet van hetzelfde geslacht, geen belang meer en dus
moeten alle discriminaties weggewerkt
worden. Daartoe wil Janssens eerst een
inventaris opmaken en nadien onder de
partijen naar een vergelijk streven.
VU-voorzitter Geert Bourgeois wenst daaraan mee te werken, maar vindt het voorgestelde G-overleg slechts een tweede
keuze. „Zoveel jaar na Zaal-F is de politieke vernieuwing in de vergeetput
geraakt. Wat de SP-voorzitter op het oog
heeft, is nogal vrijblijvend. We vrezen dan
ook een ronde gezelschapspel in Zaal-G.
Beter is deze problematiek door de
bevoegde kamercommissies te laten
behandelen. Met de hulp van deskundigen kan het parlement zeer vlug een
inventaris van de bestaande discriminaties
opmaken om reeds in het najaar de nodige wettelijke initiatieven te nemen. Op die
manier kan verhinderd worden dat de
federale regering zou 'vergeten' om bijv.
de fiscale discriminatie van gehuwden
weg te werken naar aanleiding van haar
fiscaal hervormingsplan."

PATIËNTENRECHTEN
Meerderheid en oppositie neigen naar
een vergelijk omtrent euthanasie. Enkele
Franstalige liberale senatoren en gewezen
PSC'ers die zich bij de PRL aansloten voerden druk op de paarsgroene partners op
om het oorspronkelijk meerderheidsvoorstel af te zwakken. Dat voorstel, zo merkte
ook VU&ID op, bleek veel te verregaand
en vooral te onzorgvuldig zodat misbruiken konden ontstaan.
VU&ID-senator Patrik Vankrunkelsven
wierp zich op als het 'bruggenhoofd' tussen meerderheid en oppositie. De CVP
reageerde kribbig, zelfe kinderachtig. Het
belet de senator, tevens huisarts niet om
zijn deskundigheid te blijven aanwenden.
Moet euthanasie al dan niet uit de strafwet? De meerderheid wil wel, maar voegt
daar voorwaarden aan toe. De christendemocratische oppositie verzet zich, maar
kan instemmen met uitzonderingen.
Patrik Vankrunkelsven noemt dit een valse
discussie, beide benaderingen komen feitelijk op hetzelfde neer. „Laat ons euthanasie in de strafwet houden als geruststellend signaal naar de bevolking."
Overigens heeft de Kempenaar naar aanleiding van het debat een wetsvoorstel
over
patiëntenrechten
ingediend.
Daarmee wil hij jongeren vanaf 16 jaar als
medisch handelsbekwaam achten zodat
een eventueel wetsvoorstel over de
levensbeëindiging ook op die groep van
toepassing is. De VU&ID-senator wil
bovendien een 'medisch zorgcontract'

onzen Adam - nog steeds in Engelse vlag getooid - en enkele ruirn
getatoeëerde Engelse spitsbroeders. „Waarom zingt gij 'Rule
Brittannia' als gij eigenlijk 'Rule England' moet zeggen?" vroeg
Adam, den Duvel niet gewoon, een beetje te vrolijk. Tien minuten
later had hij een ongelooflijk pak voor de broek gehad, nog eens
twee minuten later zat hij zijn gat af te koelen boven een fontein
en ruim een halve dag later kreeg ik telefoon uit Manchester. De
Liedekerken: God save Adam Geeraerts!
Uw manschafftige.
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De Gele Geeraerts
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invoeren. Op die manier kan tussen arts
en patiënt een relatie van gelijkwaardigen
ontstaan. Zodoende krijgt de patiënt recht
op gedegen informatie over aandoening
en mogelijke behandelingen. Anderzijds
hoort de patiënt de nodige inlichtingen
aan de arts te verstrekken.

We krijgen zo
stilaan door
wie campagne
voert voor
8 oictober...

I n Brussel slagen sommige medische diensten er nog
steeds niet in om de Vlaamse patiënt te begrijpen
en behoorlijk te helpen. Vooral bij de spoedgevallendiensten is het huilen met de pet op. Dat blijl<t zowel uit een
recent en schrijnend voorbeeld als uit pas vrijgegeven
wetenschappelijk onderzoek.

patiënt heen te sturen. Daarbij wordt met
enkel rekening gehouden met de taal, maar
ook met de kwaliteit van de verzorging en
het contact met de specialist.
Kortom, de huisarts, wat nogmaals het
belang van eersteiijnszorg aantoont, voert
een soort preselectie uit. Dat komt natuurlijk op de helling te staan wanneer het
spoedgevallen betreft, „in de keten van de
dnngende medische hulpverlening zitten
een paar belangrijke schakels los die op termijn wel eens voor een definitieve kink in de
kabel kunnen zorgen", aldus Myriam
Verkouter. ,,De tweetaligheid van de spoedgevallendienst in het ziekenhuis Is momenDat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door teel geen voorwaarde voor erkenning en
Myriam Verkouteronüev leiding van prof. Els hangt enkel af van de goodwill van de zieWitte en dit op vraag van de Brusselse kenhuisdirectie (die al dan niet een tweetaHuisarsten, het Doktersgild Van Helmont en lig beleid wil voeren) en van de onmisbare
de Vlaamse Wachtdienst Brussel. De studie talenkennis en gedrag van de arts van
(info: Sandra van Maurik, 02/629.21.56) wacht."
levert gegevens over de kwaliteit van de Onaanvaardbaar Is dat, zo wordt uit het
communicatie In de contacten van de onderzoek besloten, ,,het nooit zeker is of
patiënten uit Brussel en de Rand en van de een Nederlandstalige of Franstalige patiënt
huisartsen aldaar met de Brusselse verzor- In acute nood zal worden begrepen." Zo zijn
ginginstellingen.
de telefonisten van de 100-centrale met
Eerst dit: In de negen Brusselse openbare altijd (perfect) tweetalig. Ook de brandweerziekenhuizen worden ,,de juridische en mannen die met de ziekenwagen uitrukken
administratieve maatregelen om de taalwet- zijn dit niet, hoeven zich daar ook weinig van
ten correct toe te passen, regelmatig aan te trekken omdat tweetaligheid hier van
gecounterd omdat het aanwerven van con- toepassing Is op de dienst en niet op het
tractuelen en zelfstandig personeel eerder personeel.
regelmaat dan uitzondering Is en de niet- ,,0ok de reglementering van diverse meditoepasslng van de taalwetgeving blijft gel- sche urgentiediensten eist geen tweetalig
den."
personeel. Dat ligt vooral gevoelig ten aanDe Vlaamse hulsartsen, zo blijkt, houden zien van de urgentiediensten van het
daar terdege rekening mee. Zeker in de Erasme - en Saint-Luc ziekenhuis, die, hoeRand, want daar zijn de patiënten het meest wel ze Franstalig zijn, ook in Vlaams-Brabant
kritisch, in die zin dat ze absoluut in hun taal uitrukken. Een debat daarover wordt wel in
willen verzorgd worden En dus worden die de media gevoerd, maar de federale overpatiënten over het algemeen naar het AZ- heid neemt geen duidelijk standpunt In. Zij
VUB of naar SInt-Elisabeth doorverwezen. ontwijkt de parlementaire vragen ter zake
Ook In het Brussels hoofdstedelijk gebied en zoekt onvoldoende naar oplossingen."
beschikt de huisarts over een netwerk van
artsen-specialisten zodat hij weet waar de
(evdc)

Geen Frans,
geen verzorging
Brussels VU&ID-raadslid Sven Catz ontving
recent het schokkend relaas van mevrouw
B.C. uit Eisene die op het werk een hoofdwonde opliep, zich meteen aanbood bij de
spoedgevallendienst van het openbaar ziekenhuis van Etterbeek-Eisene en daar van de
verpleger te horen kreeg dat dit „een
Franstalig ziekenhuis is." De gewonde werd
duidelijk gemaakt geen Nederlands te spreken, anders kon ze niet op verzorging rekenen Daarop wendde de echtgenoot zich
naar ae politie van Eisene om klacht neer te
leggen tegen het ziekenhuis De politie én
nadien de rijkswacht weigerden een procesverbaal op te maken met het argument dat
het ziekenhuispersoneel niet verplicht Is
Nederlands te spreken. Dat argument slaat
nergens op. De taalwetgeving Is wel degelijk
afdwingbaar in de negen openbare
Brusselse ziekenhuizen. Daar hoort het personeel - en dus ook de verplegers - tweetalig te zijn. Universitaire ziekenhuizen, daarentegen, vallen onder de bevoegdheid van
de Vlaamse en Franse gemeenschap. Daar,
zoals In de AZ-VUB, geldt geen verplichte
tweetaligheid, net zomin als In de zogenaamde bl-communautalre prlvé-zlekenhulzen.
Hoe dan ook, het schrijnend voorbeeld
wordt tevens wetenschappelijk bevestigd.
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Vaak kan je aan het onderwerp van een
het raadplegen van een goed fiscalist
parlementaire vraag zo'n beetje de bron
overbodig en liet de ministriële diensten
herkennen. Naast vragen van algemeen nut
opdraven om na te gaan hoe de
zijn er immers nogal wat parlementaire
'publicatiekosten' nu juist moesten worden
werkstukjes bij naar aanleiding van
ingevuld. Het antwoord van de minister
dienstbetoon. Dat volksvertegenwoordigers
van Financiën leerde ons - gelukkig - alvast
van hun functie ook al eens gebruik maken
dat de rechtbank (!) inmiddels heeft
om vragen te stellen over hun persoonlijke de manier waarop ze beroepskosten zo
bepaald dat politieke propaganda zowiezo
ongemakjes is een goedbewaard geheim.
voordelig mogelijk kunnen inbrengen was - behoort tot de persoonlijke uitgaven. En
Maar dat ze ongegeneerd vragen stellen
voor zover wij ons herinneren • totnogtoe dus niet kan worden afgetrokken als
over het fiscaal statuut van verkozenen en ongezien. Het CVP-kamerlid Pieters vond beroepskosten.
•

WETSTRAAT 4

I n de krant De Morgen van zaterdag lOjuni jl.
sprak Vlaams minister Bert Anciaux over de
nakende communautaire ontwikkelingen. Daarover
werd hij in het Vlaams parlement door de oppositie
aan de tand gevoeld. Vraag en antwoord.

Anciaux:
geen afspraak
met Maingain
4

Vlaams minister Bert Anciaux veridaarde
in De Morgen van zaterdag 10 juni jl. dat
er voor hem niet hoeft geraakt te worden
aan de federale financiering inzake basis-

pensioenen en werkloosheidsuitkeringen. Daaraan koppelde de minister de
voorwaarde van een meer doorzichtige
solidariteit, waarborgen voor de Vlamin-

gen in Brussel en de definitieve erkenning van het territorialiteitsbeginsel.
COMMOTIE
De uitspraken van de minister zorgden
voor enige commotie, ook in Vlaamsnationale kringen. Sommigen aanzagen
Anciaux' uitspraken als een onbedoelde
tegemoetkoming aan het adres van FDFvoorzitter Olivier Maingain die het
behoud van een federale Sociale Zekerheid in de grondwet verankerd wil zien.
Anderen beoordeelden de denkpistes van
de minister als strategisch onhandig.
Daarbij wordt uitgegaan van het feit dat
de taalgrens grondwettelijk vasthgt en
dus geen ruilmiddel in communautaire
onderhandelingen kan worden. Tot slot
bestaat binnen het democratisch Vlaamsnationalisme discussie over het al dan
Waams minister Bert Anciaux verduióeiïjicte
niet volledig defederaliseren van de
wat hij verstaat onder eerbied voor het territorialiteitsbeginsel. Sociale Zekerheid.
UITDOVINC FACILITEITEN

Geïmpregneerd hout
is gevaarlijk afval
Het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk iiebben de Europese Commissie gevraagd om
geïmpregneerd hout op de lijst van gevaarlijke afvalstoffen te plaatsen Geïmpregneerd tiout bevat het kankerverwekkende
arseen, chroom-IV en koper Het wordt
onder meer gebruikt voor tuinhuisjes, afsluiüngen, speeltuigen, pergola's, tuinmeubelen en dwarsliggers van sporen. l=ederaal
volksvertegenwoordiger Els Van Weert en
europarlementslid Bart Staes, allebei VU&ID,
vragen federaal minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet zo snel mogelijk het
Brits-Oostenrijkse voorbeeld te volgen.
Sinds februari 2000 mogen Nederlandse
producenten geen houtbeschermingsproducten meer gebruiken die arseen, chroom
of koper bevatten. Er kwam eveneens een
verbod op het gebruik van op dergelijke
wijze behandeld hout voor toepassingen
buitenshuis. De Raad van State sprak zich in
een arrest ook uit tegen de versnippering
van behandeld hout. Het mag evenmin
worden beschouwd als brandstof voor elektriciteitscentrales, grondstof voor spaanderplaten en veevoeder, strooisel in tuinen
of vervanging voor stro In dierenstallen.
Uit persberichten blijkt dat Nederland de
kankerverwekkende houtsnippers uitvoert
naar andere EU-lidstaten. Deze aanpak is
niet in strijd met de Europese wetgeving
'als de voorgeschreven procedure wordt
gevolgd'.

komst. Commissaris Llikanen onderzoekt dit
voorstel. In het kader van de richtlijn
76/769/EEG gaat hij na of „verdere beperkingen nodig zijn op het op de markt brengen en het gebruik van arseen in houtbeschermingsproducten."
GEVAARLIJK AFVAL
Geïmpregneerd hout staat vooralsnog niet
op de lijst van gevaarlijke afvalstoffen. Dit
betekent dat de bepalingen van richtlijn
91/689/EEG over gevaarlijk afval niet van
toepassing zijn. Hierin moet volgens de
VU&lD-pariementsieden Els Van Weert en
Bart Staes snel verandering komen. „Nederland vaardigde reeds een verbod uit en het
Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk hebben de
Kamerlid Eis Van Weert wil, samen met europarleEuropese
Commissie gevraagd geïmpregmentslid Bart Staes, dat geïmpregneerd hout op
de
neerd hout als gevaariijk afval te beschoulijst met gevaarlijke afvalstoffen komt.
wen Het is dan ook cruciaal dat de Belgische federatie en de deelstaten zich aansluiIn antwoord op een vraag van VU&ID-euroten bij dit verzoek. In de context van een
parlementslid Bart Staes deelde commissaris
ruimere herziening evalueert de Commissie
Erkki Llikanen mee dat ,,onderzoek aanleiimmers de lijst met gevaartijke afvalstoffen.
ding gaf tot bezorgdheid over bepaalde
De Europese Commissie is van plan om vóór
aspecten van het gebruik van houtbescherhet einde van het jaar een voorstel over te
mingsproducten die arseen bevatten,
maken aan het adviescomité Afvalstoffen."
hoofdzakelijk met betrekking tot de gevolKameriid Els Van Weert zal deze vraag volgen op lange termijn van de verwijdering
gende
week voorteggen aan federaal minisvan het op die wijze behandelde hout." Volter
van
Volksgezondheid Magda Aelvoet
gens de commissans is er „evenwel geen
Vooriopig
laat enige reactie van de minister
acuut risico voor de bevolking vastgesteld."
op zich wachten.
De industrie heeft voorgesteld deze risico's
aan te pakken met een vrijwillige overeen(fv)

Filip Dewinter (Vlaams Blok) en Ludwig
Caluwé (CVP) stelden over dit alles vragen aan de minister. Beiden meenden dat
zijn verklaringen niet strookten met de
communautaire resoluties die tijdens de
vorige legislatuur in het Vlaams parlement werden gestemd.
Bert Anciaux wees er terecht op dat die
resoluties geenszins uitgaan van de defederalisering van de inkomensvervangende sectoren zoals de pensioenen en de
basiswerkloosheidsuitkeringen. Ook in
het huidig Vlaams regeerakkoord staat de
defederalisering van de inkomensvervangende sectoren niet vermeld. De minister
ontkende tevens de eis van FDF-voorzitter Maingain te willen onderschrijven. ,,Ik
heb geen geheime afspraken met de heer
iVlaingain. Ik sta ook achter de verklaringen van de voorzitter van mijn partij. De
heer Dewinter moet de resoluties van het
Vlaams parlement eens goed lezen. Ze
pleiten voor de overdracht van de normering en de financiering van de kostencompenserende sectoren zoals de
gezondheidszorgen en de kinderbijslagen. Ik ben het daarmee eens."
De minister voor Brusselse Aangelegenheden en de Rand verduidelijkte tevens
wat hij onder eerbied voor het territorialiteitsbeginsel verstaat. „Het gaat over de
uitdoving van faciliteiten, over de horizontale splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-VIlvoorde en over de
gegarandeerde aanwezigheid van Brusselse Vlamingen, ook op gemeentelijk vlak."

(evdc)
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T n 'Oorlog in Congo' schrijft Ruddy Doom: „Identiteit
is hun laatste toevlucht, en een pragmatisch antwoord op volslagen vervreemding. Uiteindelijk is het
mimetisme: het is niet hun bedoeling het systeem op zijn
kop te zetten, ze willen er deel van uitmaken, maar het
ontbreekt hen daarvoor aan geschikte instrumenten."
Het is een van de mogelijke antwoorden op de vraag naar
het waarom van de Afrikaanse oorlog.
•

LANDUIT •

Landen als Uganda, Rwanda, Burundi,
Congo, Angola, Zimbabwe en Namibië
vechten rond de Grote Meren een oorlog
uit waarvoor de aanleiding allang verzopen is in allerlei nieuwe belangen, met
andere belanghebbenden; eea oorlog
waarbij een oplossing van het aanvankelijk overzichtelijk conflict verder af is dan
ooit tevoren. En dit ondanks de getekende akkoorden van Lusaka.

DE EERSTE AFRIKAANSE
WERELDOORLOG?
Terwijl de Verenigde Naties naar een
oplossing zoeken, Afrikaanse leiders de
schijn ophouden vrede na te streven,
Europa onverschillig toekijkt en Louis
Michel vergeefs zoekt hoe hij er de verloren eer van België kan herstellen, hebben
enkele Vlaamse wetenschappers hun visie
gestalte gegeven in twee merkwaardige
bundels. Er is het Noordzuid Cahier 'Oorlog in Congo' en 'Politics of Identity and
economics of Conflict in the great Lakes
Region'.
Beide verzamelingen hebben een ander
doel: het Noorzuid Cahier (NZC) geeft
een meer algemeen politiek overzicht,
Politics of Identity (PIC) daarentegen
zoekt de etnische en economische verwevenheid van de regio.
Het conflict rond de Grote Meren is niet
het enige dat in Afrika woedt: de Ethiopisch-Eritrese oorlog overschaduwt een
der grootste hongerdrama's van de jongste decennia, Sierra Leone blijft in de gruwelijke belangstelling, de Soedanese burgeroorlog gaat genadeloos door en intussen blijft Mugabe het vuur van de onrust
in het eigen Zimbabwe aanwakkeren. In
die zin zou men de Europese onverschilligheid kunnen begrijpen. Als ze daar uitgevochten zijn kunnen we nog altijd zien
hoe we helpen puin ruimen. Maar de
Europese onverschilligheid mag echter
niet gelijkgesteld worden met Europese
onschuld. De onverschilligheid lijkt veel
meer op de misdadige medeplichtigheid
van een toekijkende brandstichter
Misdadige medeplichtigheid op diverse
domeinen:
- de ongecontroleerde en gewetenloze
wapenleveringen;
- het vrijwaren van een lonende grondstoffenhandel met krijgsheren (diamant,
goud, kofiie...);
- de globalisering van de wereldeconomie
die Afrika marginaliseert en uitsluit;
- een politiek van neokolonialisme vanaf
de jaren zestig tot op vandaag.
In geen enkel van die domeinen is Europa
afwezig. Ze hebben bovendien geleid tot
een serieuze verarming van de massa (die
vandaag armer is dan op het einde van het
koloniaal tijdperk), en tot de verrijking
van een kleine, corrupte, omgekochte

topklasse van Afrikanen. Vandaar dat uitbarstingen van geweld nauwelijks verbazen, het gaat om overleven binnen maatschappijen die geen uitkomst meer bieden.

ZELFBEDIENING
Om terug te keren tot de oorlog in het
Gebied van de Grote Meren, deze oorlog
ligt gebed in ernstige conflicten: de Soedanese oorlog, de Rwandese genocide, de
Angolese burgeroorlog. Congo is niet toevallig het terrein waar deze conflicten
worden uitgevochten. Op elk van deze
fronten speelde het land een rol. Het
Mobutu-regime was betrokken partij,

heid'. Het gaat in wezen om uitzichtloosheid, een strijd om de schaarse bestaansmiddelen, een strijd om overleven. Dat
die uitzichüoosheid zich op de etnische
identiteit ent is niet eens zo vreemd. Wan-

Identiteit ais
iaatste stroiiaim?
zowel in Soedan als in Angola, en op de
genocide in Rwanda volgde de massale
uittocht, niet enkel van Hutu-burgers,
maar ook van leger en militie naar het
grensgebied van Oost-Congo.
Maar er is nog meer: Congo is waarschijnlijk het enige land dat dit conflict voor de
betrokkenen ook betaalbaar houdt, dit
door plunderingen in het bezette en
onbezette gebied. Het beeld dat professor
F. Reyntjens en E. Kennes, (NZC) schetsen
over de wijze waarop de bezetters (Uganda, Rwanda) en de bondgenoten (Zimbabwe, Angola, Namibië) zichzelf bedienen
en de oorlog bekostigen is hallucinant.
Het zet ook grote vraagtekens bij de wijze
waarop deze oorlog kan worden beëindigd. Voor Uganda is president Afttxefen/'x
halfl)roer, Salim Saleh, een der voornaamste betrokkenen. Voor Rwanda gaat het
om Sanjivan Ruprah (Indiër). Daarnaast
zijn ook de generaals van deze legers
betrokken partij: de oorlogsbuU is hun
loon. Ook de bondgenoten hebben zich
'ingekocht' en controleren de mijnen van
Katanga (Zimbabwe) en Kasai (Angola en
Namibië). De 'inkomsten' dienen deels
om de oorlog in Congo te financieren,
deels om het familiefortuin aan te dikken,
deels om binnenlandse 'rekeningen' te
vereffenen. Het mag dan ook nauwelijks
verwondering wekken dat bvb. in bezet
gebied Rwandese en Ugandese generaals
bij deze 'zelfbediening' ook met elkaar in
de clinch gaan.

ETNIE EN ARMOEDE
In beide opstellen wordt ook het cliché te
lijf gegaan dat het tweespan ethniciteitgeweld te grondslag ligt van het conflict.
Er is veel meer aan de hand, meer dan
'gewone waanzin, fanatisme en wreed-

neer de staat en het economisch systeem
niet langer meer bestaan en chaos overhand toeneemt, blijft enkel de etnie als
houvast over Ruddy Doom stelt terecht
dat du geen terugkeer is naar een primitieve maatschappij, maar veeleer een
modern, dynamisch proces waarbij de
betrokkenen zoeken naar een identiteit
als laatste toevlucht. Dat lijkt een terechte
inschatting, want van de oude 'tribale'
etnie blijft inderdaad niet veel meer over:
de traditionele gezagsstructuren vechten
vaak hun eigen, oorlog uft met de moderne structuren (of de resten daarvan), en
zelden ten bate van hun bevolking. De
vroegere familiale, tribale bindingen, vaak
hét sociale vangnet, zijn verdwenen en
werden niet door een nieuwe vorm van
solidariteit vervangen. De etniciteit is niet
noodzakelijk de oorzaak van het conflict,
maar elk conflict kan wel tot etnische
oprispingen leiden. Rwanda blijft een
schoolvoorbeeld: het conflict Hutu-Tutsi
draait in wezen rond grond en grondgebruik. Waar traditioneel veehouders en
landbouwers in hetzelfde land konden
leven, en waarbij vee en grond zelfs de
grondslag' waren van het samenleven,
wordt het veel moeilijker wanneer door
bevoUdngsgroei en door gebrek aan economische en bestaansaltematieven grondschaarste optreedt. Op dat ogenblik stijgt
de kans op agressie, wordt geweld een
aantrekkelijke mogelijkheid tot overleven
en krijgen legers en krijgsheren die de
'juiste snaar' tokkelen de bovenhand.
Maar oplossingen bieden ze niet. Net zo
min als veel vormen van ontwikkelingssamenwerking die te weinig oog hebben
voor de eenvoudigste economische
noden: de overlevingsdrang binnen een
schaarstemaatschappij. Vaak zijn ze niet in
staat om alternatieven aan te bieden,

zeker niet als de globalisering van de
wereldeconomie die alternatieven uitsluft
of onmogelijk maakt door niet-opname
binnen het systeem.

OP ZOEK NAAR VREDE
In de huidige omstandigheden is het zoeken naar vrede een loodzware opdracht.
Het gaat immers niet alleen om het terugtrekken van militairen, maar evenzeer om
het heropbouwen van staatsstructuren,
om de uitbouw van nieuwe economieën,
om het installeren en opbouwen van
democratie. Het is een complex geheel
dat bijna tegelijkertijd moet worden
begonnen. Een militair bestand tussen
naties - al dan niet in staat van ontbinding
- lost immers op zich niets op: de generaals recycleren zich wel tot krijgsheren
om hun bestaan veilig te stellen Het NZC
laat de Congolese Société Civile aan het
woord. De Société Civile is een verzameling ran allerlei organisaties: ontwikkelingsorganisaties, vrouwen, jongeren, kerken, studenten, beroepscategorieën. Vaak
zijn ze het onder mekaar niet eens - wat
op zich niet zo erg is - en door het gebrek
aan staatsstructuur en politieke democratie missen ze ook een regelende factor Ze
zijn bovendien vaak niet in staat om boven
de conflicten uit te groeien en efficiënt
aan een nieuwe maatschappij te werken.
Een pendelpolitiek a la Louis Michel mag
dan wel goedbedoeld zijn, in de diplomatenkoffer zal echter meer moeten zitten
dan een toemaatje ontwikkelingssamenwerking. Er zal een echt MarshaUplan voor
opbouwvan Afrika moeten komen. En wat
dat betreft, vijftien jaar geleden pleitte
Maurits Coppieters, als voorzitter van het
NCOS, en als gewezen Euro-parlementslid, helaas voor Belgische en Europese
dovemansoren!
Met deze verzamelde opstellen kunnen
echt geïnteresseerden hun denkpistes
over Alrika weer wat bijsairen
Mark Vandommele
°» Oorlog in Conga, Noordzuid
Cahier, nr.2, 2000, 140 blz. 290 fr.
(abon. 990 fr/jaar). R. Doom en
J. Gorus, Politics of Identity and
Economics of Conflict in the Great
Lakes Region, VUB University I*ress,
2000, 350 blz 795 fr.
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zoeken naar
vrede een
loodzware
opdracht. Er
zal een echt
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voor opbouw
van Afrika
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FN e inzameling van zilverpapier voor Belgisch-Congo
behoort al een tijdje tot ons rijkgevulde koloniale
verleden. De export van afval naar ontwikkelingslanden
daarentegen is in de plaats gekomen. In '89 voerden de
geïndustrialiseerde landen één vijfde van hun afval naar
daar uit. Europarlementslid Bart Staes ging op zoek naar
de bedding van de afvalstroom.
^

EUROPA

•

Geen zilverpapier
meer. maar afval
Vroeger stuurde Europa zllverpapler naar
Afrika, vandaag de resten van z'n
weelde...

De uitvoer van afval naar de Derde Wereld
is een recent fenomeen. Wat niet belet dat
hij geen zorgen zou baren. Europarlementslid Bart Staes (VU&ID) ging op
onderzoek uit en stelde daarover een
reeks vragen aan commissaris Margot
Wallström. Staes wil niet alleen zicht krijgen op de afvalstromen maar ook op de
greep die misdaadsyndicaten op het afvalbeleid (zouden) hebben.
ECO-MAFFIA
Sinds 1 januari '98 mogen de lidstaten van
de Europese Unie geen gevaarlijke afvalstoffen meer exporteren naar ontwikkelingslanden. Dit verbod vloeit voort uit
een striktere interpretatie van het Verdrag
van Bazel, dat het internationaal afvaltransport regelt. De Bazel-verplichtingen
werden geïntegreerd in de EEG-verordening 259/93 over het toezicht en controle
op afvalstromen binnen, naar en uit de
Europese Gemeenschap. De lidstaten zijn
belast met de naleving van het verdrag. In
Vlaanderen zorgen de ambtenaren van de
Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij (OVAM) voor het toezicht. Bij een

overtreding laten ze een proces-verbaal
opstellen. De Europese Commissie voert
zelf geen controles uit op afvaltransporten.
De lidstaten moeten jaarlijks verslag uitbrengen over de uitvoering van de verordening en het Verdrag van Bazel. Om de
drie jaar publiceert de Commissie een
rapport. Het eerste verslag, dat de periode 1994-'96 behandelt, werd in juli '98
goedgekeurd. In Environment in the
European Union at the turn of the century meldt het Europees Milieuagentschap
in Kopenhagen dat ,,zeer weinig gevaarlijke afvalstoffen werden uitgevoerd naar
niet-OESO-landen". Het betreft 5.802 ton
op een totaal van 1,47 miljoen ton (0,4
procent). Deze cijfers dateren wel van
vóór 1 januari '98. Sindsdien mogen de
EU-lidstaten geen gevaarlijke stoffen
meer uitvoeren naar de ontwikkelingslanden.
TIPJE VAN SLUIER
De cijfers van het Europees Milieuagentschap staan in schril contrast met de
berichtgeving over de Italiaanse afvalmaf-

fia én het rapport van speciaal VN-rapporteur Fatma-Zohra Ksentini van 6 juli
1994. Ksentini rangschikte Australië, de
Verenigde Staten en de EU-lidstaten
Nederland, Duitsland en Engeland toen
bij de grootste exporteurs. Zij was vooral
bezorgd over de groeiende tendens om
giftig afval te verschepen naar ontwikkelingslanden en het daar eenvoudigweg te

IS einde van de gratis schoolmeilc nabij?
Europees landbouwcommissaris Franz
Fischlerzet de wereld op z'n kop. Omdat het
schoolmelkprogramma bijdraagt tot de
doelstellingen inzake voeding en volksgezondheid, wil hij de subsidiëring ervan halveren. Fischler stelt voor de factuur door te
schuiven naar de lidstaten en de melksector.
Europarlementslid Bart Staes (VU&ID)
begrijpt deze kromme redenering niet. In
een vraag aan de Commissie had Staes z'n
bezorgdheid geuit over de negatieve
invloed van Flschlers voorstel op de melkconsumptie.
Fischler wil het schoolmelkprogramma drastisch wijzigen Vooralsnog wordt de afzet
van melk In scholen volledig gesubsidieerd
door de Europese Unie. In de toekomst zou
de subsidiëring worden gehalveerd. De
andere helft dient dan gefinancierd door de
lidstaten, maar mag worden doorgerekend
aan de melkproducenten en/of de zuivelindustrie. Dit voorstel stuit op veel weerstand.
In zijn antwoord verscliuilt Landbouwcom-

missaris Fischler zich achter een evaluatie
door externe consultants. Daaruit zou blijken dat de subsidies en de hoogte ervan
slechts van beperkte invloed zijn op de
beschikbaarheid van zuivelproducten In
scholen en op het verbruik van zuivelproducten in het algemeen.
DOORSCHUIFOPERATIE
Toch erkent Fischler graag (sic) dat ,,de distributie van schooimelk ertoe kan bijdragen
dat maatschappelijke doelstellingen en
doelstellingen ten aanzien van voeding worden bereikt". Daarom is hij van mening dat
de subsidies niet uitsluitend voor rekening
moeten komen van het Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de
Landbouw. Hij wil de factuur doorschuiven
naar de lidstaten.
„De kronkelredenering van Fischler Is er
enkel op gericht om de financiële verantwoordelijkheid af te wentelen op de lidsta-

ten en is in geen enkel opzicht gebaseerd op
een doordachte beleidskeuze," aldus Staes.
Hij zal het antwoord op z'n pariementaire
vraag bezorgen aan Vlaams minister-president Dewael, Vlaams minister voor
Onderwijs Marleen Vanderpoorten, Vlaams
minister voor landbouw Vera Dua en de
federale minister voor Landbouw Jaal<
Gabriels.
De ministers moeten volgens hem Europese
Initiatieven nemen om deze kronkelredenering van de Commissie een halt toe te roepen. Bij de voorbereidende besprekingen
voor de begroting 2001 zal Staes erop toezien dat het budget ten gunste van het gratis verdelen van schooimelk gehandhaafd
blijft. Het VU&lD-europariementslld benadrukt dat het zinvoller is schoolkinderen gratis melk aan te bieden dan hen te verieiden
met de door de frisdrankenindustrie ter
beschikking gestelde Cola- of Fant3-apparaten.
(fv)

storten, ue controle op nel atvalverbod
laat immers duidelijk te wensen over.
Uit het antwoord op de vraag van europarlementslid Bart Staes blijkt dat „informatie over illegale afvaltransporten voor
het eerst wordt verstrekt voor het kalenderjaar 2000". Intussen blijft de grootste
onduidelijkheid bestaan over illegale
afvalstransporten naar de Derde Wereld.
Volgens Staes leidt de internationalisering
en commercialisering van de afvalberg tot
onverantwoorde situaties. De bevolking
en het leefmilieu in de ontwikkelingslanden dreigen het slachtoffer te worden van
de ongecontroleerde dumping van giftige
en niet-giftige stoffen. Om dit te voorkomen is nood aan een grondige analyse en
bijsturing van het afvalbeleid. Voorts zijn
strengere normen en meer controles
noodzakelijk.
Het Vlaamse europarlementslid hoopt
alvast dat het verslag van de lidstaten over
de illegale afvaltransporten in het kalenderjaar 2000 een eerste tipje van de sluier
oplicht.
Bart Staes: „Het rapport moet de basis
leggen voor een gecoördineerde aanpak.
Enkel met een doorgedreven voorkomings- én sanctioneringsbeleid kan de criminalisering van de groeiende afvalberg
worden aangepakt. Immers, hoe meer
afval er wordt geproduceerd, hoe hoger
de winstmarges en hoe groter de verleiding voor misdaadsyndicaten om afval
naar ontwikkelingslanden te verschepen.
Dit geldt zeker voor de export van gevaarlijk afval naar landen die staan te trappeleh voor harde deviezen en waar het welzijn van de bevolking en het leefmilieu
niet tot de hoofdbekommemissen behoren van de plaatselijke potentaten."
' (fv)
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TT et Europees kampioenschap is voor de Rode
Duivels op een fiasco uitgedraaid. Na de
openingswedstrijd scheen het nochtans niet meer stuk te
kunnen. Maar de Italianen eerst en de Turken nadien confronteerden hen, hun trainers en de bondsbestuurders met
een bittere werkelijkheid. De huidige lichting
internationals mist klasse.

Meer dan wat in de korte inleiding staat
moet daar eigenlijit niet worden over
gezegd. Natuurlijk had deze ploeg ook
haar verdiensten. Ze liep zich letterlijk en
figuurlijk te pletter en verbruikte meer
energie dan goed voor ze was. Ook de
wedstrijdomstandigheden, de zogeheten
imponderabilia, zaten niet altijd mee.
Eigenlijk was het ook zo bezongen begin
al erg moeilijk. De overwinning tegen de
Zweden was loon voor hard werken. Voor
mateloze ijver. Maar brio was er niet mee
gemoeid. Tegen de Italianen was het
zowaar nog moeilijker, nog zwaarder en
bovendien bleef het loon deze keer uit. Er
werd verloren tegen een tegenstander
met meer talent en meer discipline. Onze
nationale ploeg verstookte vermoedelijk
nooit meer brandstof in een verder uitzichdoze onderneming. Die onzalige
woensdagavond zat dan ook alles tegen.
De Italianen scoorden vroeg in de match
en meer hoeven die niet om een gemakkelijke wedstrijd te kunnen spelen.
Maandagavond stortte de wereld van
Robert Waseige helemaal in. Niet dat de
Turken plots en onverwacht een wereldploeg in het veld brachten.
UNDERDOCCULTUUR
Het tegendeel was waar. Maar op deze
zwoele avond werden al de 'Belgische
tekortkomingen' overvloedig gedemonstreerd. Het geleek op een ontmaskering.
De som aan individueel talent van deze
lichting spelers reikt niet hoog genoeg,
ligt gewoon veel te laag. Veel toewijding,
weinig inzicht. Slecht verdeelde inspanningen, organisatorische tekortkomingen,
onbenutte kansen en angstaanjagende
individuele blunders. Wat Filip De Wilde
op dit EK allemaal uitspookte kan gewoon
niet onder een bestaande rubriek worden
gecatalogeerd... Zowel tegen Zweden,
Italië als Turkije flaterde hij op onvoorstelbare manier en speelde daarnaast tegelijk drie bijna vlekkeloze partijen... Een
klein persoonlijk drama. Filip is momenteel ongetwijfeld 's lands beste keeper
maar hij is niet van het formaat van zijn
roemrijke voorgangers. Dat is zeker. Ook
LucNilis zal niet zonder bitterheid aan dit
EK terugdenken. Zijn afscheid als international is nu nakend. Hij zal niet zelf hoeven terug te treden. Nilis zal herinnerd
worden als een groot talent dat er nooit in
slaagde te schitteren voor de nationale
ploeg. Ook voor Robert Waseige zal de
kelk bitter smaken. Hij probeerde de Rode
Duivels van een jarenoude underdogcultuur te bevrijden. Die underdogcultuur
kreeg vorm eind jaren zestig, begin jaren
zeventig onder Raymond Goethah en
werd nadien door Guy Thys met brio verder ontwikkeld. De nationale ploeg is er
nooit helemaal van losgekomen. Waseige

scheen te slagen waar anderen faalden. De
resultaten in een aantal vriendschappelijke partijen waren bemoedigend. Het spel
evenzeer. Alles scheen te veranderen. De
sfeer rond de ploeg veranderde. Het vertrouwen scheen te groeien. Tot... de confrontatie met de werkelijkheid iedereen
terug met beide voeten op de grond zette.
Op het hoogste niveau worden alle tekortkomingen afgestraft. Als het om de knikkers gaat bestaat geen pardon.
ERGERNIS
Op en rond het veld wordt dit EK anders
goed in de hand gehouden. Niet dat de

vorderen van ae pouieweüstrijaen ae
grimmigheid toeneemt. Dat is ook weer
begrijpelijk omdat een nederlaag in de
tweede match zwaarder doorweegt dan
veriies in de openingsmatch. De posities
worden ingenomen. De marges versmal-

De ontmaskering
scheidsrechters
foutloos
leiden
Integendeel. De refs begingen al veel
blunders die doelpunten voor gevolg hadden. Op dit niveau zou zoiets niet mogen
en de roep om bijstand met elektronische
middelen zal in de toekomst zeker niet
afnemen. Het kan waar zijn dat het voetbal daardoor verder zal ontmenselijkt
worden, maar de belangen zijn te groot
geworden om de ogen te blijven sluiten
voor soms stuitende tekortkomingen en
irriterende willekeur Maar desondanks
bleef de sfeer onder de spelers dooriopend goed. Er werd nog maar zelden grof
geschoffeld waardoor het aantal uitsluitingen en gele kaarten beperkt bleef Dat
mag een positieve ontwikkeling worden
genoemd. Ook in de tribunes bleef het
doorgaans rustig. Er heerste een sportieve sfeer in de stadions. EngelandDuitsland, de wedstrijd waarvoor gans het
land beefde, verliep rimpelloos. De incidenten deden zich voor in de stad. In
Brussel en Charleroi. Dat dit niet kon
worden vermeden mag niet op het conto
worden geschreven van de ordediensten.
Takijker konden ze niet zijn, strenger
konden ze niet optreden. 'Zero tolerance',
klonk het op de BBC. Niemand die zich
daarover beklaagde. Overigens neemt de
ergernis om de hooligans toe. De Uefa
begrijpt dat hij niet systematisch het
hoofd kan afwenden voor voetbalgeweld
buiten de stadions. Hij sprak dan ook
dreigende taal tegenover de Engelse voetbalbond en de Engelse regering die blijkbaar geen enkele moeite had genomen
om de hooligans in eigen land te houden.
Het zou de Britten de organisatie van het
wereldkampioenschap 2006 kunnen kosten.
VERRASSINGEN EN...
Sportief voldoet dit EK voorlopig aan de
verwachtingen. Vooriopig omdat met het

len. Itahë, Nederland, Frankrijk en
Portugal verwierven snel zekerheid. Zij
gaan door naar de kwartfinales. De
Italianen verrasten tot nog toe aangenaam. Aan individueel talent heeft het hen
nooit ontbroken. Maar het heeft ze in de
eerste wedstrijden meegezeten en het
moeihjkste moet ongetwijfeld nog komen.
Nederiand is het thuisland bij uitstek. Het
begon moeizaam maar werd door scheidsrechter Collina over de streep getrokken.
Daarna ging alles vanzelf Oranje blijft de
grote favoriet. Frankrijk doet zijn wereldtitel alle eer aan. De ploeg voetbalde
gesmeerd in haar eerste wedstrijden.
Sterk aan de bal, veel ervaring, nog meer
organisatie. Veel klasrijke aanvallers,
bedrijvige middenvelders, adetische verdedigers. De Fransen zijn tussen de plooien door naar dft EK afgezakt maar hun
tegenstanders zullen sterk moeten zijn om
hen onderuft te krijgen. Portugal voetbalt
bijwijlen briljant en mag een week lang
ongestoord naar de kwartfinale toeleven.
Dat is een luxe. Met Figo bezitten de
Portugezen de speler met de meeste klasse. Hij kan 'de' man van dit kampioenschap worden maar aan de consistentie
van de Portugese ploeg wordt op lange
afstand toch getwijfeld.
...ONTGOOCHELINGEN
Twee favorieten namen een ontgoochelende start. De Spanjaarden verloren
tegen de Noren. Veel wijst er op dat de
sterren van de Primera Division na een
slopend seizoen vermoeid naar de Lage
Landen zijn afgezakt Het is zeer de vraag
of zij de favorietenrol die hen werd toebedeeld ook daadwerkelijk zullen aankunnen.
Duitsland speelt voor het eerst geen
hoofdrol. Het overleeft de eerste ronde
vrijwel zeker niet en dat zal trainer
Ribbeck gegarandeerd zijn hoofd kosten.

uaar ligt net proDieem center met ue huidige lichting Duitse internationalen mist
klasse. De wil en de toewijding zijn nog
wel aanwezig maar volstaan niet langer
om het verschil te maken. De titelverdedigers zullen maar kort aan het tomooi
deelnemen. Overigens moet worden
gezegd dat weinig ploegen 'gemakkelijke'
wedstrijden mogen spelen. Het kleine
Slovenië bracht zowel Joegoslavië als
Spanje in moeilijkheden. Het speelde ook
avontuurlijk voetbal en produceerde een
verfrissend geluid. De Tsjechen hebben
het ook vroeg gehad maar brachten twee
van de sterkste ploegen in de problemen.
De Noren waren nooit gemakkelijk te
manoeuvreren. Hun aüetisch en georganiseerd voetbal mist mogelijk spontaniteit,
oogt niet aantrekkelijk of avontuurlijk
maar wordt door de besten gevreesd. Zij
stoten zeer waarschijnlijk door naar de
volgende ronde. Ook de Engelsen maken
een mooie kans alhoewel zij tegen
Duitsland vooral zwoegden en maar zelden vlot combineerden. De ploeg steunt
op getalenteerde individualiteiten met
ruime ervaring maar mist organisatie en
structuur. Zij wordt in eigen land hoger
ingeschat dan op het vasteland.
Onberekenbaar en wispelturig als steeds
bhjven de Joegoslaven zich door de voetbalwereld bewegen. Zwakke en sterke
prestaties sluiten naadloos bij elkaar aan.
Geen ploeg werd vaker bewonderd en
verguisd. Ze zullen vermoedelijk nooit
veranderen.

Ook Mare
wilmots, een
van de sterkhouders, kan
de ontmaskering niet tegenhouden: de huidige lichting
Internationals
mist talent.

Verder nemen twee grote generaties
afecheid op dit EK. De gouden ploeg van
Denemarken die ooit zo verrassend
Europees kampioen werd en de succesvolle technici van Roemenië die al zo vaak
sterker geachte ploegen tot wanhoop
brachten met wervelend voetbal. Het
betreft nauiuriijk voorlopige vaststellingen. De grote klappen moeten nog worden uitgedeeld.
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D ij de komende gemeenteraadsverkiezingen zal niet
alleen Antwerpen in de belangstelling staan. Ook
Voeren eist zijn plaats onder de electorale zon weer op. En
wel omdat deze keer de kans er dik in zit dat de
Vlamingen de burgemeesterssjerp zullen mogen omgorden.

•

Met de hulp
van de
EU-burgers zal
waarschijnlijk
een einde
komen aan de
Jaarlijkse
Voerense
viaggenvaudevlile
op 11 Juli.

Zoals de zaken er nu voor staan zou op 8
oktober a.s. in Brussel amper 1% van alle
EU-burgers gebruik maken van het recent
verworven gemeentelijk stemrecht. Ook
in de rest van Vlaanderen loopt het niet
echt storm, In bv. de Limburgse grensgemeente Lanaken, waar zich onder de
zowat 18.000 stemgerechtigden ruim
4.000 EU-burgers bevinden, hadden zich
tot midden vorige week nog geen 400 van
hen laten registreren. Onze landgenoten
uit andere EU-lidstaten hebben natuurlijk
nog tot 31 juli a.s. de tijd om zich als kiezer kenbaar te maken, maar met de vakantie in het vooruitzicht doet weinig vermoeden dat zoiets nog massaal zal gebeuren.
STEMRECHT VOOR ALLE VOERENAARS

8

In Voeren is de interesse opmerkelijk groter. Woensdag jl. hadden jich al 453 van
de 627 EU-burgers, in hoofdzaak
Nederlanders, laten registreren. Vermoed
wordt dat hun aantal nog zal groeien tot
ongeveer 500, afgerond zo'n 80% van het
potentieel. Dat zijn bepaald indrukwekkende cijfers, maar de Voerenaars, in het
bijzonder de Vlaamse, hebben er dan ook
alle belang bij om te mobiliseren: met de
steun van de Nederlandse Voerenaars zal
de Vlaamse eenheidslijst Voerbelangen
waarschijnlijk de meerderheid van de
stemmen halen. Vertegenwoordigers van
Voerbelangen hoeden zich ervoor publie-

kelijk het vel van de beer te verkopen voor
hij geschoten is, maar in gedachten wordt
de champagne al ontkurkt. Bij de vorige
gemeenteraadsverkiezingen kwam de
Vlaamse Ujst 269 stemmen tekort om
Retour a Liège van de macht te houden.
Geschat wordt dat van de EU-burgers zo'n
20% voor de Franstaligen zal kiezen, wat
maakt dat Voerbelangen een nipte meerderheid zou halen. „Het is een ruwe
schatting" zegt Vlaams Voerenaar Guido
Sweron. „We houden daarbij geen rekening met de 'gewone' vooruitgang die de
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voelden zich geen Nederlander meer,
maar beschouwden zich eerder als
Voerenaar zonder stemrecht. Daar komt
nog bij dat een groot aantal onder hen
ons genegen is omdat het huidige beleid
compleet heeft gefaald."
De voorbeelden van die mislukking zijn
legio: Nederlandstalige culturele verenigingen die geen subsidies krijgen, een
complete miskenning van het bloeiend
toerisme in Voeren (met ook veel
Nederlandse investeringen!), niet de minste interesse voor alles wat ook maar van
ver of van nabij lijkt op een Vlaamse overheid. Door deze koppigheid is er bv. geen

waarom Vlaams
voeren supportert
voor Oranje...
Vlamingen bij elke stembusgang hebben
geboekt. Op eigen kracht zijn zij van een
verhouding van 5 Vlaamse en 10
Franstalige zetels in 1982 opgeschoven
naar respectievelijk 7 en 8 zetels in 1994."
Ofschoon ook die bestaan, laten lang niet
alle EU-burgers in Voeren zich registreren
uit liefde voor Vlaanderen. ,,Voor veel
inwoners is het de normaalste zaak van de
wereld" lep. Jean Duysens, VU-gemeenteraadslid in Voeren, uit. „Velen wonen hier
al enkele generaties en nu kunnen ze hier
ook hun stem uitbrengen. Die mensen

Vlaamse bescherming
voor Voerense monumenten
Vorige week dinsdag liieid Viaams minister
Johan Sauwens, onder nneer bevoegd voor
iVlonumenten en Landschappen, een i<ort weri<bezoel< aan Voeren Hij was daar om Voeren,
haast letteriiji<, te beschermen. Liefst 4 dorpsgezichten en 44 andere waardevoiie monumenten zuiien in de toei<omst worden
beschermd. Het gaat om tai van hoeven, maar
ooi< om enl<eie gietijzeren pompen, grenspalen
en kruisen, Het meest in het oog springende
gebouw is ongetwijfeid de commanderij in
Sint-Pieters-Voeren. in zijn toespraak had
Sauwens het over de hoge ruimtelijke kwaliteit
van de streek en het feit dat ze door de eeuwen heen relatief gaaf is gebleven. „Dit willen
we ondersteunen door een actief monumenten- en landschapsbeleid waarbij de beschermingen van vandaag een belangrijke stap betekenen." Ofschoon Voeren beschikt over een
ruim cultureel erfgoed kon, door de manifeste
onwil van het Franstalige gemeentebestuur,
slechts een beperkt aantal monumenten worden beschermd. Onder aansporen van Sauwens

OKTOBER 2 0 0 0

paste
het
Vlaams parlement daar
een mouw
aan zodat
Vlaanderen
nu ongehinderd
zijn
gang kan gaan, ,,0m een actief erfgoedbeleid
in Voeren ten volle waar te kunnen maken,
voorzie ik deze legislatuur 100 miljoen fr. voor
de restauratie van Voerense monumenten."
Tegelijk met het opstarten van de classehngsprocedures stelde het Voerense VVV, i.s m. de
afdeling Monumenten en Landschappen, ook
een erfgoed-wandelbrochure voor. „Ik nodig
de Vlamingen uit om de prachtige Voerstreek
met zijn schitterende monumenten en landschappen te komen bezoeken. Ze zullen er een
van de mooiste hoekjes van Vlaanderen kunnen
ontdekken" besloot Sauwens.
(gv)

riolering die naam waardig en krijgt
Voeren geen subsidies voor pakweg een
containerpark. „Mensen zijn niet zo dom
dat ze dat allemaal willen blijven mislopen" zegt Duysens. „Het enige waarin
Wallonië hier investeert is Franstalig
onderwijs. En dat gebeurt dan nog onwettig"
GEEN WRAAK
Ondanks dat alles is de campagne van
Voerbelangen niet gericht tégen de
Franstaligen. Omdat de eigen plannen
belangrijker zijn dan de gebreken van de
tegenstander, maar ook omdat nogal wat
EU-burgers weinig zin hebben om zich te
mengen in een op de spits gedreven communautaire discussie. „Wij handhaven het
motto Voeren voor de Voerenaars" zegt
Sweron. „Wie in Voeren woont moet daar
wel bij varen. Bij een eventuele verkiezingsoverwinning zullen we dan ook
zeker geen wraak nemen op de
Franstaligen. Bovendien schrikt al die
heisa de EU-burgers af. De Nederlanders
zijn hier echt niet komen wonen omwille
van de Vlaamse slogans, maar wel omdat
ze de streek mooi vonden."
En omdat ze er, naar Nederlandse maatstaven, relatief goedkoop en bovenal
vrijuit konden bouwen. Dat laatste geldt
zeker voor de inwijkelingen van de jongste jaren. Zoals in de Rand stelt zich ook
in de Nederiandse grensstreek het probleem van de verdringing van de oorspronkelijke bewoners door meer kapitaalkrachtige nieuwkomers. In Het Belang
van Limburg van 7 juni jl. lezen we een
jonge Voerenaar daarover het volgende
zeggen: „Die (de Nederlandse inwijkelingen/red.) hebben de grondprijzen trouwens flink de hoogte ingejaagd. Je betaalt
hier nu 3.000 frank voor een vierkante

4

meter grond. (...) Ik zal hier wel niet meer
kunnen wonen. Te duur."
Jean Duysens kent het probleem: „Ook
daarom moet Voerbelangen een kans krijgen. Door het aanbieden van kleinere
kavels tegen een sociale prijs zal de interesse vanuit Nederland afnemen en kunnen de jonge Voerenaars in hun gemeente blijven wonen."
OCMW-PERIKELEN
Een en ander betekent niet dat de
Nederlanders zich in Voeren niet hebben
aangepast. In tegenstelling tot bv de EUburgers in de Rand nemen ze in de
Limburgse faciliteitengemeente actief deel
aan het verenigingsleven. Dankzij een
duwtje in de rug van de Mamixring-dSdelingen van Limburg bieden de Vlaamse
Voerenaars hun EU-dorpsgenoten zelfs de
kans zich voor drie maanden gratis te
laten abonneren op Het Belang van
Limburg. Verkiezingspropaganda is dat
niet: de actie kadert in een meer globaal
verwelkomingsbeleid van Nederlanders in
Vlaanderen zoals dat gevoerd wordt door
de Mamixring.
Die innige verwevenheid van Nederlandse
Voerenaar met zijn dorp heeft er zelfs voor
gezorgd dat op de lijst van Voerbelangen
drie Nederlandse kandidates(!) prijken.
Maar hadden we niet ook vernomen dat
ook Retour a Liège uitpakte met een
Nederlandstalige kandidate? „Men maakt
daar veel ophef over, maar dat is in het
verleden echt wel meer gebeurd hoor"
tempert Sweron. De Franstalige lijst is
overigens nog steeds niet volledig: „Het
was de bedoeling om haar voor te stellen
op het Bal van de Burgemeester, maar die
avond bleven nog 5 plaatsen onbezet. Als
beleidspartij kan je voor minder
beschaamd zijn" zegt Duysens niet zonder
enig genoegen.
Ziet de Vlaamse toekomst voor de
gemeenteraad er voorlopig rooskleurig
uit, voor de OCMW-raad - die in Voeren,
zoals in de Zes rechtstreeks wordt verkozen - ligt dat anders. De Kamer stemde
inmiddels in met een wetsvoorstel van
Pons Borginon (VU) dat EU-burgers uit
Antwerpen in staat stelt ook hun stem uit
te brengen voor de districtsraden, maar de
behandeling van een wetsontwerp van
minister van Binnenlandse Zaken Antoine
Duquesne (PRL) over de bewuste OCMWraden maakt minder kans. Gezien niet alle
Vlaamse volksvertegenwoordigers zomaar
te vinden zullen zijn voor dat EU-OCMWstemrecht in de Rand, loopt ook Voeren
de kans dat de OCMW-raadsverkiezingen
niet zullen uitmonden in een Vlaamse
overwinning.
Gezien
alvast
één
Nederlandse dame uit Voeren daar net zo
over denkt mag de Raad van State de brievenbus alvast in het oog houden.
(gv)

p \ insdagjl. werden in het Vlaams parlement drie
politici gehuldigd. Voor hun twintigjarige
mandaat Louis Bril en Karel de Gucht, voor haar
vijfentwintigjarige mandaat Nelly Maes. Als oudste in
jaren sprak zij namens de drie het dankwoord uit.

Nadat voorzitter Norbert De Batselier een
terugblik had gegeven van de parlementaire loopbaan van Louis Bril, Karel de
Gucht en Nelly Maes kreeg deze laatste
het woord. Maes bekende: „En daar ben
ik blij om, want zo kan ik hier nog eens
het woord voeren." De Wase politica is
inderdaad geen lid meer van het Vlaams
parlement, zij zit sinds midden vorig jaar
in het Europarlement.

DR.ELAUT
Nelly Maes pikte op parlementsvoorzitter
De Batselier als volgt op in.
„Voor mij vak het begin van die loopbaan
samen met de eerste 25 jaar van de
Vlaamse parlementaire assemblee zelf. Als
jongste verkozene zat ik op 7 december
1971 mee vooraan in de installatievergadering van de Nederlandse Cultuurraad
naast de oudste in jaren, dr. Elaut toen hij
de historische woorden sprak: „De
geschiedenis zet nooit een stap achteruit
en alle tekenen wijzen erop dat een
gebeurtenis als deze zich onder een nog
krachtiger impuls en in een versneld
tempo in al haar gevolgen zal laten gevoelen en zich intenser dan ooit zal voortzetten."
Ik wist dat hij gelijk had en dat de loop
van de geschiedenis ons zou brengen
waar wij vandaag staan en waar onze toekomst ligt: een zichzelf besturend
Vlaanderen in een zich verenigend
Europa. Wel dacht ik dat het sneller zou
gaan, dat Vlaanderen zich minder gelegen
zou laten aan remmende krachten, dat we
minder zouden aarzelen om nieuwe
wegen in te slaan. Ik hoopte ook dat

gelijkgezinden over de grenzen van ideologieën heen, elkaar sneller zouden vinden, dat meer vrouwen onze rangen zouden komen versterken.

VOOR- EN TEGENSTANDERS
Maar, terugkijkend, vandaag, zijn we
dankbaar om het stuk van de weg dat we
mochten afleggen met zovele gezellen van
alle gezindten.
Ik heb Achilles Van Acker nog meegemaakt als voorzitter van de Kamer. Ik was
elke donderdag getuige van de heroïsche

re bibliotheken, de culturele centra
getuigden van de nieuwe aanpak, terwijl
in de Kamer de achterhoedegevechten in
de Schoolpactcommissie alle echte onderwijsvernieuwing beletten.
Die kwam later, als ook de Vlaamse autonomie stilaan meer gestalte kreeg.

'Na onverschillfgheid is
angst de grootste vijand'
woordentwisten tussen meerderheid en
oppositie waarin Jos Van Eynde de toon
zette. Ik ontdekte geestesverwanten en
tegenstanders bij het Rassemblement
Wallon en tegenstanders in de eigen fractie.
Het schouwtoneel van het politieke leven
lag toentertijd haast uitsluitend in de
Kamer. Maar de kracht van de maatschappelijke veranderingen liet zich het duidelijkst gevoelen in wat toen de Cultuurraad
voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap heette.
Vele individuen, ja zelfs hele partijen hadden het lastig om hun houding te bepalen
in de nieuwe instelling. Maar de Vlaamse
gemeenschap maakte zich onmisbaar los
uit allerlei bevoogdende structuren De
volksontwikkeling kreeg eigen decreten,
de participatie werd geregeld, de openba-

DE COLLEGA'S
In de beginperiode waren het vooral de
voorzitters en hun bureau, die met een
min of meer groot geloof respect afdwongen voor de nieuwe instelling. Ik denk
met eerbied terug aan Robert
Vandekerckhove, Maurits van Haegendoren, en vooral Maurits Coppieters, aan
Frans Grootjans en Louis Van Velthoven
Later hing het vooral van de ministers af of
het parlement een belangrijke rol kon
spelen.
Daniël Coens en Luc Van den Bossche
werkten b.v uitstekend samen met de
onderwijscommissie waarvan ik en later
ook Karel de Gucht deel uitmaakten
Wij mochten als parlementslid meewerken aan grote veranderingen, zowel institutioneel als maatschappelijk. Collega Bril

n

e Rechtbank van Eerste Aanleg in Leuven heeft het
beroep verworpen van eigenaars die sinds 4 jaar
doorgang weigerden aan de gebruil<ers van een
natuurleerpad. Schepen Jos Bex geeft tei<st en uitleg.

Buurtwegen moeten open!
Het natuurleerpad door de Molenbeekvallei te
Veltem-Beisem, een deelgemeente van Herent,
werd aangelegd op initiatief van de gemeente
en loopt over voetwegen die als openbare weg
staan opgenomen in de Atlas der Buurtwegen
De gemeente had in eerste aanleg reeds gelijk
gekregen en ziet haar standpunt nu bevestigd
door de uitspraak in beroep
Vanzelfsprekend is de uitspraak van de rechtbank een opsteker voor de initiatiefnemers van
het wandelpad, maar tegelijk is het een duidelijk
signaal aan diegenen die onrechtmatig menen
om in vergelijkbare situaties de doorgang te
moeten beletten
HERWAARDERING
Voetwegen kunnen, indien
toegankelijk,
gebruikt worden voor recreatie, maar kunnen

ook nuttige toepassingen krijgen als fietspad
voor lokale verbindingen De Vlaamse overheid,
maar ook gemeentebesturen, zouden werk
moeten maken van een veralgemeende en
doelmatige ingebruikname van de buurtwegen
Zo zou via de gemeentelijke structuurplanning
een herwaardenng kunnen gerealiseerd worden Op sommige plaatsen kunnen de buurtwegen ais fietspad ingericht worden, op andere
plaatsen kunnen zij de ordelijke toegankelijkheid
van bos- en natuurgebieden bevorderen
Uit het vonnis van de rechtbank in Leuven biijkt
duidelijk dat wegen voorkomend in de Atlas der
Buurtwegen en bestemd voor openbaar gebruik
het karakter van buurtweg verkrijgen en tot het
openbaar domein behoren Verjanng kan pas
een aanvang nemen na desaffectatie wat In het
geval van het natuurleerpad (voetweg 46) in de

zat als minister van Wetenschapsbeleid als
getuige op de eerste rij om de uitdagingen
in te schatten die op Vlaanderen afkomen
Wij beseffen dat dit nog maar een begin is
en Vlaanderen is geen eiland
Sinds een halve eeuw beleven wij de
vreugde van de vrede in Europa dank zij
de verbondenheid van de Europese landen binnen een unie Maar die nog
onvolmaakte unie is niet in staat gebleken om de vrede te bewaren of te stichten in ex-Joegoslaviè, nog minder in
Afrika.
De gevolgen zien we in onze eigen steden
en buurten De komende jaren zullen wij
structuren moeten ontwerpen om die
vrede te kunnen behouden en kansen te
scheppen voor steeds meer mensen die in
wanhoop leven.
Dat zal meer solidariteit vragen en verdraagzaamheid en meer eigen verantwoordelijkheid.
In het verleden was onverschilligheid misschien de grootste vijand van de politiek,
nu is het de angst Angst die mensen doet
vluchten in anti- politiek'
Dit Vlaams Parlement is geroepen om de
stem van Vlaanderen te laten horen in
Europa en in de wereld. Met dankbaarheid kijken we terug naar het stuk weg dat
we samen mochten afleggen, maar de weg
gaat door zolang er mensen zijn die eraan
willen bouwen "

Molenbeekvallei duidelijk met het geval was
Volgens de rechtbank is er pas desaffectatie in
zoverre de wii van de overheid om de weg op te
geven duidelijk is Verjanng gaat in na de desaffectatie en bedraagt 30 jaar Sporadisch of
occasioneel gebruik van de weg laat geen verjanng toe Slechts wanneer de buurtweg volledig
in onbruik is gedurende 50 jaar kan verjanng
ingeroepen worden Het simpele feit van onvoldoende onderhoud wijst geenszins op desaffectatie omdat dergelijke wegen vaak na een korte
penode van onbruik reeds overgroeid kunnen
zijn

TOEPASSINGEN
Het openstellen en het actief promoten van de
buurtwegen heeft raakvlakken met meerdere
beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid We
sommen er enkele op
- het opnemen van de wegen voorkomend in
de Atlas der Buurtwegen in het ruimtelijk structuurplan van elke gemeente is wenselijk als
maatregel om desaffectatie te voorkomen,
- de catalogisenng van de voetwegen naar
gebruik (wandelaars, fietsers, ruiters, andere
gebruikers) gekoppeld aan het aanbrengen van
straatnaamborden met verwijzing naar de nummer van de voetweg zal het gebruik ervan stimuleren,

Nelly Maes,
25 Jaar
parlement:
„De weg gaat
door tot
zolang er
mensen z||n
die eraan willen bouwen."
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- sommige voetwegen kunnen in aanmerking
komen voor de aanleg van een lokaal of bovenlokaal fietspad, naargelang de ligging met recreatieve- of verbindingsfunctie in een fietspadennetwerk ZIJ kunnen als alternatief gebruikt worden voor dure onteigeningen nodig om sommige fietsverbindingen te realiseren,
- het actief gebruik van de buurtwegen ais toenstische wandelpaden, parcours voor bepaalde
buitensporten of als toegang tot bos- en
natuurgebieden kan zonder grote investeringen
voor een belangrijke meerwaarde zorgen Deze
laatste optie kan door de gemeenten ais CNOF^
project (gemeentelijk natuur- en ontwikkelingsplan) uitgevoerd worden,
- de wetgeving m b t de
afschaffing en of verplaatsing van de voetwegen
moet dermate aangepast
worden dat verplaatsing
naar de perceelsrand in
woongebied en landbouwgebied en de verkrijging
door verjanng door de
gemeenten
eenvoudiger
worden

Jos Bex,
Vlaams volksvertegenwoordiger
22 juni 2000

Mieke Bouve en Elke Sleurs
duwen in Gent
VU&ID Gent gaat naar de kiezer met kandidaten die geloven in de democratie, ijveren voor een respectvol samenleven van
alle groepen van bewoners die in hun stad
leven en actief zijn en door hun enthousiasme willen meewerken aan een betere
samenleving.
EVENWICHT

De regionale vu-krant

Bourgeois wil
Conferentie
Randmandatarissen
nieuw leven
inblazen
Voor Volksunie-voorzitter Geert Bourgeois dient de
zogenaamde 'Conferentie van mandatarissen van de
Vlaamse Rand' opnieuw te worden opgestart Dit dringt
zich op gezien de politiel<e discussie over de defederalisering van de organieke gemeente- en provinciewetgeving voor de deur staat.
Bourgeois formuleerde de oproep tijdens de Randavond voor zo'n honderd belangstellenden in de faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem Ook Herman Van
Autgaerden, gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant, nam er het woord. Prof. Mare De Boes verschafte
toelichting bij zijn studie omtrent de Vlaamse Rand-problematiek
Formeel bestaat de Conferentie van mandatarissen van
de Vlaamse Rand nog altijd, maar ze leidt een papieren
bestaan De Conferentie groepeert de Vlaamse mandatarissen uit de 6 faciliteitengemeenten en speelde in die
hoedanigheid ooit een voortrekkersrol in de verdediging
van de belangen van de Vlaamse Rand.
Volgens de VU-voorzitter zal het debat over de regionalisering van de organieke gemeente- en provinciewet
een uitzonderlijke en voortdurende Vlaamse waakzaamheid vragen. Nu al is duidelijk dat de Franstaligen van die
gelegenheid opnieuw gebruik willen maken om een
zoveelste debat te beginnen over de grenzen van Brussel. In die omstandigheden is het voor politici belangrijk
dat ZIJ continu gewezen worden op de krijtlijnen van een
politieke afspraak De Conferentie van Mandatarissen
van de Vlaamse Rand kan daarbij over de partijgrenzen
heen de rol van Vlaamse waakhond op zich nemen
Bourgeois liet er alvast geen twijfel over bestaan dat
voor de VU het Vlaams karakter van de Rand te allen pnjze dient te worden gevrijwaard
De VU-voorzitter vindt het tevens wenselijk dat de Conferentie uitgebreid wordt met vertegenwoordigers uit
de bredere Vlaamse Rand

22 juni 2000

Er werd daarbij gestreefd naar vervrouwelijking en verjonging. Van de 44 kandidaten die vrijdag jl. werden voorgesteld zijn
er 24 mannen en 20 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de lijst is 40 jaar Ter vergelijking: in 1994 stonden er op de volledige lijst 14 vrouwen en was de gemiddelde leeftijd 48 jaar. De gesprekken die nog
aan de gang zijn met diverse kandidaten
zullen er toe leiden dat de VU&ID-lijst wat
mannen en vrouwen betreft volledig in
evenwicht zal zijn. De kop van de lijst
wordt geleverd door de VU. Toch zijn de
kandidaten van ID21 prominent en zichtbaar aanwezig. ID levert de plaatsen 6 tot
en met 10 plus de vierde lijstduwer (48ste
plaats).
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1994
behaalde de VU-lijst na een moeilijke campagne slechts 4% of 5.916 stemmen. Dit
was voor de Volksunie de laagste score in
vele jaren. Ondanks dit tegenvallende
resultaat kon de VU deelnemen aan het
beleid. Lieven Decaluwe werd schepen
voor Milieuzaken en Gezondheidsbeleid
in een paarse coalitie die Gent opnieuw
de allure gaf die de stad verdient. Uiteraard werden niet alle problemen opgelost. Toch gelooft VU&ID, het bindmiddel
tussen rood en blauw, dat zes jaar hard
werken aan een moderne en leefbare stad
in oktober vruchten moet afwerpen.
Tijdens de parlementsverkiezingen van 13
juni 1999 behaalde VU&ID voor het
Vlaams Parlement 7,8% of 11.416 stemmen. Daarmee was de partij de enige winnaar van de huidige SP-VU-VLD coalitie. In
oktober moet dit resultaat worden bevestigd. VU&ID-Gent gaat voor een verdubbeling van haar stemmenaantal van 1994 '
en hoopt op drie gemeenteraadszitjes.

Mieke Bouve en Ell(e Sleurs, twee pittige dames die In Cent VU&ID duwen.
DE EERSTE VIJF
1. Lieven Decaluwe (52), schepen.
2. Carla Brion (48), raadgever van minister Sauwens.
3. Jan Roegiers (33), stafmedewerker van
minister Anciaux.
4. Ann Liekens (37), verpleegkundige.
5. Hans Van Doome (52), zelfstandig consulent.
KANDIDATEN ID 21
6. Els Verstraeten (28), vertegenwoordigster.
7. Yvan Peelaers (27), muftimediadesigner.
8. Tineke Van der Eecken (33), werkt in
Zambia.
9. Edward Landsheere (18), student.
10. Isis De Meyere (23), stewardess en
actief in het uitgaansleven.
OVERIGE KANDIDATEN
11. Gert Robert (37), industrieel ingenieur.
12. Els Rigo (38), regentes.
13. Hein Mareen (34), drukkerijbediende.
14. Laurette Dufour-Dries (60), bruggepensioneerde.
15. Hans Lemaïtre (37), informaticus.
16. Annelies Roelens (28), tuinarchitect.
17. XavierAllard (42), tuinier.
18. Veerle Bettens (31), reisagente.
19.20. Katrien De Mey (27), vertaalster.
21. Rik De Ploey (61), bruggepensioneerde.

Afhalen van palinggerechten mogelyk
Openingsuren
van maandag tot en met donderdag
12 uur tot 14 30 u u r - 18 uur tot 21 30 uur
Zaterdag
18 uur tot 22 uur
Zondag
12 uur 21 30 uur
Verlofperiode
de maand december

22. Lucie Lejeune-Lefever (64), gepensioneerd.
23. Emile Dezuttere (67), gepensioneerd.
24. Juliette De Smet (61), gepensioneerd.
25. Peter Craeyeveld (25), medewerker
VU&ID senaatsfi:actie.
26. Sandra Van Hove (22), bediende.
27. Maarten Bekaert (23), bio-ingenieur.
28.29. Nico De Smet (29), jurist.
30. Ine Geussens (24), communicatiemanager.
31. Wim Beelaert (24), medewerker van
schepen Decaluwe.
32. Dieter Rabaut (29), industrieel ingenieur.
33.34. Kobe Haesaerts (35), arbeider.
35. Servaas Lecompte (33), musicus.
36. Nadine Baert (42), verkoopster.
37. Dirk Naessens (52), bakker.
38. Mia Pauwels (63), gepensioneerde
regentes.
39. Erwin Herman (46), elektricien.
40. Rita De Veirman (46), schoonmaakster.
41. Patrick Velghe (41), Lijnhelper.
42. 43, 44. DE LIJSTDUWERS
Aan de lijstduwers wordt in Gent grote
zorg besteed. Alhoewel plaats 46 nog niet
ingevuld is, gaat het om een merkwaardig
sextet dat geduwd wordt door twee pittige dames.
45. Luc Van Grembergen (60), broer van
Paul. Maatschappelijk assistent, gepensioneerd centrumleider van OCMW-Gentbrugge.
46.47. Winand Van Coillie (60), vastgoedmakelaar.
48. Myriam Van Quickenborne (25),
bediende, scoutsleidster .
49. Eric Defoort (57), hoogleraar en
ondervoorzitter Raad van Bestuur (VRT).
50. Mieke Bouve (38), actrice in NTG,
KVS, ARCA en TV-series.
51. Elke Sleurs (32), gynaecologe, UZ te
Jette.

Levensgevaar:
warrelnetten rond wrakken
Er is de Jongste tijd al veel te doen
geweest rond het gebruik van warrelnetten, ook voor de Vlaamse kust. De
reactie konnt dan vooral van Vlaamse
vissers, o.a. omdat Inun eigen netten
vastraken in deze warrelnetten.
Doordat ze zo fijnmazig en licht zijn,
blijven losgeraakte warrelnetten zich
over de zeebodem schuren tot ze
ergens aan vasthaken Ook daar blijven
ze nog lang slachtoffers maken, want
vissen geraken erin verstrikt en komen
om, zonder dat Iemand er ook maar
enig nut van heeft.
WUfried Vandaele, VU-fractleleider In
de West-Vlaamse provincieraad, formuleerde daarover een schriftelijke
Interpellatie. Voor onze redactie verduidelijkte hIJ zijn initiatief.
Wllftled Vandaele: „De warrelnetten
blijken ook zeer gevaarlijk voor sportdulkers. Zij worden naar eigen zeggen
voortdurend geconfronteerd met
warrelnetten die zijn vastgeraakt aan
de wrakken waar sportduikers naar
duiken. Ook de achtergelaten lijnen
van sportvissers die rond de wrakken
vissen, vormen voor duikers een groot

probleem. Ze raken verstrikt en kunnen zichzelf In vele gevallen niet
bevrijden. De warrelnetten én de lijnen
verteren niet, ze blijven Intact. Rond
elk wrak liggen tientallen blokken lood,
gebruikt om de vislijnen te laten zakken, tientallen haken en meters nylondraad. Aan de haken hangt vaak artificieel aas (bv een kleurig plastieken
Intkvisje) en steeds opnieuw bijten vissen In dat aas. Ze gaan dood, rotten
weg, het aas wordt weer zichtbaar en
een andere vis hapt toe. Hetzelfde
scenario kan herbeginnen . "
Aangezien er zo'n 200 wrakken voor
onze kust liggen, kan hier gerust
gesproken worden van een omvangrijk milieuprobleem en van een onveilige factor voor duikers.
W. Vandaele; vandaar mijn vraag of de
provincie, bv. door overleg met de
hogere overheden. Iets kan ondernemen opdat de bestaande rotzooi rond
de wrakken opgeruimd wordt en het
gebruik van de materialen dermate
wordt gereglementeerd dat een einde
komt aan de voor mens en milieu
schadelijke en gevaarlijke situatie."

ook VUJO naar campagnestartdag
Vanzelfsprekend ontbreekt VUJO niet op de campagnestartdag van VU&ID in
Antwerpen. Afspraak nu zaterdag in hotel Astrid Park Plaza, vlakbij het Centraal Station, om 9u.30 (onthaal en koffie). Na de toespraken (rond de middag) verzamelt VUJO voor een groepsfoto onder het motto Jongeren kiezen
voor VU&ID'. Deze f o t o wil VUJO voluit gebruiken tijdens de verkiezingscampagne. Zorg d a t j e erbij bent!

Wilfried
Vandaele
trel<t
OostendeGistel
De arrondissementsraad van de Volksunie
duidde Wilfried Vandaele (foto) aan tot
lijsttrekker voor de provincieraadsverkiezingen in het district Oostende-Gistel.
Vandaele is voor de VU provincieraadslid
sinds 1993 en fractieleider sinds 1995. Hij
is ook gemeenteraadslid-fractieleider in
de gemeenteraad van De Haan.
Beroepshalve is hij algemeen secretaris
van het Cultureel Verdrag VlaanderenNederland, dat de samenwerking tussen
beide landen op het gebied van cultuur,
onderwijs, wetenschap, welzijn en media
bevordert in opdracht van de Nederlandse
en de Vlaamse regering. Voordien was
Vandaele woordvoerder van de Vlaamse
Milieumaatschappij.
Hij staat bij vriend en tegenstrever bekend
als een zeer actief en bekwaam provincieraadslid. Hij is vooral deskundig op het
gebied van cultuur, miheu en internationale samenwerking. Enkele jaren geleden

WO. 28 Juni BRUGGE: J. Verhaeghe
over 'Misdaad en straf in de 17de en 18de
eeuw'. Om 15u. in PCH Magdalena, Violierstraat 7. Deuren vanaf 14u. Deelname: 70
fr. zonder en 140 fr. met koffietafel. Org.:
VWG-Brugge-Noord.

OOST-VLAANDEREN
vr. 23 Juni AALST: Cfirls Vandenbroeke spreekt over 'Rendez-vous met de
toekomst', over demografie en economie.
Met mogelijkheid tot vraagstelling achteraf. Om 20u. In de Volkskring, Dorpsplein 15
te Nleuwerkerken-Aalst. Gratis toegang.
Org.: Werkgroep Siesegemkouter.
Zo. 25 Juni MELLE: Braadspitfeest
Vrij Melle. Vanaf 11u.30 in het Hoeveke,
Potaardestraat te Controde. Volw.: 400 fr.,
kind. 250 fr. Inschrijven bij Freddy Van de
Putte (09/252.30.23).
ZO. 30 Juli KapriJIce: Kaas- en Wljnfestljn. Steunmaaltijd n.a.v. lijsttrekkerschap van Stijn Coppejans provincieraad
Eeklo. Van 17 tot 2lu. in de Parochiezaal te
Kaprijke (oude meisjesschool). Deelname:
300 fr., kind. 200 fr.

WEST-VLAANDEREN
vr. 23 Juni DE HAAN: Bert Anclaux
spreekt over 'Cultuur- en jeugdbeleid en
zijn motivatie om aan politiek te doen'. Om
19U.30 In Q.C. d' Annexe, Leopoldlaan.
Org.: Kring Vlaanderen Morgen, De
Haan/FVK-Rodenbachfonds.
vr. 23 Juni TORHOUT: Luc Vranckx
spreekt over Frans-Vlaanderen, Belle, Cassel, Hazebrouck met begeleiding van diareeks. Om 14U.30 In zaal 't Centrum, Beerstraat 20. Toegang: 200 fr. org.: WVCHoutland.
zo. 25 Juni TIELT: Dagultstap 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 fr abo's: 760 fr.
Info en Inschrijving: Hllde Houwen,
051/40.42.94 Of 02/219.25.00. Org.: A.
Vander Plaetsekring Tielt.

Zo. 2 Juli WOMMELGEM: Zangbootbaart met cruiseschip Regina o.l.v.
Gust Teugels, info en inschrijvingen: Ward
Herbosch, 03/353.68.94. erg.: KK Jan
Puimège.
Dl. 4 Juli BORGERHOUT: Guldensporenviering met samenzang. Om I 4 u . in
de cafetaria van Reuzenpoort 5. Gastspreker: Oswald Van Ooteghem. Nadien koffietafel. Deelname: 75 fr. Org.: Kring voor
Vlaamse Volksontwikkeling Borgerhout
l.s.m. WVC-Borgerhout.
Do. 6 Juli BRUGGE: Namiddaguitstap met eigen wagens naar het museum
Constant Permeke en de kerk van Zedelgem. Org. en info: VWG-Brugge-Zuid, tel.
050/38.35.12.
za. 8 Juli IZEGEIM: 15de Vlaams
Zomerfeest. Om 13u.30 Minivoetbaltornooit. Om 20u. Vlaamse Zomernacht. Ook
op Zo. 9/11. Om 9u. eindronde minivoetbaltornooi; 9u.45 aperitiefwandeling; 11u.
finale minivoetbaltomooi; 15u.: retrovoetbalmatch. Doorlopend animatie voor jong
en oud. Info: Vlaams Huis (051/30.36.63);
Joris -Verbeke (051/30.48.08) of Karol
Moeyarert (051/32.28.85). Org.: Comité
Vlaams Zomerfeest (alle verenigingen in
en rond het Vlaams Huis izegem.
zo. 9 Juli DEERLIJK: Braadfeest vuDeerlijk. Vanaf 11u.30 in D'lefte. Info en
reservatie: 056/71.76.41 of 056/32.71.17.
Ma. 10 Juli WOIMMELGEIU: Guldensporenzangfeest. Om 20u. In reptiteielokaal KHDV, Schransweg 32. Met o.m. Koperensemble, Miei Cools en Pol Van de Voorde. Inkom gratis. Org.: KK Jan Puimège en
Vlaamse Vriendenkring.
Dl. 11 Juli OOSTENDE: Feest van
de Vlaamse Gemeenschap. Om 20u. op het
Wapenplein. Org.: 11 julikomitee Oostende.
WO. 12 Juli BRUGGE: 11 juliviering
van VWG-Brugge-Centrum, met samen-

werd hij door de collega's van andere partijen aangeduid als 'beste spreker' van de
provincieraad. Dat hij zijn scherpe analyses steeds doorspekt met humor, werd
daarbij vooral gewaardeerd.
De Volksunie hecht groot belang aan de
komende provincieraadsverkiezingen. De
vorige verkiezingen, in 1994, brachten de
partij immers rake klappen toe: in WestVlaanderen verloor de VU 5 zetels. Dat
kwam o.m. door het verkiezingssysteem,
dat in het voordeel van de grote partijen
werkt. Volgens opiniepeilingen zou
VU&ID het verlies van de vorige keer kunnen goedmaken. Binnenkort duidt de VU
ook de lijsttrekkers aan voor de districten
Veume en Diksmuide.

zang o.l.v. Johan Leyts. Om 15u. in PCH
Magdalena, Violierstraat 7. Deuren om
14U.
Dl. 18 Juli BEAUVOORDE: Goethes
biecht' in woord en beeld. Duo I Pulicni
(Mane en Veronica Kuijken). Om 20u. in de
Wulveringemkerk te Beauvoord. Org.:
Opbouwwerk iJzerstreek/FVK-Rodenbachfonds.
iUla. 24 Juli BRUGGE: Educatieve
wandeling te Oostkerke o.l.v. Omer Dombrecht. Org. en info: WVG-Brugge-Zuid,
tel. 050/38.35.12.
Dl. 25 Juli BEAUVOORDE: 80 rozen
voor de jarige Hubert Van Herreweghen'.
Uudatie prof Marcel Janssens, woordkunst Frieda Vanlembrouck, orgel Jan Vermeire. In aanwezigheid van de dichter. Om
20u. in de Wulveringemkerk te Beauvoorde. Org.: Opbouwwerk IJzerstreek/FVK
Rodenbachfonds.
WO. 26 Juli BRUGGE: Sport en spelnamiddag in 't Keunekot te Sijsele. Org. en
info: WVG-Brugge-Zuid, tel. 050/38.35.12.

VLAAMS-BRABANT
zo. 25 Juni BEERSEL: Middaggesprek met Geert Bourgeois. Om 11u. in CC
De Meent, Gemeenveldstraat 34 te Alsemberg. Org.: VU-Beersel.
Ma 3 juli LEUVEN: N.a.v. het thema
'Mobiliteit', samenkomst tussen 17u.45 en
18u. in de inkomhal van het station van
Leuven. Daarna een dropping. Meer info
en org. VUJO-nationaal, 02/219.49.30.

LIMBURG
za. 24 Juni DIEPENBEEK: Barbecue
van VU-Diepenbeek. Vanaf 17u. in zaal De
Steenberg, Ganzestraat te Diepenbeek.
Inschrijven op tel. 0477/70.36.10.

ANTWERPEN
Vr. 23 Juni MORTSEL: FW-Mortsel
wandelt te Sint-Niklaas. Samenkomst voor
het stadhuis van Mortsel om 19u. Vertrek
aan het stadhuls St.-Niklaas om 19u.30
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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 Manekerke
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
Ontmoetingsavond. Info-avond n.a.v. de
gemeenteraadsverkiezingen. Om 20u. in
De Warande. Org;: VU&ID-arr. Turnhout.
Info: Jan Hermans 014/41.82.03, Joris
Frederickx 014/61.38.67, Loulza 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 Vorselmans
014/63.49.10.
Zo. 2 Juli BERLAAR: Guldensporenviering met optreden van Conny Neefs,
uitreiking van de gemeentelijke cultuurprijs, feestreden door schepen Walter Luyten en samenzang. Om 15u. in domein
Slootjeshoeve, Smidstraat. Infkom gratis.
za. 8 Juli EDEGEM: 11 juli-viering in
zaal De Schrans, Molenveldlaan. Aperitief,
koude schotel en 2 glazen wijn aan 200 fr
Niet-leden 250 fr Een pianist zorgt voor de
muzikale opluistering. Inschrijven tot 2/7
bij K. De Gryse, tel. 03/449.82.12.
Za. 8 Juli WESTERLO: Guldensporenviering. Vanaf I8u. in 't Abdijken, Tongerlodorp. Met welkomstdrink, bbq en
zangstonde. Eregast: Annemie Van de Casteele. Deelname: 550 fr, kinderen 200 fr
Inschrijven voor 5/11 bij M. Crabeels
(014/54.61.86) of J. Thys (014/54.48.07).
ZO. 9 Juli EDEGEM: Wandeling
langs de Nete, 7,5 km. Afspraak om 13u.30
op het Kerkplein van Edegem. Org.: FWEdegem.
Za. 15 Juli MERKSEM: Breughelmaaltijd, gevolgd door streekbierenavond.
Om 17u. in de lokalen van VK Atalanta
(Fort van Merksem). Deelname: 375 fr.
Org.: VU&ID-Merksem. Info en inschrijving:
Peter Annys, 03/644.77.85.
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. op 25 augustus a.s zal het precies een eeuw geleden zijn dat
de beroemde en tegelijk beruchte filosoof Friedrich Nietzsche overleed. De man die vaak genoemd werd en wordt als de huisideoloog van de nazi's • zijn relatie met Wagner en Hitlers voorkeur
voor diens muziek zullen daaraan ook al niet vreemd zijn • stierf
als een geestelijk wrak. In een kanjer van een biografie worden
twee afzonderlijke boeken van Curt Paul Janz gebundeld.
'Friedrich Nietzsche. Complete biografie' is uitgegeven bij
Tirion (Baarn) en kost 795 fr
Bij dezelfde uitgever verschenen ook de levensverhalen van
Ludwig Van Beethoven (Barry Cooper. 595 fr.) en Wolfgang
Amadeus Mozart (H.C. Robbins Landon. 595 fr.) in een speciale

•

HET LEVEN ZOALS HET WAS

bronnen. In het tweede deel van iedere uitgave komen de muziek
en de (toenmalige) weerklank ervan ruimschoots aan bod. Beide
boeken zijn zeer genietbare en vooral erg praktische biografieën.
Een ander levensverhaal dat in Nederland als zoete broodjes
paperback-editie. Beide uitgaven zijn op dezelfde, bijzonder over- over de toonbank ging was dat van Simon - 'Kronkel' Carmiggelt (Henk van Gelder. Uitg. Nijgh & Van Ditmar, 1.500
zichtelijke manier opgevat. Zo vangen ze aan met een beknopt,
fr),
de journalist die tijdens de oorlog wat baantjes opknapte bij
(schematisch) historisch overzicht van het leven en werk van de
de
verzetskrant
Het Parool en later uitgroeide tot Neerlands meest
componist in relatie tot zijn omgeving. Dit deel wordt gevolgd
populaire
en
meest
'gekloonde' cursiefjesschrijver Carmiggelt
door een stamboom en een 'Wie is wie'-register Na een korte schets
stierf
in
de
herfst
van
1987,
een diffuus beeld van zichzelf achtervan de (muzikale) periode waarin de componist leefde wordt dielatend.
Was
hij
een
minzame
oude man of een overspelige chaper ingegaan op de mens achter de musicus. Dit typisch biografische deel wordt afgesloten met een overzicht van de historische grijn? Van Gelder zoekt een antwoord.
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w an vrijdag 50 juni a.s. tot zoniJag 2 juli l<omen
niet min(Jer (dan 46 groepen op öe wei(de van
Werclnter optre(den. 11 vertegenwoordigers zijn van
eigen bodem. iVlet aflevering 24 staat liet
driedaags festival in het teken van verscheidenheid.

T/W in teken van
verscheidenheid
Sinds een aantal jaren vangt rock-Werchter
op vrijdagavond aan. Verleden jaar werd
de formule van het dubbelfestival opgegeven en dus valt Torhout uit de prijzen. De
weide van Werchter blijft goed voor
60.000 plaatsen. In de gezellige tent, de
pyramid marquee, kunnen 6.000 mensen
aanschuiven.
SOULDIVA

Sharleen splterl:
samen met Texas
als afsluiter op
zaterdagavond.
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Opnieuw
Recent verscheen de vierde, herziene drui< van
Niccolo Machiavelli's 'Discorsi sopra la prima deca dl Tito
Livio', vertaaid als 'Verhandelingen over de eerste tien
boeken van Titus Livius' en verschenen onder de titel
'Discorsi. Gedachten over staat en politiek.' (Uitg. Ambo
Olympus - Amsterdam. 990 fr) Deze mooie uitgave
bevat de volledige, becommentarieerde vertaling van
dit werk dat een vergelijking maakt tussen de geschiedenis van het Oude Rome en het Florence van de 16de
eeuw.
Een minimumkennls van de geschiedenis is handig meegenomen, maar wie daarover niet beschikt kan terecht
bij de voetnoten. De uitgave bevat ook een praktisch
register waarin niet alleen kan worden gezocht op
namen, maar ook op termen en begrippen.
Ook in de Carmiggelt- en NIetzsche-reeksen van De
Arbeiderspers verschenen nieuwe delen. Van Carmiggelt
verschenen de duotiteis 'Ik mag niet mopperen - Elke
ochtend opstaan' uit de jaren 72-73, 'Brood voor de
vogeltjes - Slenteren' (74-75) en 'Ze doen maar Vroeger kon Je lachen' (76-77). Elk afzonderlijk deel
kost 699 fr. in de Nietzsche-bibliotheek verscheen 'Ecce
Homo' dat 799 fr. kost.
'De Maltezer valk' is dankzij Humphrey - 'Sam Spade'
- Bogart een echte filmklassieker geworden en dat zal
wel een beetje mee aan de basis hebben gelegen van
het feit dat het boek nu ook opnieuw is uitgegeven in
de plezierige reeks 'Crime Klassiek' (Archipel Amsterdam, 500 fr.)
Melden we, tot slot, dat ook 'De ontdekking van de
hemel' van Harry Mulisch aan een nieuw leven is begonnen in een goedkope uitgave (De Bezige Bij): 65 hoofdstukken lang genieten voor slechts 700 f r !
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Op zaterdag 1 juli komt de één na de
andere interessante groep in de marquee
optreden. Het begint reeds om 13u. wanneer Gorki aantreedt. Luc De Vos krijgt de
kans om met zijn groep een repertoire van
tien jaar en de uitstekende nieuwe plaat
Eindelijk vakantie voor te stellen. Daarna
is het de beurt aan de uiterst getalenteerde Amerikaanse artiest Elliot Smith, een
eigenzinnige sing-song-writer die nu
reeds in de voetsporen van grootheden als

Paul Weller treedt. De creatievelingen van
Dead Man Ray valt de eer te beurt om er
na Smith de sfeer in te houden. In de
vooravond wordt een aperitief van smaakvolle, zwoele soul, funk, hiphop, reggae
geboden, met vooreerst de zevenkoppige
band, waaronder vijf vrouwen, die de
Amerikaanse, talentvolle debutant Kelis
begeleidt. Daarna wordt het haasten naar
de weide voor de souldiva van het
moment, de Amerikaanse, nu eens perverse, dan weer ingetogen Macy Gray. Wie
het liever bij meeslepende reggae houdt
kan in de tent blijven voor de Jamaicaanse
vijftiger Horace Andy. De avond is voorbehouden aan vaste waarden. Eerst zullen
de Eurythmics de weide in vuur en vlam
zetten. De warmbloedige Annie Lennox
en de schijnbaar onderkoelde Dave
Stewart, zo bewezen ze in Gent, zijn in
topvorm en brengen het beste uit een rijkgevulde carrière. Afsluiter op zaterdag

wordt de sensuele pop van de Schotse
Charleen Spiteri, de frontvrouw van de
wereldbekende groep Texas.
STIJLVOL RAMMEN
Zondag wordt op de weide een potje
geramd. Al moet men dit ook niet te letteriijk nemen. Het Gentse broederpaar
Dewaele zet met Soulwax, wat staat voor
een originele mix van blues en stevige
rock, een beloftevolle finale in. Daarna
verschijnen de melodieuze Counting
Crows voor het eerst in Werchter
Wordt het zijn laatste tournee of niet? Paul
Weller schijnt er mee te willen ophouden.
Weinigen slagen erin om net als deze Brit
zonder al te veel franjes steeds weer hoogstaand werk af te leveren. Hopelijk is
Weller in een goede bui, dat kan al eens
schelen.
Eindelijk is het zover: Pearl Jam doet dit
jaar Werchter aan. Eerst gingen ze komen,
maar kwamen ze niet, daarna konden ze
niet. Yijf studioalbums verder wordt het
meestampen met stevige rock en meezingen met beklijvende ballads. The Cure
mag, hopelijk eervol, afsluiten. De peetvaders van de new-wave bezorgen de enen
koude rillingen, anderen houden het liever op een vroegtijdige rit naar huis.
(evdc)
T/W van vrijdagavond 30 Juni tot
en met zondag 2 Juli. Tickets kunnen
besteld worden via het nummer 078/
15.51.51.

100 jaargangen Volkskunde
Het tijdschrift Volkskunde is dit jaar zijn
101ste jaargang ingegaan. Het tijdschrift
wordt uitgegeven door het Centrum voor
Studie en Documentatie,
te 's
Gravenwezel. Het secretariaat is gevestigd
in het Instituut voor Volkskunde, aan de
Gildekamerstraat 2-6 te Antwerpen, het
wordt genoemd naar de voormalige stadssecretaris en volkskundige A^.C. Peeters, de
auteur van 'Eigen Haard'.
Bij wijze van voorbeeld geven wij een
overzicht van de inhoud van het laatste
nummer van het jubileumjaar. Van MJ.C.
Elias een artikel over het rechterraadsel,
A. Deroeck heeft het over kerken en kapellen in Midden-Brabant, J. Theuwissen
over de zaaier en de maand maart in 'Les
tres riches heures du Due de Berry'.
Verder zijn er een kroniek en boekbesprekingen. Zoals steeds wordt elk nummer
afgesloten met een bijzonder interessante
en ruim gestoffeerde 'tijdschriftenschouw'. De geïnteresseerde lezer kan elk
van de vermelde tijdschriften in het KC
Peeters-lnsüWiXii raadplegen.
De volkskunde in Vlaanderen - en elders -

is ontstaan als een reactie van de
Romantiek tegen de egalitaire tendensen
uit Franse revolutie en Verlichting voortkomend. Vooral in Duitsland, met W.H.
Riehl en de gebroeders Grimm, werd
teruggegrepen naar de volkscultuur en
onder invloed van een Hoffmann von
Fallersleben en ƒ H^o^werd ook bij ons laattijdig, vooral literair en mede onder
impuls van de eerste ''flaminganten',
Willems en Snellaert, aangeknoopt met
deze trend. Er kwam ook een beweging
op gang o.m. in Gezellen 'Rond den
Heerd'. Tegen dit conservatieve folklorisme reageerde de [tmt August Gittée, die
samen met de romanticus Po/Je Afonf het
tijdschrift 'Volkskunde' oprichtte in 1888.
Alfons De Cock werd redacteur in 1894.
Gittée (die zei dat men in 1830 op het verkeerde paard gewed had!) wilde een
wetenschappelijke studie van de volkscultuur en schreef in 1888 een 'Vraagbaak tot
het zamelen van Vlaamsche folklore of
Volkskunde'. Alfons de Cock leidde het
tijdschrift tot 1920, toen het ophield te
verschijnen.

De Cock was met Gittée de promotor van
een wetenschappelijk gefundeerde volkskunde. Tijdens de eerste wereldoorlog
schreef hij 'De Volkskunde in Vlaanderen'
en ijverde hij voor het oprichten van een
leerstoel Volkskunde aan de toen vervlaamste Gentse universiteit. Tussen 1914
en 1920 was het tijdschrift Volkskunde
niet meer verschenen. Victor de Meyere
nam in 1921, na De Cocks overiijden, de
leiding van het tijdschrift op zich. Vanaf
1936 werd hij daarbij bijgestaan door/an
de Vries. Na het overlijden van De Meyere
in 1938 werd het tijdschrift voortgezet
door De Vries, De Meyer, Meertens en K.C.
Peeters.
Sinds de 77ste jaargang (1976) wordt
Volkskunde geleid door J. Theuwissen en
Stefaan Top.
(jv)
°» Volkskunde verschijnt driemaandelijks. Een abonnement kost 600 fr.
Postrek. 000-0893952-97 van het
Centrum voor Studie en
Documentatie, Gilles de Pélichylei 97,
2970 's Gravenwezel (Schilde).

tekende hij enkele Wumo-covers en F/3/r-illustraties Zijn
naam prijkt ook boven de Van /?ossem-strips
De tentoonstelling in Kemmel bevat 44 werken (stnps en
cartoons) De jongste jaren tekende Meynen vooral het
Belgische politieke landschap Op snedige en cynische
wijze zet hij s lands kopstukken in hun hemd en vat de
politieke en maatschappelijke zeden en zedeloosheid van
een heel tijdperk samen En hij doet dat op een schitterende manier
De 44 werken van Meynen. Elke dag In Het Labyrint te
Kemmel, van I0tot20u
Dinsdag, gesloten. Tot2julla.s.

De werken van Mevnen te kUk
Onder de titel De 44 werken van Meynen' loopt tot 2 juli
2000 in Het Labyrint te Kennmel een tentoonstelling met
politieke cartoons van Enk Meynen
Meynen debuteerde in 1979 in het weekblad Knack Sinds
1990 leverde hij wekelijks een politiek getinte strippagina
voor De Nieuwe Panorama en later voor de opvolger
P-Magazine Ook Het Laatste Nieuws plaatst zijn werk
(foto) Tussenin werkte hij nog even voor De Morgen en
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Uilenspiegel in St.-Winoksbergen
Het stadje Bergues in het departement du
Nord, Sint-Winoksbergen in de Franse
Nederlanden, zette in 1989 een merkwaardige traditie in Gestoeld op de tnptiek van muziek, traditie en geschiedenis
wordt er jaarlijks het Festival de Bergues
georganiseerd Festivals met volksmuziek,
gastronomische feesten m en rond het
gerestaureerde slachthuis, klank- en luisterspelen om de eertijdse Benedictijnerabdij van Smt-Winok letterlijk in het hcht
te zetten Zij lokken steeds grote belangstelling Doorgaans gaan deze festiviteiten
ook door in samenwerking met andere
volkeren van Europa Zo was de doedelzak omwille van zijn brede verspreiding
een geschikt instrument om deze gemeenschappen te verzamelen
Ook dit jaar laat St-Winoksbergen zijn
Vlaamse ziel spreken Het stadje heeft
zoals vele Vlaamse steden een belfort (50
klokken), ligt op nauwelijks 10 km van de
kust, op 15 km van de grens met
Vlaanderen en heeft verder ongeveer alles
gemeen met wat aan de andere kant van
de grens bestaat kazen, worsten, goed
bier (reeds geproefd van La Blonde
d'Esquelbecq-Ekelsbeke '*), zelfis 'veritables
gaufres flamandes' worden er aangeboden Ook het onvermijdelijke Pot'je
vleesch komt er op tafel wordt Zo zet het
eerbiedwaardige 2-sterren Hotel du
Commerce elke zaterdag het typisch
Westhoekse recept bestaande uit de dne
K's (konijn, kip, kalf) op zijn menu, reserveren IS noodzakelijk'
Alhoewel het stadje in 1668 door
Frankrijk werd geannexeerd is StWinoksbergen na meer dan 300 jaar nog
zó Vlaams dat het als '1' autre Bruges des
Flandres' wordt omschreven Niet alleen
omwille van zijn gebouwen maar ook voor
zijn kanalen en 'watergangs'
Vanuit dit histonsche bewustzijn wordt
deze zomer aan de voeten van de oude
abdij, waarvan de resten op de
'Groenberg' nog te zien zijn en niet zo ver
van het belfort, het spektakel 'Thyl l'espiègle' op poten gezet In vijf opvoenngen, drie in juni en twee in juh zullen 150

VUUViVISE
KOERIERDIENST
Binnen- en
Buitenland
Basisprijs:
- vast recht
Ijef. 150,- bef. 10,- per Ion.

TeL 050/42.62.67
(na20u)

figuranten gedurende anderhalf uur een
'ontmoeting tussen geschiedems, magie
en illusie' toveren Acrobaten, muzikanten, zangers, koorddansers en acteurs
brengen het verhaal van Tijl
Voor de hteraire benadenng van het werk
van Charles De Coster werd de Vlaamse
Uilenspiegelkenner Vtc Nachtergaele aangesproken In een fraaie folder doet deze
Leuvense hoogleraar het verhaal van Ttjl,
Nele en de anderen Ook Lamme
Goedzak, Louts Ie debonnaire (niet te verwarren met Lodewtjk de Vrome, of is dat
de bedoeling') wordt met vergeten
Nachtergaele vindt dat Tijl ook vandaag
nog actueel is Hi) ziet in vrijheidsheld het
symbool van de bestendige stnjd voor
onafhankelijkheid en verdraagzaamheid
en dit over alle grenzen en tijden heen
Om de verbondenheid met Vlaanderen te
illustreren besteedt de brochure een bladzijde aan Damme, zoals geweten de

Vlaamse geboorteplek van Uilenspiegel
Het spektakel m Bergues belooft geen
braaf gedoe te zijn, want de mise en scène
voorziet naast traditionele straten- en pleinentaferelen ook landschappen met ternls, verlaten industnezones en TGV-stations
Er nog even op wijzen dat na de voorstelling van zaterdag 24 juni het Sint-Jansvuur
(Feux de la St jean) wordt aangestoken,
een stokoud gebruik waarmee het begin
van de zomer wordt gevierd
De opvoenngen 'Thyl l'espiegle' gaan
door op 23, 24 en 30 juni en op 1 en 2 juh
telkens om 22u 45 in Bergues
(mvl)
=* Reserveren is aangewezen, er zijn
1000 zitplaatsen per voorstelling.
Inkom: 100 ff. (zonder reservatie +
20 ff.), kinderen tot 12 jaar 40 ff. Tel.
03 28 68 11 06 bij bet Office de
Tourisme.

Het drama van Munster

en de wederdopers

Het eerste jaarboek van dit nieuwe
millennium van de vereniging/stichting Zannekin biedt opnieuw een
aantal interessante artikelen en bijdragen aan over de geschiedenis en
de cultuur van de Nederlanden
Deze merkwaardige vereniging die
vooral aandacht wil hebben voor de
randlanden rond het Nederlandse
taalgebied,
die verduitst
en
verfranst werden (zoals bij voorbeeld het land van Kleef, OostFnesland Zuid-Vlaanderen en het
West-Munsterland) heeft sinds verleden jaar" bij de verscnijning van
het 21ste jaarboek de naam van het
jaarboek gewyzigd
Deze jaarboeken hebben nu als titel
'De Nederlanden extra muros' De
muren staan hier dan voor de huidi
ge landsgrenzen van Nederland,
België en Luxemburg En elke keer
weer vindt de lezer in deze jaarboeken wetenschappelijk verantwoorde
studies over een deelaspect met een
toch 'wijds uitzicht' met kans op
inzicht Wie de bewogen geschiedenis van onze gewesten (een lappendeken van landstreken of regio's) wil
kennen vindt hier toch echt gading
en genoegdoening Zo bevat dit
jaaiboek nu alleszins twee zeer leesbare bijdragen van twee Nederlandse histonci die elk op hun beurt het
drama van de wederdopers of ana-

baptisten in Munster onder de loep
leggen De eerste is dr F van der Pol
en IS getiteld 'Het Munsters Anabaptisme en de Zuidelijke Nederlanden ,
de tweede is van de hand van dr H
Terhalle en is getiteld 'De Tachtigjange Oorlog en het Westmunsterland' En hier kan men meer weten
over deze vreemde en bloedige episode van de dwepende en opstandi
ge doopsgezinden die vanuit onze
gewesten vanuit Amsterdam maar
ook vanuit onze zuidelijke steden en
gemeenten, naar Munster trokken
('Nyemant en versuyme op te treeken opdat hij God met en temtere,
want daer is eenen oproer op han
den over de gantsche wereit Want,
seyt de Propheet Jeremias in sijn
51 en Capittei Vliedt uyt Babvion )
als naar het 'Westfaatse Sion' of het
Nieuwe Jeruzalem of kortom naar
de stad van God op deze wereld
waar uiteindelijk in de praktijk een
jaar lang de polygamie en andere
ketterse excessen heersten Dankzij
deze belangwekkende studies werd
het histonsch kader voor de gebeurtenissen rond Johan of Jan van
Leiden en de belegering van de
Westfaalse stad Munster duidelijk
uitgetekend Laten we trouwens met
vergeten dat ook auteurs als Hubert
Lampo en Marguerite Yourcenar dn
één van haar meesterwerken

'i'Oeuvre au nolr' in het hoofdstuk
'La mort è Munster') dit drama van
de wederdopers hebben opgeroepen De zestiende en de zeventiende eeuw komen aldus ruim aan bod
in dit jaarboek Er is ook nog een bijdrage over 'Enkele ontwikkelingen in
en consequenties van de strijd m het
Deventer Achterland, 1558-1648',
maar vooral ook de bijdrage van de
onvermoeibare auteur en bibliothe
cans die graag in archieven snuffelt,
Pieter Jan Verstraete over een ons
onbekende Fries m Gent, Foeke
Buitenrust Hettema, is de moeite
waard Voorts is er nog een artike'
van Leo Camerlynck (onaervoorzitter
van de vereniging) over de relatie
tussen de stad Nieuwpooft en de
met aflatende acties voor FransVlaanderen Tenslotte verwijzen we
graag naar de uitgebreide en indnngende bijdrage van Johan van
Herreweghe die een goed gedocumenteerde kroniek over de Franse
Nederlanden schreef die dit jaarboek
afrondt en het hoe dan ook een
(haast actuele) meerwaarde geeft
Hendrik Carette
c* De Nederlanden 'extra muros',
leper/MIJdrecht, Zannekin, 2000
176 blz., 800 fr Bestellen bij
Maurits Callllau, Paddevijverstraat 2,
8900 leper, rek 464-8220251-59
ten name van Zannekin.
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NIEUW IN DE BIOS

DEUCE BICOLOW: MALE GIGOLO

Casper (Dina Meyer) en sheriff Emmet Kimsey (Lou Diamond
Philips), die met twee lelijk verminkte lijken zit, gaan onderzoeRegisseur Mike Mitchell gebruikte voor deze 'Deuce Bigolow .• male Deze film werd waarschijnlijk uitgebracht voor de videomarkt ken waarom een vrijend paartje door de vleermuizen werd aangigolo' een script van Harris Goldberg en Rob Schneider. Die laat- waar hij gretig aftrek zal vinden bij mensen die de scatalogische gevallen. Regisseur Louis Morneau pakt het allemaal erg serieus
aan, alsof het niet om een film gaat, maar om verfilmde werkeste speelt ook de hoofdrol Na een aantal melige grappen maken fase nooit voorbij zullen zijn.
lijkheid, en dat maakt de zaak nog veel beklemmender. De vleerwe kennis met Deuce, een halve analfabeet die ruzie heeft met
muizen blijken het resultaat te zijn van ietwat uit de hand gelopen
zowat de hele wereld en enkel tot rust kan komen bij zijn tropiBATS
proefnemingen met Indonesische vliegende honden. Eindelijk weer
sche vissen. Op een dag krijgt hij de kans een praatje te maken met
een gigoio. Die stelt hem voor om in zijn villa te verblijven en voor 'Bats' is een lekker ouderwetse horrorfilm, die doet denken aan eens een horrofilm zoals het hoort Niet vernieuwend, maar dat
zijn zieke vis te zorgen terwijl hij met vakantie is. Twee dingen Roger Corman en de Engelse Hammerfilms. Geen reusachtige vlie- was 'Tremors' - herinner je je die grote wormen onder de woestijnmag Deuce niet doen: de telefoon beantwoorden en met 's mans gen, geen uit hun voegen gegroeide spinnen, maar op hol geslagen grond? - enkele jaren geleden ook niet en ook die was best te bekijsportwagen rijden. Twee regels die - u raadt het al • snel gebroken vleermuizen zijn de monsters van dienst. Specialisten mogen dan ken. Wat ons betreft is 'Bats' een uitblinker in het genre. (**l/2)
worden. Wat volgt is een aaneenschakeling van gore grappen. wel beweren dat die dingetjes zachtaardig zijn, maar Dr Sheila
Willem Sneer
•

^M=ii^ Valmont Frans-Britse film van Milos Forman uit
1990 Franl<rijk, in de 18de eeuw. Madame de Merteuil
wil zich wreken op haar minnaar Cercourt, nu hij op het
punt staat te trouwen met Cécile de Volanges. Ze geeft
burggraaf de Valmont de opdracht het jonge meisje te
verleiden.. Zat. 24 Juni, Canvas om 20u.30

"^^^^ Uncle Buck Buck Russell moet een tijdje voor
zijn neefje en twee nichtjes zorgen terwijl hun ouders
op reis zijn Hij neemt zich voor zijn uiterste best te
doen, maar krijgt het dadelijk aan de stok met de 15Jarige Tia. Amehkaanse komedie van John Hughes uit
1989. Zon. 25 juni, VT4 om 19u,30

"ïsriv Jean de Fiorette Franse film van Claude Berri uit
1986. Fraai landelijk drama naar de roman Teau des collines' van Marcel Pagnol, met als allesoverheersend
thema de levensnoodzakelijkheid van water in de kurkdroge Provence en als onderliggend thema de conflicten tusen de idealistische stedeling en de traditionele
dorpelingen. Daniel Auteuil kreeg een César voor zijn
vertolking. Maan. 26 Juni, Canvas om 20u.55

^^^^
lyianon des sources Franse film van Claude Berri
uit 1986 Vervolgfilm op de gisteren uitgezonden üean
de Fiorette', beide gebaseerd op Marcel Pagnols' saga
'Leau des collines'. Dinsd. 27 Juni, Canvas om 20u.55

^'M30' The Adventures of Baron Munchausen Europa
tijdens de 'Verlichting'. Het Turkse leger valt een stad
aan waarvan de bevolking samenzit in een theater waar
'De avonturen van Baron Munchausen' wordt opgevoerd. De echte baron, die zich de woede van de Turkse
sultan op de hals haalde, besluit zich met de zaak te
bemoeien... Brits-Duitse avonturenfilm van Tern/ Gilliam
uit 1989. Woens. 28 Juni, Canvas om 21u.10

Jennifer Coneily In
The Hot spot'. Dond.
29Juni, VT4om2lu.

^=S4^ American Heart Amerikaanse film uit 1992 van
Martin Bell. Jack Kelson is net uit de gevangenis vrijgelaten en wil met een schone lei opnieuw beginnen. Hij
krijgt al meteen het bezoek van zijn 15-jarige zoon Nick,
die liever bij hem wil blijven dan bij zijn tante. Dat past
niet meteen in Jacks plannen. Realistisch no-nonsense
drama over de relatie tussen een ex-gevangene en zijn
tienerzoon. Vrij. 30 Juni, TV1 om 22u.05
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Werelden van verschil
Nogal wat tijdschriften in Vlaanderen hebben het moeilijk om het hoofd boven
water te houden. De meeste uitgevers van
culturele of maatschappelijk-politiek ietwat ernstiger bladen vechten om te overleven. In de sector van de ontwikkelingsproblematiek is het niet anders. Tot vandaag bestonden in Vlaanderen twee
maandbladen die dragers zijn van informatie en bewustmaking, over de Derde
Wereld. Enerzijds was er Wereldwijd, het
blad dat ontstond binnen de missionerende congregaties en daarnaast is er ook De
Wereld Morgen, het maandblad van het
(NC0S-)11.11.11. Beiden hebben het, om
heel eigen redenen, zeer moeilijk. Het
draagvlak van Wereldwijd - de katholieke
kerk en de missionarissen met hun aanhang - verschrompelde, met alle gevolgen
vandien voor het abonnementenbestand.
Wereldwijd ging vanaf het begin nogal
eigenzinnig zijn weg, onder leiding van de
betreurde Walter Aelvoet en van Mark
Filet. Ze volgden de 'conciliaire' weg en
werden bewogen vanuit de bevrijdingstheologie. Bovendien werden de jongste
decennia beide ontvoogdende bewegin-

Vond ook u de rellen tussen Engelse
en Duitse voetbalvandalen een beetje tegenvallen? Wij alvast wel: wie de
media in de weken, dagen en uren
voorafgaand aan 'de moeder aller
risicomatchen' (echt gehoord!)
moest geloven, kon niet anders dan
vrezen dat de wedstrijd in Charleroi
zowat de evenknie zou worden van
de landing in Normandië.
We laten ons niet uit over de politieke gevolgen van de rellen, maar willen toch even kort ingaan op een vrij
sturende bijdrage over de supportersreilen in het l/^T-journaal. En op
de wonderbaarlijke manier waarop
datzelfde stuk op amper 6 uur tijd
zelf was bijgestuurd.
Het zaterdagse VRT-middagjournaal
bracht een bijdrage over de rellen
van de avond voordien in Brussel.
Daaruit moest blijken op wat voor
'beestachtige' manier de ordetroepen tewerk gingen bij het zuiveren
van de straten. Het commentaar was
cynisch en bepaald niet neutraal.
Enkele bedenkingen:
- weken op voorhand werd aangekondigd dat de ordediensten er'niet
mee zouden lachen;
- je kan niet akkoord gaan met het
bewusteloos slaan van welke dader
dan ook, maar mogen wij ook weten
wat hij had uitgespookt. En had hij
teveel gedronken?
- je kan Je vragen stellen bij het
gebruik van traangas om Britse hooligans uit een café te drijven, maar
andersom mag Je ook rekening hou-

gen uit de officiële kerk zo goed als weggebannen.
Intussen daalde het lezersbestand zodanig
dat de uitgevers ingrepen: Wereldwijd
werd vanaf dit jaar herleid tot een tweemaandelijks magazine. Het kreeg wel
knappe broertjes zoals Wereldwijd web
(www.wereldwijd.be) en Wereldwijd mail
waarbij geïnteresseerden in staat gesteld
worden om zich te abonneren op een electronische nieuwsbrief Ook dat kan gebeuren middels een bezoekje aan de fraaie
website. Naast dit alles blijft het Noord
Zuid Cahier (4 nummers per jaar) behouden. Met het tweemaandelijks magazine
worden - via themanummers - nieuwe
wegen bewandeld. Het eerste nieuwe
nummer dateert al van januari jl. Daarin
werd de 'Brusselse vijfhoek' als de wereld
behandeld. Boeiend, dat wel, maar niet
meteen wat je van Wereldwijd verwacht.
Het tweede nummer (maart-april) bracht
ons weer op het vertrouwde spoor. Onder
het thema 'Grenzen aan het geld' werd de
wereld op de NoordZuid-tafel geanalyseerd. Het derde themanummer ging onder de noemer 'Niets doen is geen optie'.

den met de rechten van de eigenaar
van de bar. Wanneer in onze woning
plots tientallen herrieschoppers zouden staan, zou het ons ook niet
schelen of ze kotsend naar buiten
werden geranseld;
- Je kan Je vragen stellen of groepen
migranten zich niet al te vlug hebben laten provoceren, maar anderzijds moeten (Engelse) hooligans
geen vrouwen lastigvallen. Probeer
het zelf eens met die blonde stoot
van de buurman ...

Of Wereldwijd inmiddels gered is? Wie
weet. Het is alleen jammer dat één reddingspiste niet tot het einde werd volgehouden:
het
samenvoegen
van
Wereldwijd en De Wereld Morgen tot een
degelijk maandblad over de ontwikkelingsproblematiek. Het water was blijkbaar nog te diep ...
(mvd)
c» 'Wereldwijd, Hoogstraat 139, 1000
Brussel, tel. 02/213.12.70, fax
02/213.12.71, e-post
anna. ade@wereldu>ijd. ngonet. be
diverse formules van abonneren.
journaal en het avondbulletin en wiè
er allemaal is tussengekomen: wij
hebben er het gissen naar, maar dèt
er is ingegrepen lijkt een feit. De
avondlijke bijdrage bevatte o.m.
stukken interview met de Donnéa en
een politieman die een en ander
'kaderden'. Ook de stelling dat hooligans - als waren ze 'het meisje met
de zwavelstokjes' - zomaar bij het
vuilnis werden geparkeerd was afgezwakt. Dat zoiets waarschijnlijk niet
met de volledige instemming van de

Beelden
en hoe ze te sturen
Euro 2000, alle kanalen, alle dagen
- en, tot slot- hebben de meeste
politieke partijen niet in hun programma opgenomen dat gasten
welkom zijn maar dat ze zich moeten
aanpassen aan onze leefcultuur. Dus
óf het imagoprobleem van België is
echt wel groter dan gedacht óf de
Engelsen gingen zwaar in de fout. In
de marge daarvan: ons valt het op
dat het Vlaams Blok zich bijzonder
ver houdt van negatieve uitspraken
over die (overwegend extreemrechtse) hooligans...
Niets van al deze bedenkingen in
deze erg eenzijdige VRT-bijdrage.
Deze pistes werden gewoon gesloten. Wèt er gebeurd is in de tijd tussen de uitzending van het middag-

journalist in kwestie gebeurde, was
mogelijks af te leiden uit het feit dat
er ook aan werd toegevoegd dat de
Donnéa loog toen hij het had over
het ontbreken van steun van de
rijkswacht.
Wij vernamen uit de pers dat de VU
vragende partij is voor een parlementair debat over het optreden
van de ordediensten. Het beeldmateriaal moet daarbij de discussie
ondersteunen. Een goed initiatief,
maar bekijk de beelden dan wel door
alle ogen. De VRT had dat in aanvang
verzuimd.

Krik

zaterdag start vu&lP
haar campagne
Uiteraard zal elk door de wol geverfd politicus vertellen
dat de verkiezingscampagne start de dag na de verkiezingen Maar de intensiteit van de propaganda en acties
IS toch van een ander niveau in de laatste aanloop naar
de verkiezingsdag Zaterdag 24 juni organiseert VU&ID
haar campagnestartdag in het Antwerpse hotel Astrid
Park Plaza De meeting Pegint om 10 uur Antwerps
volksvertegenwoordiger Fons Borgman spreekt er het
welkomstwoord Tijdens de voormiddag krijgen de aan
wezige VU-leden en ID partners toelichting Pij de speerpunten van het verkiezingsprogramma van Peter Van
Hoof, Annemie Van de Casteele en Geert Lambert Verder
worden ze door algemeen secretans Laurens Appeltans

Achterhaald
Sinds 1973 ligt in Antwerpen een gigantisch dok te schitteren, waar nog niet eens
een roeiboot)e heeft aangemeerd
Kostprijs 5 miljard £r Als dat werkelijk zo
IS, waarom maken minstens de oppositiepartijen en al hun volksvertegenwoordigers zonder uitzondering daar met meer
rumoer rond' (Wlf • 15 juni jl - 'Doel de
moed van het haalbare') Het geheel wekt
de schijn dat met iedereen bekommerd is
om misslagen Met onder elkaar geheime
afspraken om het met te bont te maken'
Het IS zielig om zien hoe actiegroepen
zich rond 'Doel' inspannen, terwijl de rest
van de politieke wereld en de bevolking er
zich niets van aantrekt Wat ons met raakt,
deert ons niet Zit er misschien nog een
addertje onder het gras' Kunnen de
bewindvoerders uitleggen waarom het
bedoeld dok achterhaald is' Zoals het dok
waar Doel moet voor verdwijnen tegen de
tijd dat het gebouwd is ook achterhaald
zal zijn door het reusachtig in aanbouw
zijnde dok dichtbij zee in Vlissingen
Tegen die tijd vaart er geen groot containerschip nog 80 km landinwaarts op een
gevaarlijke stroom naar Antwerpen Wie
zal die flaters betalen' Juist, je weet het'
Willy Degheldere,
Brugge

Decumui komt
er niet
•Verleden week werd in de Kamer-commissie Binnenlandse Zaken ons wetsvoorstel
besproken dat voorziet in de onverenigbaarheid tussen een parlementair mandaat en een gemeentelijk uitvoerend mandaat (burgemeester, schepen, OCMWvoorzitter)
Alle Franstalige partijen, met uitzondering
van Ecolo, verzetten zich tegen dit voorstel Uit Vlaamse hoek kwam er steun van
regeringspartij Agalev
De Vlaamse liberalen, die nochtans de
decumui in hun verkiezingsprogramma
inschreven, bleven oorverdovend stil tijdens de bespreking
BIJ de stemming bleek waarom de liberale fractie stemde tegen'
Zijn het de liberale burgemeesters en
schepenen, die hun electorale basis willen
behouden, die de doorslag gaven of is het
toch het dictaat van de Franstaligen dat
deze houding verklaart'
Feit IS dat hun geloofwaardigheid alvast
een flinke deuk knjgt en dat een decumulregeling, die moet bijdragen tot een
betere werking van onze instellingen,
meer kansen voor nieuwe en jonge pohtici en het doorbreken van de machtsconcentratie, met voor morgen is

geïnformeerd over de verkiezingscampagne Ook wordt
uitgekeken naar de toespraak van Vlaams minister van
Binnenlandse Aangelegenheden Johan Sauwens Een
ander sleutelmoment wordt de slottoespraak van VUvoorzitter Geert Bourgeois
EURO 2000: EEN ALTERNATIEF
Vorige week werden de organisatoren echter onaangenaam verrast Aanvankelijk was voor het namiddagge
deelte een mediatieke actie gepland maar
EURO 2000
strooit roet in het eten Door de weigenng van de
Antwerpse stadspolitie om tijdens het Europees voetPaltornooi een optocht of actie toe te laten in de stad
moest een alternatief programma in elkaar worden
gebokst
En dat alternatief mag er zijn vijf politiek-maatschappe-

•

WEDERWOORD

Een gemiste kans'
We roepen de 'Vlaamse partijen op aan te
dringen op een snelle overheveling van de
organieke wetgeving voor gemeente en
provincie, zodat we hopelijk een tweede,
succesvolle poging kunnen ondernemen
om een decumui in Vlaanderen te regelen
Zo krijgt de VLD de kans haar verkiezingsprogramma er nog eens goed op na te
lezen'
Els Van Weert,
volksvertegenwoordiger

voetbal
een feest?
Het organiseren van een groots voetbaltornooi IS voor het inrichtend land de
gelegenheid om zich van zijn beste zijde te
tonen aan de internationale gemeenschap Voor de bevolking lijkt zo'n tomooi
meer op een staat van beleg De ganse
gemeenschap moet de financiële inspanningen dragen voor
- de hernieuwing van de voetbalstadions
(ongeveer 1 miljard fr),
- de volledige opvordering van politie en
njkswacht (ongeveer 1,5 miljard fr),
- het paraat houden van de magistratuur,
- het installeren van de veiligheidscamera's in de steden,
- de extra miljoenenbetoelaging voor de
vervoermaatschappij De Lijn,
• in ruil voor de financiële en logistieke
gulheid worden ook de Vlaamse symbolen
geweerd bij de openingswedstrijd en worden de "Vlamingen - zoals op de
Olympische Spelen - weer eens als Belgen
verkocht
Wettelijk bestaat er geen Belgische sport
meer, want enkel de gemeenschappen
zijn volledig verantwoordelijk voor de
sport De bekendheid van Vlaanderen in
de wereld wordt voor een forum van honderden miljoenen doodgezwegen
Bestaan er nog volkeren in Europa die
veel betalen aan een staatsapparaat waardoor ze blijvend miskend worden' Enkel
een repubhek Vlaanderen zal ons de onafhankelijkheid geven waar wij als volk
recht op hebben
Namens de VU-sportcommissie.
Frank De Vis,
voorzitter
Kris Van Dijck,
Vlaams parlementslid
Geert Goubert,
lid dagelijks bestuur Vlaamse Sportraad
Jan Vranken,
lid Raad van Bestuur Bloso.

•

Mooie wereld!
Dat de VRT in haar meuwsbenchten voorrang geeft aan het voetbalnieuws (BelgieTurkije) en de gruwelijke dood van 58
Chinese verstekehngen pas op de tweede
plaats brengt is ronduit een schande Een
groot menselijk drama veroorzaakt door
gewetenloze mensenhandelaars moet wijken voor een commercieel gebeuren
Is het u, luisterraar van de openbare
omroep, ook reeds opgevallen dat mededelingen of programma's brutaal onderbroken worden omdat commerciële spots
voorrang hebben'
Mooie wereld waann wij leven'
Jan de Laet,
Antwerpen

Buitenspel
In de rand van Euro 2000 laat Philips in
de Brusselse agglomeratie eentalig Franse
folders huis-aan-huis bedelen
Dit sportgebeuren speelt zich af in de
Lage Landen waar meer dan 80% van de
inwoners Nederlandstalig is
Het
Eindhovense bedrijf doet dit eentalig
Frans m onze hoofdstad die officieel en
wettelijk strikt tweetalig is
Van een Nederlandse multinationale
onderneming verwacht ik wat meer alertheid bij zijn klantenwerving, zeker als die
zo dicht bij huis - een thuiswedstnjd - kan
aantreden En afgaande op de bedrukte
ruimten van de folder kan er zo te zien
makkehjk ook een Nederlandse tekst worden bijgedrukt De Nederlandse taal is in
de hoofdstad van Europa-15 al lang geen
Bargoens meer
Zodoende zou Philips dan ook scoren bij
de Brusselse Vlamingen, voor wie dergelij-
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lijke stadswandelingen onder begeleiding van nationale
en lokale kopstukken van VU en ID21 Tijdens deze wandelingen wordt telkens een andere wijk of een ander
aspect van de Antwerpse metropool verkend het volkse
Antwerpen met een wandeling door Stuivenberg, de themawandeling 'Sterren en spektakel' als symbool voor de
bruisende stad, een rondleiding in de stationsbuurt die
een wereldkaart op stadsformaat' is, een ontmoeting
met Het Eilandje dat zowat 'tussen stad en haven ligt, en
de wijk Zurenborg waar
de Ant werpse Belle
epoque t o t leven komt'
De wandelingen vertrekken om I 4 u 15 op
het Astridplein en eindiVERPINOT WIE ONGEPONPEN jS
gen er omstreeks I 6 u

VU&ID

ke eentalige Franse folders een grove miskenmng zijn van hun culturele rechten Zij
vragen hier gewoon gelijkberechtiging
voor taal en cultuur, correct maar kordaat,
bewust en overtuigd van hun zaak
Misschien vindt Philips dit identiteitsbewustzijn bij vele Vlammgen maar niks Het

«"

ZIJ z o '

Toch vinden ook bedrijven uit het
Franstahge landsgedeelte het niet te min
om hun reclame in onze hoofdstad tweetalig Nederlands/Frans te voeren
En wat te denken van de keunge tweetahge reclamefolder van een handelaar in de
hoofdstad die zelf afkomstig is van over de
Bosforus en hier zijn handelsreclame steevast tweetahg voert' Het kan dus'
Maar om in het voetbalsfeertje te blijven,
nog dit Oranje-spelers (en -coaches) zetten al een paar decennia lang de knjdijnen uit bij FC Barcelona, waar ze voor een
Catalaans pubhek optreden Deze club is
het symbool van het Catalaanse identiteitsbesef, wat elders in dat land met akijd
in dank wordt afgenomen en wat vroeger
ook al eens met mmder sportieve middelen gebeurde
Besluit de Phihps-folder voldoet helemaal
met, hij staat buitenspel
Eddie Favoreel,
1070 Brussel

PS de redactie ontvangt graag
bneven van lezers Naamloze
scheld- en smaadbneven gaan de
scheurmand in De redactie behoudt zich het recht voor bneven
m te korten en persklaar te
maken Brieven worden voluit
ondertekend, tenzij de schrijver
verzoekt initialen te gebruiken
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twee plaatsen, in Mechelen en in Brussel, worden
uitzonderlijke wandtapijten getoond. De eersten
behoren tot de Spaanse Kroon, de tweeden tot de
verzameling van keizer Karel. Maar allen werden ze
geweven in Brabantse en Vlaamse ateliers en allen zijn
van onbetwiste wereldklasse.

• UITSMIJTER

De getoonde wandtapijten in de gerestaureerde Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal te Brussel werden na een lange
restauratieperiode in hun oorspronkelijke
luister hersteld Zij vormen een bijzonder
goed voorbeeld van de typisch monumentale stijl die zich bij het begin van de I6de
eeuw specifiek te Brussel ontwikkelde.

WERELDKLASSE
Aanvankelijk nog in de gotische sfeer
onderging deze tapijtweefkunst op het
einde van het tweede decennium van de
I6de eeuw de invloed van de Renaissance.
De tentoonstelling laat ook voor het eerst
een verdergaande ontleding toe van de
stijlverwantschappen tussen de compositie van deze wandtapijten en de gepolychromeerde retabels, een andere typisch
Vlaamse kunstbednjvigheid van wereldklasse, bij de overgang van de 15de naar
de I6de eeuw
In de Brusselse tentoonstelling gaat het
om zogenaamde 'devotietapijten', zoals
'De Geboorte van Jezus' (het oudste tapijt
behoorde toe aan Isabella de Katholieke),
'Mis van de H. Gregorius' en het 'Leven
van de H. Maagd' en twee tapijten uit de
'Devotie van Onze-Lieve-Vrouw', om ons
tot enkele meesterwerken te beperken
Het gaat hier om echte 'gouden weefsels',
triptieken van zijde en gouddraad.
Bovendien worden hier twee volledige
reeksen getoond: de 'Geschiedenis van
Johannes de Doper' en de 'Geschiedenis
van David en Batseba'.
Het huis van Habsburg plaatste wandtapijten testamentair op gelijke voet met juwelen. Zo genoot de koninklijke tapijtcollectie bescherming en ontsnapte ze aan de
erfschuldenlast. Vanaf keizer Karel tot de
laatste Habsburger in Spanje, KarelU, vergezelden deze wandtapijten de vorsten op
hun reizen
Onder IsabeUa de Kathoheke (1451-1504)
maakten de wandtapijten deel uit van de
schatkistreserve. Bij de veiling van maar
eventjes 360 stuks in 1505, werden gelukkig enkele topwerken in openbaar bezit
gehouden.
Johanna van Castilië (Johanna de
Waanzinnige, 1504-1555), dochter van
Isabelia de Katholieke en Ferdinand van
Aragon, verrijkte de koninklijke collectie
met stukken uit de Vlaamse Renaissance.
Het was Pieter van Aelst (1450-1532),
alias Van Edingen, die tal van wandtapijten voor de koningin weefde.
Ook de landvoogdes van de Nederianden,
Margaretha van Oostenrijk (1480-1530)
en zus van Filips de Schone, droeg intens
bij tot de luister van de Spaanse koninklijke collectie Zij schonk diverse wandtapijten uit haar Mechels paleis aan haar geliefkoosde neef, de latere keizer Karel (15001558).

Filips II (1527-1598), zoon van Karel en
Isabelia van Portugal, erfde deze schat en
schonk hem aan de kerk van San Lorenzo
in het Escorial.
In 1593 ging de collectie naar Felipe de
Benavides, hoofdtapi)twever van de
koning. Volgens testamentaire beschikking van Filips werden de wandtapijten
niet langer als famiüebezit beschouwd
maar als eigendom van de Kroon.
Na de dood van Karel II kwamen de
Bourbons aan het bewind. Filips V (17001746) richtte in 1719 in Madrid een tapijtweverij op, om niet langer beroep te moeten doen op Vlaamse wevers die nu onder
Oostenrijks bestuur leefden.

•

LOS HONORES
De in Mechelen getoonde reeks van negen
monumentale wandtapijten, gekend
onder de verzamelnaam 'Los Honores' is
ontegensprekelijk het absolute meesterstuk van deze uitgesproken Vlaamse
kunstbranche.
De uitzonderlijke reeks beslaat een totale
oppervlakte van 420 m^! Daarmee is ze
één van de grootste ter wereld. Elk van
deze wandtapijten is ongeveer 10 meter
lang en 5 meter hoog en werd uitgevoerd
in wol en zijde, goud- en zilverdraad. Ook
deze reeks werd geweven in het atelier
van Pieter van Edingen.
De ontwerpen voor 'Los Honores' dateren

Vlaamse wandtapijten
van wereldklasse
in Brussel en Mechelen
WEVERS EN PATROONSCHILDERS
Reeds zeer vroeg groeide Brussel uit tot
een bloeiend centrum van tapijtweefkunst. De 15de eeuw vermeldt ons honderden namen van meesters, knapen en
leerlingen in dit artistieke ambacht. Over
de eigenlijke productie blijven we in de
onwetendheid.
Pas vanaf 1500 wordt het mogelijk om
bestaande wandtapijten in verbinding te
brengen met namen van handelaars en
tussenpersonen bij de uiteindelijke verkoop. Zij worden in de archieven vaak
'marchand-tapissier' genoemd.
De eigenlijke 'tapissiers' zijn eigenaars
van manufacturen of gewoon kapitaalverschaffers aan voor het overige onbekend
gebleven ateliers. Zij waren dus niet de
eigenlijke wevers.
Een eerste dergelijke eigenaar-kapitalist
van die aard was Pieter van Edingen, of
Van Aelst.
Hij leverde belangrijke tapijtwerken aan
alle vooraanstaande Europese vorstenhoven, hij werkte ook voor het Vaticaan. Van
Aelst bleef actief tot circa 1533.
Dan verschijnt de manufactuur van Pieter
de Pannemacker op het toneel. Ook deze
kende internationale uitstraling door de
eerbiedwaardige opdrachten die hij binnenhaalde.
Andere namen zijn De Kempeneer,
Dermoyen en Ghieteels of Van Tieghem.
In 1528 vaardigde het Brusselse stadsbestuur een edict uit, waarbij het inweven
van stads- en weversmerken verplicht
werd. Naast het zegelen en keuren van
wandtapijten moest dit nieuwe edict de
kunstproductie tegen fraude en andere
malafide praktijken behoeden.

wellicht van rond 1520, indien men rekening houdt met het ingeweven jaartal op
het eerste tapijtwerk uit deze reeks. In de
eigentijdse documenten stond deze reeks
geboekstaafd als 'De tapissereyen van der
Fortuynen', zo genoemd naar het motief
van het 'Rad van Fortuna', uitgebeeld op
het eerste wandtapijt.
De bestelling voor deze reeks kwam uit de
omgeving van Karel V Directe aanleiding
was de keizerskroning van Karel op 23
oktober 1520 in Aken. In 1523 was de hele
reeks afgewerkt. Door financiële moeilijkheden diende Pieter van Aelst de wandtapijten bij de Antwerpse agenten van de
Fuggers te hypothekeren. De wever stelde
zijn crediteuren voor de reeks aan de keizer 'te koop' aan te bieden. Het voorstel
werd aanvaard.
Tapijt nr. 5, het centrale stuk met de
'Allegorie van de Eer' werd als voorbeeld
naar Spanje gestuurd. Karel kocht de hele
reeks in de lente van 1526, ter gelegenheid van zijn huwelijk met IsabeUa van
Portugal.
De voorstelling kan opgevat worden als
het 'morele programma' van de I6de
eeuw. Er wordt in aangetoond welke deugden door een vorst dienden nagestreefd te
worden, alsook welke zonden hij zeker
moest vermijden, opdat de hemelse gelukzaligheid hem niet zou ontgaan. Zo krijgt
men achtereenvolgens een voorstelling
van het 'Geloof', de 'Roem', het 'Edele',
het 'Geluk', de 'Eer', de 'Eerloosheid', de
'Voorzichtigheid', de 'Ondeugd' en de
'Rechtvaardigheid'.
Het centrale suik van deze reeks is de
'Tempel van de Eer'. De acht andere wandtapijten worden dan verdeeld in twee
groepen van vier tapijtwerken, Unks en

rechts van dit centrale stuk. Op de treden
voor de tempel komen de optochten, die
vanuit de andere tapijten vertrekken,
samen.
Omwille van hun monumentaliteit worden deze wandtapijten in het Cultureel
Centrum Antoon Spinoy te Mechelen over
drie zalen verdeeld, telkens drie per zaal.
De naam van de ontwerper(s) van deze
allegorische taferelen kan vooralsnog
door geen enkel document geattesteerd
worden. Er werden ook geen voorbereidende
tekeningen
teruggevonden.
Waarschijnlijk zijn diverse kunstenaars
verantwoordelijk voor de onderwerpen,
onder hen misschien Bernard (Barend)
van Orley en Jan Gossaert van Mabuse
(Mabeuge).

Nero. tapUt uit
'Los Honores'
(1515)

Het is prachtig dat deze twee uitzonderlijke tentoonstellingen in dezelfde periode
in ons land te zien zijn. Het kan niet
genoeg beklemtoond worden dat het hier
om topstukken uit de Vlaamse wandtapijtenproductie van de I6de eeuw gaat.
Zeker 'Los Honores' is werkelijk het
mooiste dat men ooit op dit vlak te zien
kan krijgen.
Dirk Stappaerts

De Gouden Eeuw van Brussel.
Wandtapijten van de Spaanse Kroon.
In de St.-Michtels en St.Goedelekathedraal te Brussel. Tot 20
september: ma-vr. van 10 tot 18u., za.
van 10 tot 16u., zo. van 14 tot 19u.
Toegangsprijzen: 300 Jr., groepen,
studenten, 65+ 200Jr., 12-18J. 100fr.,
•12j. gratis. Gesloten op 20 en 21 juli
en op 11 augustus. Catalogus 1.100
fr. Info: 02/279.43.70.
Los Honores. Wandtapijten uit de
collectie van keizer Karel. In CC
Antoon Spinoy, Minderbroedersgang
5 te 2800 Mechelen. Tot 8 oktober
dagelijks van 10 tot 18u. ook op feestdagen, op dl van 10 tot 22u.
Toegangsprijzen: 350 fr., groepen
(min. 15 pers.) 250fr., scholen 150
fr., -12j. gratis. Catalogus: 1.450fr.
Info: 015/29.76.55.
22 juni 2000
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