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fgelopen weekend werd in Antwerpen de

gemeentelijk mandaat opnemen. „Iets anders is de

VU&ID-campagne voor de komende

situatie in de privé-sector" aldus Sauwens.

gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld (lees ook

„Iedereen kent wel voorbeelden van werkgevers die

blz. 8). De zowat 400 aanwezigen luisterden er

aan hun werknemers - stilzwijgend of uitdrukkelijk

o.m. naar een toespraak van Vlaams minister van

- verbieden om op een lijst te staan. Niet zelden

Binnenlandse Aangelegenheden Johan Sauwens.

liggen partijpolitieke redenen hieraan ten grond-

Die bevestigde daarin nog eens dat de omzendbrief

slag. Wanneer een werknemer een poHtieke over-

Leo Peeters onverkort van kracht zal blijven. Ook

tuiging heeft en daarvoor wil uitkomen dan moet

meldde hij te blijven streven naar een snelle regio-

de werkgever daar respect en waardering voor

nalisering van de gemeente- en provinciewet. De

opbrengen. Zelfs als die visie niet strookt met de

burgemeester van Bilzen pakte in zijn redevoering

zijne." De minister verwees o.m. naar banken die

ook uit met een primeur: een meldpunt waarop

wel eens bijzonder groen willen kijken wanneer

mensen terecht kunnen die willen kandideren bij

personeelsleden zich kandidaat stellen.

de komende gemeenteraadsverkiezingen, maar in
dat voornemen worden gedwarsboomd door hun

„Net op het moment dat alle partijen zoeken naar waardevolle kandidaten, is het onaan-

werkgever (tel. 02/553.39.67 of 02/553.43.74 -

vaardbaar dat ondernemingen of organisaties hun

e-post: kabinet.sauwens@Vlaanderen.be).

werknemers verbieden mee vorm te geven aan de

Dat er voor overheidspersoneel soms onver-

lokale samenleving. Het recht om zich verkiesbaar

enigbaarheden bestaan tussen het opnemen van een

te stellen is een grondrecht. Corrunerciële motieven

mandaat en het uitvoeren van hun job, begrijpt

mogen niet de voorrang krijgen op democratische

Sauwens. Zo is het bv. niet aangewezen om je loon

rechten. Indien ik vaststel dat door bepaalde privé-

te ontvangen van de gemeente en tegelijk te zetelen

organisaties het kiesrecht systematisch wordt uitge-

in de gemeenteraad. Om niet tegelijk rechter en

hold, zal ik niet nalaten de namen van die organi-

partij te zijn mogen bv. ook leden van de onder-

saties openbaar te maken," besloot Sauwens.

wijsinspectie of ambtenaren van bosbeheer geen

aandag 26 Juni Jl. besloot minister
Johan Sauwens zijn ronde langs de
Vlaamse provinciehuizen. Dit waren alles
behalve beleefdheidsbezoekjes want de
minister van Vlaamse Binnenlandse
Aangelegenheden heeft plannen met de
provincies.
Het is geen geheim dat er wat mank loopt in
en rond de provincies, men voelt duidelijk
aan dat de besturen, het ene wat meer dan

M

Minister Sauwens kwam dus als geroepen,
dat gaf hem meer dan eens de indruk in de
rol van crisismanager te zitten. Alle provincies zijn vragende partij om van de nota een
pact te maken. Sauwens heeft daar oren
naar alhoewel hij zich, zo vernamen we In de
provincie, omtrent de inhoud op de vlakte
hield. Nu de bezoeken voorbij zijn wil de
minister kwijt wat hij nastreeft: duidelijkheid
over de taken, want er Is nood aan afspra-

Naar provincies
nieuwe stijl
het andere, in een ongemakkelijk keurslijf
zitten en zich daaruit willen bevrijden. Nadat
door de staatshervorming de regio's steeds
meer bevoegdheden en taken kregen toegekend, hebben de provincies nooit hun
draai gevonden.
Ondertussen organiseerden de gemeentelijke overheden zich steeds beter, waardoor
de provincies nog meer het gevoel kregen
van 'wat zitten wij hier nog te doen?'. Reeds
onder de vorige Vlaamse regering was tussen gewest, gemeenten en OCMW's een
pact gesloten, met de provincies daarentegen kwam het slechts tot een afsprakennota, enkele dagen voor de verkiezingen van
13 Juni '99 waardoor van afspraken niet veel
in huls kwam.

ken tussen de verschillende bestuursniveaus. De minister heeft ruime ervaring als
burgemeester en dus ook met het provinciale niveau, hij steekt niet weg in welke
richting zijn bekommernis gaat. Vanuit zijn
gemeentelijk 'verleden' primeert voor
Sauwens de klantgerichtheid. Beslissingen
moeten genomen worden op het meest
functionele niveau zo dicht mogelijk bij de
burger. Of om het met zijn woorden te zeggen: de gemeenten zijn het vertrekpunt van
de bestuurlijke organisatie in Vlaanderen.
Daarom ook moet maximaal geïnvesteerd
worden in het versterken van de bestuurskracht van de gemeente, het meest burgernabije bestuursniveau.
Zeer zeker duidelijke taal, maar of ze te rij-
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WEEKBLAD

Hoe zit het met België?

T

De redactie van Ons Erfdeel legde aan vijf waarnemers een aantal vragen over België voor: Verwasemt het unitaire land meer en meer, of
Is dat maar schijn? En hoe zit het met de dynamiek van de federalisering? Is die sinds het aantreden van de paars-groene regering vertraagd?
Vijf publicisten geven hun antwoord: de Nederlander Derk-Jan
Eppink, ex-De Standaard, nu medewerker van Frits Bolkestein-, Filip
Roglers, journalist bij Knack-, Manu Ruys, ex-hoofdredacteur De
Standaard; hoogleraar Kris De Schouwer en de Franstalige historica
Ctiantal Kesteloot. Ons weekblad publiceert hun vrijmoedige meningen, de reeks opent met Derk-Jan Eppink. Lees blz.6

(gv)

men valt met het ministeriële voorstel de
provincies zelf hun kerntaken te laten kiezen? Omdat Sauwens weet dat er best geen
Jacht op bevoegdheden geopend wordt,
laat hij het aan de Hoge Raad voor
Binnenlands Bestuur over om uitspraken te
doen over de provinciale taken
Toch wordt het drummen voor de provincies op de smalle richel tussen de belangrijke rol voor de gemeenten en de toename
van bevoegdheden voor het Vlaamse
gewest is weinig plaats. Meer dan vroeger
zal de bovenlokale ruimte duidelijk afgelijnd
zijn zodat botsingen met lokale belangen
vermeden worden. De provincies zullen dus
keuzen maken die, zo voorziet Sauwens, van
provincie tot provincie kunnen veranderen.
Daar kunnen we best inkomen. VlaamsBrabant streeft andere prioriteiten na dan
Antwerpen of Limburg. Bovendien dringen
nieuwe verbanden zich op. Wat zal WestVlaanderen tegenhouden om met aangrenzende departementen in de • Franse
Nederlanden samen te werken? En hoever
zullen Oost-Vlaanderen en ZeeuwsVlaanderen naar elkaar toegroeien? Hoe zullen de twee 'Limburgen' evolueren? Als
deze grensoverschrijdende bewegingen zich
doorzetten zullen zj] moeten opgevangen
worden In structuren. Maar wordt dit een
provinciale of een gewesttaak?
Sauwens voorziet ook dat de provincies zich
uit de intercommunales terugtrekken. Hij

streeft naar de oorspronkelijke taak: een
samenwerkingsverband tussen gemeenten
om gemeentelijke taken uit te oefenen. Of
de provinciemandatarissen die van oudsher
intercommunales bevolken dat graag zullen
horen is een ander verhaal. Maar de schemer die sinds jaren over de belangenvermenging in intercommunales hangt, zal
daardoor hopelijk definitief opklaren
Sauwens heeft het ook over de functie van
gouverneur De minister spreekt eerder van
een 'commissaris van de Vlaamse regering',
van wie de administratie geïntegreerd is in
de Vlaamse administratie voor Binnenlandse
Aangelegenheden Zo wordt het ook mogelijk om tot eenvormigheid van beleid in de
verschillende provincies te komen, een vraag
van de gemeenten. Momenteel werken in de
provinciehulzen drie soorten ambtenaren:
federale, regionale, provinciale; ook daar zou
duidelijkheid niet overbodig zijn.
In het takenpakket van de provincies herinnert Sauwens o.m aan de maatregelen
i.v.m. de bestuurstaal in Vlaams-Brabant (de
Rand) en Limburg (Voeren), maar ook aan de
noodzaak om gemeente- en provinciewet te
regionaliseren.
Het voornemen van minister Sauwens om
tot een ordentelijk binnenlands bestuur te
komen moet naar waarde worden geschat,
de hoop Is groot dat bij de uitwerking het
welzijn van de burgers de eerste zorg blijft.
Maurlts van Uedekerke

Damned!

Onder kwaliteiten

Om de tweetaligheid te omzeilen krijgen
steeds meer 'Belgische' ondernemingen en
evenementen een Engelstalige benaming en
of een slagzin in de taal van Shakespeare.
Denken we daarbij o.m. aan het
'Africa
Museum' in Tervuren, de 'Solidepartners Flexible solutions' van Fortis en de websites
van pakweg de Senaat ('senate') en de
voetbalbond ('footbel'). Ook De Post zal in
•

een nieuw kleedje worden gestoken: de
onderneming zal binnenkort door het leven
gaan als 'Belgian Post Group'.
Ofschoon te betreuren is het nooit
Vlaanderens eerste strijd geweest om
hiertegen fel te reageren.
Maar dat de zo taal- en cultuurfiere
Franstaligen in dit land dat allemaal over
zich heen laten gaan...

DOORDEWEEKS

„Noch het monster van Internet noch de golf van gratis dag.bi'atien bedreigen de toekomst van de krant Die positieve
boodschap bracht de Association of Newspapers (WAN) vorige
week op haar Wereldcongres in het Braziliaanse Rio de Janeiro
( ) Ook aanwezig in Rio waren Peter Vandermeersch en Yves
Desmet ( ) Opvallend was het bijzonder gelijklopende verslagje dat ze in hun kranten van 14 juni brachten over het
WAN-congres Meerdere passages liepen letterlijk gelijk Iets te
strak Belga gevolgd' ( ) En de dagbladuitgevers maar klagen
dat hun kranten alsmaar meer op elkaar gaan gelijken "
Gelezen in De Joumatet van 20 juni 2000

•

II
Wie nog in een polyester
doodskist begraven wil worden zal er
snel werk van moeten malcen: tegen
eind dit jaar zijn ze verboden.
Wie de foto's van Artsen
Zonder Grenzen over de toestand in de
Congolese ziekenhuizen lieeft gezien
(expo in het Brusselse 'La Tentation')
kan niet anders dan besluiten dat de
gezondheidszorg in België nog zo
slecht niet is. Dat blijkt ook uit een rapport in opdracht van de WGO: wereldwijd prijkt België op de 2lste plaats
inzake gezondheidszorg. Inzake 'rechtvaardigheid van financiering' haalt
België net de top-3.
Etienne Schouppe stond even
in de schaduw van Euro 2000, maar
daar kwam snel verandering in. In
Leuven viel de NMBS op omdat een
passagierstrein er stopte omdat de
machinist de weg niet meer wist. En
ook de fiscus weet nu welke de grootste kwaliteit is de spoorwegen: te laat
komen. Belastingbrieven mogen nog
tot 20 juli worden verzonden.
De trucker wiens voertuig aan
de basis lag van de brand in de MontBlanc-tunnel wordt er door het Franse
gerecht van verdacht de verklikkerlampjes in zijn vrachtwagen te hebben
genegeerd. Bij de brand kwamen 39
mensen om het leven. Eerder werd
geopperd dat de constructeur van de
wegreus fouten had gemaakt.

STEEKPROEF
De uitvoering van het Sint-Elooisakkoord
wordt een werk van lange adem.
Vooreerst bepaalt dit akkoord dat de federale onderwijsdotaties aan de Vlaamse en
Franse gemeenschap berekend worden
aan de hand van het aantal leerplichtige
leerlingen. Voorwaarde is wel dat die leerhngen geteld worden. Daar hoorden de
gemeenschappen zelf voor in te staan. Op
15 mei jl. moesten de gemeenschappen
de nodige diskettes aan het Rekenhof
overmaken. De Franse gemeenschap overhandigde het Hof tot drie maal een andere diskette. Pas op 5 juni jl. achtte het
Rekenhof alle ingediende bestanden
geschikt voor controle.
Op verzoek van de VU&ID-fractie werd
daarover in de commissie Grondwetsherziening van gedachten gewisseld met een
delegatie van het Rekenhof. VU&IDksLtnerM Danny Pieters vroeg de delegatie
hoe en wanneer de leerlingenbestanden
gecontroleerd zuUen worden. Het gaat
immers om 860.000 Nederlandstalige en
620.000 Franstalige leerlingen.
De leden van het Rekenhof antwoordden
dat ze middels een steekproef in elke
gemeenschap 50.000 leerlingen zullen
controleren. Twee taalgemengde groepen
van 12 man trekken naar de onderwijsdepartementen waar ze documenten en aanwezigheidslijsten zullen inkijken. Nadien
wordt een bezoek aan de scholen niet uitgesloten. Danny Pieters vroeg de delegatie
hoe dit in de praktijk valt te verwezenlijken. Over enkele dagen sluiten de school-

poorten... Het kamerlid vraagt zich af wat
de meerwaarde van de controle is.

IVIEERWAARDE?
Biedt het Sint-Elooisakkoord sowieso een
meerwaarde? Niet enkel de uitvoering
ervan is dubieus en loopt bovendien
mank Franstalige en Nederlandstalige
partijen interpreteren' het akkoord ook
anders. Via het Sint-Elooisakkoord wordt
verwacht dat de Franse gemeenschap
meer geld zal krijgen voor haar onderwijs
in het nadeel van de Vlaamse gemeenschap. In ruil werd afgesproken dat de
gewesten afcentiemen of belastingsvermindering kunnen toekennen.
Enkel het 'rijkere' Vlaamse gewest komt
daarvoor in aanmerking. Minister-president Patrick Dewael (VLD) kondigde aan
ter zake een ontwerpdecreet in het
Vlaams parlement in te dienen. Vanaf het
aanslagjaar 2001 (inkomsten van 2000)
zouden alle inwoners van het Vlaamse
gewest een forfaitaire korting van 2.500 fr.
op de personenbelasting krijgen.
Dat steekt de Franstaligen. Het gaat om
9,7 miljard fr. en de kortingen komen ook
de Franstalige inwoners in de Vlaamse
randgemeenten ten goede...
Bovendien zijn forfaitaire kortingen op de
personenbelasting moeilijk verteerbaar
omdat precies dit soort belastingen het
middel bij uitstek vormen om fiscale autonomie te verwezenlijken. De personenbelasting is bovendien een gemeenschapsbelasting. Een gedeeltelijke defederalisering
ervan, zoals voorzien in het Vlaams

Vorige week werd een eerste
hooligan veroordeeld middels het snelrecht. De man kreeg een half jaar
effectief en wacht nu zijn beroep af.
Stad Leuven geeft een premie
aan ouders die voor hun kroost katoenen luiers gebruiken. Eerder al ging
ook van de Laakdalse burgemeester
Vankrunkelsven een soortgelijk initiatief uit.
Volgens Test Aankoop is de zgn.
'zwarte lijst' waarop bestuurders staan
die niemand nog wil verzekeren
onwettig.
Léona Detiège wil in 2012 een
wereldtentoonstelling in Antwerpen.
Socialisten en grootse (groteske) plannen met geld van anderen ...
De smaak heeft blijkbaar toch
losgelaten: de GiB-groep zoekt een
koper voor hamburgerketen Quick
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Lezen en
gelezen worden: vrede zal
er nooit
bestaan...

regeerakkoord, versterkt het confederaal
principe. PSC-voorzitter Joëlle Milquet
bracht dit meteen te berde en nodigde
alle Franstalige partijvoorzitters uit die
enkele professoren cito presto verzochten
om de gevolgen van de Vlaamse afcentiemen te onderzoeken.
Maandag jl. kreeg PS-voorzitter Elio Di
Rupo de eer om de pers te melden dat het
Vlaams belastingsplan gevaren inhoudt
voor de Belgische economische en monetaire unie. Hij vraagt de federale regering
in overleg met de gewesten de hoogte en
de modaliteiten van de toegekende afcentiemen vast te leggen. De Franstaligen
hebben bovendien een punt wanneer ze
vaststellen dat het ontwerpdecreet van de
Vlaamse regering in strijd is met het SintElooisakkoord. In de betreffende tekst
heeft men het inderdaad enkel over het
toekennen van afcentiemen voor het jaar
2000 en deze voor een bedrag van 3,2 miljard fr. Enige verandering daarin hoort
normaliter andermaal in het Overlegcomité besproken te worden.
De vraag rijst of een oplossing voor alle
aspecten van de uitvoering van het SintElooisakkoord naar een latere datum zal
worden verwezen. Het lijkt erop alsof
men aan het begin staat van onderhandelingen over een hernieuwd SintElooisakkoord. Met of zonder fiscale autonomie

RABIATE FRANCOFONIE
Het is menigeen ontgaan. Toch keurde de
PRL-FDF-MCC afdeling uit Brussel en de
Vlaamse rand een aantal 'explosieve' communautaire resoluties goed. Roerganger
van de negen resoluties is de minister-president van de Franse gemeenschap Hervé
Hasquin (PRL).
Doorheen de resoluties loopt een rode
draad: de absolute verwerping van het territorialiteitsprincipe. De taalgrens, aldus
PRL-FDF-MCC, is zonder twijfel een
'kunstmatige' grens. In mei 1999 heeft
Hervé Hasquin immers een 'wetenschappelijke' studie besteld waaruit moet blijken dat het Brussels hoofdstedelijk gebied
niet minder dan 34 gemeenten omvat.
Vandaar dat de Vlaamse gemeenten rond
Brussel in rechte en in feite tweetalig
moeten zijn. De Franstalige liberalen eisen
van de federale regering dat deze stante
pede een rondzendbrief naar de faciliteitengemeenten stuurt waarin de principes
van de rondzendbrief van de Vlaamse
regering worden tegengesproken. Op die
manier horen de faciliteiten de weg naar
een tweetalig bestuur te plaveien.
Resolutie nummer vier slaat spijkers met
koppen. De Franse gemeenschap moet
volledig autonoom kunnen instaan voor
de organisatie, controle en financiering
van 'haar' onderwijs in de Vlaamse rand-

waarde Heer
Hoofdredacteur.

Gij weet De Liedekerken, dat ook de 'Gele Geeraerts
Ombudsdienst', kortweg 'GO!', een handje kan toesteken wanneer
het gaat om schaduwen en het schaduwen ervan. Gij begrijpt dat
ik ten allen prijze wil voorkomen dat uw vriend Bourgeois plots
het luikske van zijn slaapkamer moet gaan sluiten. Mogelijk kunt
gij mij vertellen wie deze Rare Randbewoonster is zodat ik de werken een aanvang kan laten nemen.
Uw geslepen,

•AVENTEWIi

Vriend De Liedekerken, ik geloof zowaar dat uwen voorzitter met
de cerebraal klinkende naam een stalker heeft! Na Pamela A. en
Koen W lijkt het mij dat de heer Bourgeois nu een schaduw heeft
die sneller uit haar sloffen schiet dan hijzelf. Telkens weer wanneer
ik een foto van uw voorzitter zie, is deze een piercingvrije dame van stand, De Liedekerken, dat zeggen ze in 'De Meter' allemaal! ook van de partij. Of het nu een actie is tegen de HST in Zaventem
dan wel een regenachtige wandeling in Antwerpen (zie bijlage).

HST OP HET VE,

m

De Gele Geeraerts

•

gemeenten. Dat kost geld, zo beseffen de
opstellers van de resoluties. Geen probleem, daarvoor wordt federaal vice-premier Louis Michel (PRL) aangesproken.
Hij moet de federale regering verzoeken
het nodige geld van de Vlaamse gemeenschap op te eisen. Bovendien hoort de
federale regering de enige voogdijoverheid ten aanzien van de randgemeenten te
worden. Uiteraard kunnen de Franstalige
liberalen uit de Vlaamse rand niet instemmen met de defederalisering van de
gemeente- en provinciewet en met de
splitsing van het kiesarrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde.

MEER GELD
Sociaal en liberaal, soms blijft de combinatie erg moeilijk. Zo kunnen de
Franstalige liberalen uit de Vlaamse rand
niet aanvaarden dat de Vlaamse overheid
een sociale woonpolitiek in het gebied
voert. Alsof de lagere middenklasse, het
gaat niet eens om de armsten, niet het
recht mag hebben om in bepaalde streek
te wonen.
Bert Anciaux, de Vlaamse minister
bevoegd voor de Rand, trekt zich alvast
geen moer van deze Franstalige arrogantie
aan. De minister ondernam reeds meerdere maatregelen om het wonen in de
Vlaamse Rand voor jonge Vlaamse gezinnen aantrekkelijker te maken.
Maandag jl. ging Bert Anciaux ook de culturele centra uit de Rand een hart onder
de riem steken. Deze vreesden een vermindering van subsidies. De minister van
Ctiltuur trok ter plaatse om het tegendeel
te bevestigen. Zo kunnen de culturele
centra van Strombeek-Bever, Dilbeek en
Overijse vanaf 2002 op een verdubbeling
van subsidies rekenen. Dat komt omdat
de Vlaamse Rand volgens het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen (RSV) als stedelijk gebied wordt erkend.

PARLEMENT SNELLER
In november vorig jaar dienden de
VU&ID-kamerleden Danny Pieters,
Annemie Van de Casteele en Fons
Borginon een wetsvoorstel in om de discriminatie bij toekenning van kinderbijslagen tegen te gaan. Zo kwamen kinderen van holebikoppels - dat zijn homo - of
lesbiennekoppels - niet in aanmerking
voor het verkrijgen van 'kindergeld'. De
kinderen van samenwonende heterokoppels krijgen dat wel. De VU&ID-fractie in
de Kamer vond dat niet kunnen. „We konden niet aanvaarden dat kinderen het
slachtoffer werden van een dergelijke discriminatie. Elk kind heeft recht op een
volwaardige ontplooiing."
Op 10 februari jl. werd het wetsvoorstel
van de VU&ID-kamerleden in de plenaire

vergadering goedgekeurd, de Senaat volgde op 27 april jl. Intussen is het wachten
op de publicatie van het voorstel in het
Staatsblad. Dat zou volgende week
gebeuren. Daarmee is het parlement voor
één keer het Arbitragehof te vlug af. Het
Hof sprak zich uit over een klacht van een
moeder uit Dendermonde. Die vocht de
beschreven discriminatie op grondwettelijke gronden aan. Het Arbitragehof stelde
de vrouw in het gelijk.

DOORDEWEEKS
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stalln: wanneer
hebben we
daar ook weer
van horen
spreken?
Potsieniik!

n e VU heeft op Vlaams niveau de federalistische optie
mede doen zegevieren op de unitaristische Van
Cauwelaert-doctrine. Ze heeft een belangrijl<e, consequente medebepalende rol gespeeld in het proces van de
staatshervorming. Ondanl<s de soms moeilijke inwendige
spanningen en uitwendige conflicten met haar 'natuurlijke'
achterban, de Vlaamse beweging.' Dat schrijft Hugo Schiltz
in het politologisch tijdschrift Res Publica.

Een getuigenis
van Hugo Schiltz
Het gerenommeerd politologisch tijdsciirift
Res Publica bestaat 40 Jaar en vroeg naar
aanleiding daarvan minister van Staat Hugo
Schiltz een getuigenis te leveren over „het
aandeel van de VU in de federalisering van
België gedurende de jongste twintig jaren."
(inlichtingen: Van Evenstraat 2B, 3000
Leuven).
Hugo Schiltz, die ervan overtuigd is dat zijn
getuigenis de toets van de historische kritiek
zal doorstaan, blikt eerst terug op de
Egmontperiode (1977-1978). Daaraan koppelt hij twee nuchtere, maar niet onbelangrijke vaststellingen. Van toen af werd ,,het
terugdringen van de VU tot de rol van
zweeppartij
definitief
doorbroken".
Bovendien leidde de mislukking van het
Egmontpact ,,niet tot het ter zijde schuiven
van de VU. Na de verkiezingen van 1978
werd langduhg gezocht naar een mogelijkheid de vorige coalitie te hernemen, mét de
VU en een aangepaste versie van het
Egmontpact, doch tevergeefs" Aan de
redactie vertelde de auteur dat hij met
instemming van het VU-partijbestuur en
met Karei Van Miert (SP) en Wilfried Martens
(CVP) de basisprincipes van Egmont had
hernomen. „Onder druk van zijn partij werd

dit door Martens verloochend De onderhandelingen sleepten aan, de CVP wou een
regenng vormen."
Door Egmont ervaarden de Franstalige partijen de VU als een betrouwbare partner. Dat
zou later van pas komen. Intussen zetelden
de Vlaams-nationalisten met Hugo Schiltz tijdens de eerste helft van de jaren 1980 in de
Vlaamse regering. Dat ging gepaard met de
'speerpunthouding' van de VU. Die houding
leidde tot een breed debat over economisch
federalisme, de Vlaamse Identiteltsbevestiging en de rijping van de autonomiegedachte In politieke- en ondernemerskringen.
Midden 1987 zocht de VU contact met de
CVP en de PS van Cuy Spitaeis om over een
nieuwe staatshervorming te praten.,,Eerste
minister Martens weigerde hierop in te gaan
om deontologische redenen, minister JeanLuc Dehaene (CVP) ging wel in op het initiatief " Over die periode laat Schiltz één en
ander los. We weten dat de partij een herhaling van Egmont te allen prijze wou vermijden. Een discrete rechtstreekse communicatielijn tussen Paul De Keersmaecker
(CVP) en Hugo Schiltz versterkte het vertrouwen tussen beide partijen. „Volledig zou
het echter slechts lukken nadat duidelijk

werd dat Wilfried Martens uiteindelijk de
regering zou leiden Een discrete, doch dringende demarche van de VU bij de betrokkene had trouwens plaatsgehad " Werd tot nu
toe niet aangenomen dat het Hof op dat
moment Dehaene als premier niet aanvaardde wegens zijn stijl? ,,Die geruchten deden
inderdaad de ronde", zo bevestigt Schiltz,
,,Dehaene was daar overigens diep door
gekwetst. Al drongen ook wij zeer sterk aan
op Martens als eerste minister. Voor ons leek
hij een waarborg voor het slagen van de
operatie. We meenden dat hij zijn rol van
architect van de staatshervorming zou aanhouden "
Van 1988 af voerde de federale regering,
met daarin de VU, de eerste en tweede fase
van de staatshervorming correct uit De
derde fase, echter, bleef op zich wachten.
Als vice-premier en minister van Begroting
weigerde Hugo Schiltz de begroting 1992 op
te stellen en te laten goedkeuren. Die dreiging leidde - erg tegen de zin van Melchior
Wathelet (PSC) en Willy Claes (SP) - tot een
soort derde fase waarin het verdragsrecht,
de residuaire bevoegdheden voor de deelstaten en de rechtstreekse verkiezing van de
deelstaatparlementen vervat lagen. De
regeringscrisis over wapenleveringen aan
het Midden-Oosten leidde echter tot de
beruchte verkiezingen van 24 november
1991
Federaal in de oppositie en deel uitmakend
van de Vlaamse regering zou de VU nadien
en op instigatie van Schiltz ,,nogmaals een
onontbeeriijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van de vierde staatshervorming van 1993. Electoraal werd de partij
voor deze consequente houding niet
beloond, wel Integendeel." Hugo Schiltz
wijdt dit in het bijzonder aan ,,het onvermogen van veel flaminganten om het onderscheid te aanvaarden in taak en verantwoordelijkheid van beweging en partij."
(evdc)
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De Kamercommissie Justitie schaarde zich
unaniem achter een wetsvoorstel van VUvoorzitter Geert Bourgeois tot invoering
van het gebruik van
telecommunicatiemiddelen en van de
elektronische handtekening in de
gerechtelijke en de buitengerechtelijke
procedure. De goedkeuring van het
wetsvoorstel betekent een revolutionaire
stap voorwaarts in het elektronisch
•

schriftelijke kennisgeving voortaan ook
rechtsgeldig is in de vorm van een
telegram, telex, telefax of elektronisch
postbericht. Een zgn. 'elektronische
handtekening' zal dezelfde bewijskracht
kunnen verlenen aan een onderhandse
rechtsverkeer, de elektronische handel (e- akte als de handgeschreven handtekening.
business) en de elektronische gerechtelijke Voorts introduceert het voorstel-Bourgeois
de fax en de elektronische post in de
procedure (e-justice). Een van de
gerechtelijke procedure.
belangrijkste vernieuwingen is dat een
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r\ e Vlaamse regering heeft in de begroting 2000
een lialf nriiljard fr. ingesclireven voor de
financiering van 1.500 extra inburgeringstrajecten.
Begin 2002 moet liet 'inburgeringsdecreet'
operationeel zijn.

Inburgering
dankzij vu-ministers
Reeds tijdens de vorige legislatuur dienden de VU-parlementsleden Johan
Sauwens en Herman Lauwers een voorstel van decreet inzake inburgeringstrajecten voor nieuwkomers in. De vorige
roomsrode regering weigerde daarmee
rekening te houden. Johan Sauwens vatte
niettemin de koe bij de horens. Als burgemeester van Bilzen leidde hij inbugeringscontracten in. Met succes. In twee jaar tijd
doorliep 65% van de nieuwkomers in Bilzen een uitgebalanceerd inburgeringstraject. Tot ieders tevredenheid.
EXPERIMENT?
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Zouden de trajecten beperkt blijven tot
geslaagde experimenten op gemeentelijk
niveau? Op die vraag diende de nieuwe
Vlaamse paars-groene-gele regering een
antwoord te bieden. Tijdens de regeringsonderhandelingen drong VU&ID sterk
aan op inbrugeringstrajecten in heel
Vlaanderen. Vooral Agalev wou daar niet
van weten. Uiteindelijk werd het inburgeringstraject toch in het Vlaams regeerakkoord ingeschreven. De VU&ID-volksvertegenwoordigers Sven Gatz en Herman
Lauwers waren er als de kippen bij om ter
zake een nieuw voorstel tot decreet in te

dienen. De basisbeginselen bleven overeind: taallessen, maatschappelijke vorming en begeleiding naar de arbeidsmarkt.
REGISSEURS
Weinig kon de invoering van inburgeringscontracten in Vlaanderen in de weg
staan, zo dacht men. Er waren de erkenning van het principe in het regeerakkoord, de ingediende decreten en - niet
onbelangrijk - het lokale voorbeeld in Bilzen. En toch bleven de Vlaamse groenen
de coalitiepartners de gordijnen injagen;
onkunde of politieke onwil? Het kabinet
van Vlaams minister van Gelijke Kansen
Mieke Vogels (Agalev) legde ter zake een
nota voor, maar weinigen waren daarvan
onder de indruk. Uiteindelijk ontstond er
in de schoot van de Vlaamse regering een
akkoord dat verleden week woensdag
door minister Vogels en Vlaams ministerpresident Patrick Dewael (VLD) aan de
pers werd voorgesteld.
De drie pijlers van het beleid zijn en blijven, zoals steeds door VU&ID voorgehouden, kennis van de taal, maatschappelijke
oriëntatie en integratie op de arbeidsmarkt. Tegen de zin van de groenen en op

komen vooreerst de meerderjarigen in
aanmerking. Al wil de Vlaamse regering
geenszins de minderjarige nieuwkomers
ontzien.
Hoe groot is de vraag naar inburgeringstrajecten? Daar wil de Vlaamse regering
eerst een antwoord op bieden. Pas dan
kan een decreet over die trajecten
gestemd worden. Alle meerderheidspartijen zijn het daar mee eens. Wetgeving ter
zake vereist een degelijk inzicht in vraag
en aanbod en in het kostenplaatje. Vandaar dat lokale overheden en de VGC lijsten met nieuwkomers zullen opstellen.
De VDAB, gemeenten en scholen zullen
registratiesystemen op elkaar afstemmen.
Overigens kunnen niet enkel nieuwkomers, maar ook sinds lang hier verblijven\n öe Vlaamse regering drongen de
de allochtonen taallessen gebruiken.
VU-nfiInlsters Johan Sauwens en Bert Anciaux
sterk aan op de invoering vanAlleszins sluit het geringe aanbod van
inburgeringstrajecten.
'taalbaden' en inburgeringscontracten
niet aan bij de ruime nood en de toeneinitiatief van VU&ID, worden de gemeenmende vraag van de allochtonen zelf - en
ten de 'regisseurs' van de inburgeringstranu en dan van een lid van het koningsjecten. Het zijn de gemeenten en steden
huis.
die de erkenning van onthaalbureaus aan
de Vlaamse regering zullen voorleggen. In
Brussel, waar de trajecten wel degelijk van
toepassing zijn, rijdt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) met de Vlaamse
regering mee.
TAALBADEN
Vooralsnog blijft de toepassing van de
inburgeringstrajecten beperkt. Dit en volgend jaar zal het inbugeringsbeleid zich
hoofdzakelijk tot meerderjarige anderstalige nieuwkomers richten. Dat zijn nieuwkomers die via gezinshereniging of huwelijk naar Vlaanderen komen; asielzoekers
wiens aanvraag ontvankelijk werd verklaard en tot slot mensen zonder papieren
die de regularisatieprocedure met succes
hebben doorlopen. Onder die groep

Belgische staat veroordeeld
Het Europees Hof van de Rechten van de
Mens in Straatsburg heeft de Belgische staat
veroordeeld omwille van het 'onrechtvaardige proces' door het Belgische Hof van Cassatie in de üniop-zaak.
Onder meer gewezen minister Guy Coème
(PS) werd in apnl 1996 door het Hof van
Cassatie veroordeeld omwille van zijn aandeel in de L/n/op-affaire. Via het universitair
onderzoel<sinstituut Uniop, werd, zo achtte
het Hof bewezen, op illegale wijze de verkiezingscampagne van enkele PS-politici gefinancierd
Het Europees Hof In Straatsburg meent dat
Coëme en kompanen geen eerlijk proces
hebben gekregen. Pas In 1998 legde de Bel-
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gische wetgever de proceduriële regeling
inzake de behandeling van strafrechterlijke
verantwoordelijkheid van ministers vast
Minister Coéme kon zich aldus moeilijk
beroepen op een procedure die nog met
bestond. Daardoor, aldus het Europees Hof,
bevond hij zich in een ongelijke, nadelige
situatie tegenover het openbaar ministerie.
Omwille van het oneerlijk proces werd de
Belgische staat tot het betalen van een
schadevergoeding veroordeeld
VU-voorzitter en justitiespecialist Geert
Bourgeois is niet verwonderd over de uitspraak van het Europees Hof. ,,De Belgische
wetgever bleef 168 jaar in gebreke om uitvoering te geven aan de grondwettelijke

regeling van de strafrechterlijke verantwoordelijkheid van ministers Toen dan toch
daarover in 1998 het debat werd gevoerd,
heb Ik herhaalde malen gewezen op het feit
dat de nieuwe wetgeving strijdig zou zyn
met het Europees Verdrag van de Rechten
van de Mens Deze hield immers geen rekening met de rechten van de verdediging
Tevergeefs, al onze amendementen werden
toen weggestemd. Overigens heb ik er bij de
bespreking van de huidige regeerverklaring
mijn verwondering over uitgedrukt dat ook
de paarse regering hieromtrent geen enkel
initiatief aankondigt."
(evdc)

DWANG EN GELD
Zolang er een diepe kloof blijft gapen tussen het geringe aanbod en de toenemende vraag naar taallessen, kan de Vlaamse
decreetgever nauwelijks de inburgeringstrajecten verplichtend opleggen. En alleen
onderbouwde registratiesystemen leren
hoeveel de Vlaamse regering voor inburgering moet uitgeven. Per persoon wordt
een inburgeringstraject op 130.000 fr.
geraamd. Voorlopig zullen 1.500 nieuwkomers die trajecten bewandelen. Binnen
de kortst mogelijke tijd wil VU&ID dat
iedereen die daarom vraagt of een inburgeringstraject behoeft, bereikt wordt. ,,De
eerste ervaringen met het inburgeringstraject moeten onmiddellijk in een decreet
verwerkt worden. Tevens dient men te
evolueren naar een ruim aanbod van cursussen. Slechts op die manier kan overgegaan worden tot effectieve sanctionering
indien het traject niet gevolgd wordt",
aldus VU-voorzitter Geert Bourgeois.
Vlaanderen is bevoegd voor het onthaal,
de opvang en de integratie van nieuwkomers. Indien deze de inburgeringstrajecten weigeren te volgen, dan kan de Vlaamse gemeenschap niet sanctioneren zolang
het federale parlement daarvoor niet de
nodige wetswijzigingen goedkeurt. ,,De
VU eist dat de Vlaamse meerderheidspartijen ook op het federale niveau consequent handelen." In de federale Kamer
zei Annemie Van de Casteele dat het
,,gebrek aan aandacht vanwege de federale overheid te wijten is aan de desinteresse bij de Franstalige partijen."
(evdc)

L J ans De Belder wil de lezers deze week een voorbeeld
geven van een regionaal initiatief dat in Vlaanderen minder bekend is maar dat zich tussen een 30-tal
Europese regio's ontwikkeld heeft. Het heet: 'Eurodysee'.
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HORIZON

Eurodysee is een project voor samepwerking tussen regio's en ontstond een 15-tal
jaar geleden in het kader van de Vergadering van de Regio's van Europa (VRE).
Het heeft tot doel om jonge afgestudeerden uit een regio de kans te geven om een
betaalde beroepsstage te verrichten in een
bedrijf gelegen in een andere regio.

•

lange termijn in zijn reputatie en internationale betrekkingen te investeren, als
voor de Vlaamse bedrijven die als KMO's
er alle belang bij hebben hun horizon in
Europees verband met alle mogelijke middelen te openen, vooral als zij niet veel
zouden kosten.
HET VERSCHIL

DRIESLAG

Bij dit ontwerp zijn drie elementen
betrokken. Vooreerst een jonge afgestudeerde die in een andere regio, waar een
andere taal gesproken wordt en een verschillende cultuur heerst, voor het eerst
een beroepservaring wil opdoen. De kandidaat (tussen 18 en 30 jaar) wordt door
zijn eigen regionale instanties aangeduid.
Vervolgens treedt een tweede regio op die
met de eerste in verbinding staat en die als
gastland wil optreden. Die regio betaah
het verblijf van de jeugdige kandidaat,
zorgt voor zijn sociale zekerheid en dekt
de nodige risico's, terwijl zij anderzijds
van de gelegenheid profiteert om zichzelf
bij de kandidaat bekemf te maken. Hij of
zij zal zich wel het ganse verdere leven
herinneren hoe het was toen hij of zij als
pas afgestudeerde voor het eerst aan het
werk ging in een deel van Europa waar
een andere taal gesproken wordt en andere gewoonten heersen dan thuis.
Tenslotte is er het bedrijf dat in de gastregio bereid bevonden wordt om de jeugdige kandidaat voor een stage op te vangen.
Het bedrijft betaalt en doet dit op basis
van een afspraak met zijn regio.
Vooraleer de kandidaat aan het werk gaat
volgt hij een taalcursus. Sommige regio's
betalen ook hiervoor Gewoonlijk gaat het
om een cursus van een 60 a 80 uur Daarna begint de professionele ervaring die
gewoonlijk een halfjaar duurt.
Om zoiets te organiseren is vanwege de
regionale initiatiefnemers heel wat
enthousiasme nodig. Voor vele dingen
spelen de nationale autoriteiten mee,
gewoonlijk om het proces te compliceren;
zo is het niet eenvoudig om uit te maken
welk statuut de beneficiaris tijdens zijn
stage heeft; is hij een werkzoekende?
Heeft hij een statuut van herkomst of van
de verblijfplaats?
Ondanks al deze problemen zorgt de VRE
er voor dat op dit ogenblik jaarlijks meer
dan 500 uitwisselingen gebeuren. Steeds
meer en meer betrokkenen uit Centraalen Oost-Europa doen er aan mee. Het
hele project heeft tot nu toe echter een
nogal francofone reputatie. Dit komt
omdat vele Duitse Lander en Engelssprekende graafschappen terugdeinzen voor
de complicaties. Ook Vlaanderen is in dit
project niet geïnteresseerd, wat ik bijzonder spijtig vind. Zowel voor de Vlaamse
overheid die hiermee kansen mist om op

De Europese Gemeenschap heeft sedertdien min of meer vergelijkbare projecten
uitgewerkt. Eén daarvan heet 'Leonardo'.
En in tegenstelling tot het regionale initiatief beschikt dit Europese Unie-project
zoals altijd over enorme middelen.

die Europa kenmerkt, verbonden. Op
zulke basis kan je heel flexibel werken.
Meestal gaat het over familiale bedrijven
die uiteraard al zeer soepel zijn, over afgestudeerden uit beroeps- en vakscholen en
wat de regionale overheden betreft, over
regionale ambtenaren die zich persoonlijk
voor dit programma inzetten. Ik heb hen
aan het werk gezien en hun enthousiasme

Eurodysee
biedt kansen
Het grote verschil is echter dat de EU via
de nationale overheden werkt. Daarmee
worden dus nationale belangen gediend
(soms ook andere; Nelly Maes kan hierover meespreken.)
Eurodysee van zijn kant is een initiatief
dat steunt op de autonomie van de
regio's. De contacten tussen regio's,
bedrijven en betrokkenen zijn hier niet
anoniem maar integendeel zeer persoonlijk en cultureel sterk gekleurd. De ervaringen van alle betrokkenen zijn dan ook
zeer intens en menselijk en zijn rechtstreeks met de culturele verscheidenheid,

gemeten. Op basis van hun ervaring
beschikken zij over een bijzonder indrukwekkend netwerk van mensen uit gans
Europa die vrienden zijn geworden.
KANSEN

Eurodysee is een voorbeeld van de kwaliteit van een samenwerkingsproject dat
'buttom-up' vanuit de regio's naar het
Europese niveau doordringt, dat dichter
bij de mensen, bij de jeugd en bij de
bedrijven staat en dat voor Vlaanderen
een goed instrument zou kunnen zijn om

zijn internationaal profiel uit te werken.
Wie meer inhchtingen wil, kan graag bij
mij terecht of op de webstek www.areregion-europe org
Door voortdurend te wijzen op de kansen
die Vlaanderen voor de uitwerking van
zijn internationaal profiel schijnt te missen krijg ik het gevoel dat ik langzamerhand de voetsporen volg van de profeet
Jeremtas Het besef van zijn ideaal 'maakte van hem een onneembare vesting',
maar zijn prediking had bij zijn tijdgenoten geen gevolg. Hij heeft alles geprobeerd om de tempel, de stad en zijn volk
van de ondergang te redden, maar stad en
tempel werden verwoest en zijn volk werd
in ballingschap gevoerd...
Of zal ik mij op het einde van dit artikel
over
Eurodysee
maar best aan een
vergelijking houden
met Odyseus, de
Griekse held die, na
jaren volharding,
uiteindelijk toch
zijn bestemming
bereikte?

Hans De Belder

Voor vele
Vlaamse afgestudeerden liggen kansen
voor het grijpen, maar krijgen ze wel de
kans om te
grUpen?
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Afbouw varkensstapel in Vlaanderen?
Landbouwminister Vera Dua (Agaiev) heeft
nog geen voorstel ingediend bij de Europese Commissie om te komen tot een socioeconomiscli begeleide afbouw van de varl<ensstapel In Vlaanderen Dat blijkt uit het
antwoord op een europarlementaire vraag
van BartStaes (VU&ID). De verordening over
plattelandsontwikkeling van 19 mei '99
voorziet nochtans steun voor landbouwers
die hun varkensstallen leegmaken.
Stilaan groeit in Vlaanderen het inzicht dat
er teveel varkens zijn in verhouding tot de
landbouwoppervlakte om de mest af te zetten zonder gevaar voor mens en milieu De
varkensstapel telt zo'n 8 miljoen stuks In '92
waren er 6 545 000 varkens, vijf jaar later
reeds 7 367 655. Volgens Staes moet er snel
een antwoord komen op de vraag of het
niet beter is resoluut te kiezen voor de
afbouw van de varkensstapel Hij vroeg
Landbouwcommissans Fischler of een
inkrimping van de varkenstapei - al dan niet
gedeeltelijk - kan worden gefinancierd met

Europese middelen De marktverordening
voor varkensvlees bevat geen enkel financieel instrument dat een inknmping van de
Europese varkensstapel mogelijk maakt. De
producenten zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het aantal varkens op hun bedrijf
Dit geldt niet alleen voor een eventuele uitbreiding, maar ook voor een inkrimping die
nodig kan zijn voor de naleving van de
nitraatnchtlyn en het Mestactieplan Europese financienng voor de afbouw van de
varkensstapel in het kader van de marktverordening IS dus onmogelijk
PLAnELANDSONTWIKKELINC
De verordening over plattelandsontwikkeling
van 19 mei '99 voorziet wel „in de toekenning van financiële steun voor vervroegde
uittreding in geval van definitieve beëindiging van de landbouwactiviteiten, wat betekent dat een varkenshouder zijn varkensstapel dan volledig van de hand moet doen"

Ook de richtsnoeren voor staatssteun in de.
landbouwsector laten steun toe ,,aan wie
definitief en onherroepelijk stopt met het
houden van dieren" Fischler wijst er echter
op dat ,,de Vlaamse autoriteiten totnogtoe
voor geen van beide steunmaatregelen een
formeel voorstel hebben Ingediend".
In het Vlaamse plan voor plattelandsontwikkeling zijn wel maatregelen opgenomen ter
bevordenng van de biologische landbouw.
De Vlaamse overheid wil daarnaast investeringssteun geven aan landbouwbedrijven
die de minimumnormen uit de nitraatnchtlyn halen en budragen tot een duurzame
landbouw De Europese landbouwcommissaris suggereert dat met „deze maatregel
eventueel de omschakeling van varkensbedrijven kan worden bevorderd" De Commissie onderzoekt momenteel dit plan en
zal het naar verwachting in het najaar goedkeuren

{h)
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\T ijf weken na elkaar brengt ons weekblad de
antwoorden die vijfpublicisten gaven op de vraag
'België. Meer of minder? Of anders en beter?' Via deze
persoonlijke benaderingen, afkomstig uit diverse hoek,
willen wij achterhalen hoe her en der over de toekomst
van België wordt gedacht. Het staat de lezer vrij om via
Wederwoord aan het debat deel te nemen.
•

Met hulp van
de media
moest de
huwelijksdag
van Flllp en
Mathllde dé
dag van de
Beigitude zUn!

Hoe zit
het met

België? (1)

België is een land met een vaak doorschietende cyclus. Het collectieve gevoel
kan, dikwijls door de media aangewakkerd en bespeeld, uiteenlopen tussen zelfverwerpmg of nationale euforie. De ene
keer is de publieke opinie, voorzover zij
als graadmeter mag dienen, trots op iets.
Maar korte tijd later noemt men België
even makkelijk rot en corrupt. Het lijkt op
het gedrag van een patient geneigd tot
manische depressie: de hoogte- en dieptepunten wisselen elkaar af
Eigenlijk moet men verder kunnen kijken
dan de top of het dal om het land redelijk
te kunnen besturen.
Alleen al in het vorige decennium waren
er verschillende cycli. Begin jaren negentig brak het Vlaams Blok electoraal door.
Men begon toen te spreken van een algemeen gevoel van onbehagen, wat later het
etiket de 'Belgische ziekte' zou krijgen. Er
kwam in 1992 een noodregering van
Dehaene die een kort leven beschoren
leek, maar die dan toch tot 1999 bleef
In 1992 zag de Vlaamse Beweging, zoals
verzameld op de IJzervlakte, de kans om
openlijk te spreken over een scheiding:
„Waalse vrienden, laten we scheiden",
klonk destijds de leuze. Vlaams ministerpresident Luc Van den Brande speelde in
op die trend. Hij noemde België een 'confederale staat', maar werd kort daarop
door de koning op de vingers getikt.
België leek zijn beste tijd te hebben
gehad. De regionale 'autonomisten'
waren aan het woord en zij zagen de federalisering slechts als een tussenstap naar
een confederatie.

O BETER BELGIË...
In augustus 1993 overleed koning
Boudewijn en er kwam een golf van sympathie op gang. De pro-autonomie trend
werd in korte tijd omgezet in een collectief België-gevoel op basis van de nationale rouw. Sommigen spraken van een 'politiek feit' De meeste politici lieten zich
België-gezind uit en de media gingen
wekenlang door in de hoogste versnelling
om dit proces gezicht te geven. De 'federalisten' hadden op dat moment het hoogste woord.
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In 1996 zakte die trend weer in. Er volgde
een dieptepunt. De zazk-Dutroux en een
serie andere schandalen (zoals het Agustaomkoopschandaal) creëerden in België
een collectief gevoel dat alles rot was en
niets deugde. Het Hof wist deze trend niet
op tijd in te schatten en verloor invloed
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als het symbool met therapeutische werking. Het gevolg was de 'Witte Mars' op 20
oktober 1996. Ook de regering-Dehaene
II die op zich goede economische resultaten boekte, liep vast in die schandaalsfeer
die maar leek voort te duren. Uiteindelijk
strandde de rooms-rode coalitie in de

WIJ-REEKS #•

steun van de media, een Belgitude-sentiment doen ontstaan waarop de paarsgroene regering kan drijven. Voor een pas
begonnen coalitie en premier is dat een
meevaller die men politiek maar zelden
krijgt. Die convergentie is op zich goed te
verklaren. Het huwelijk heeft therapeutische kracht voor de burgers, die traumatische schade opliepen door alle echte en
vermeende schandalen. Eindelijk was er
een mooi verhaal te melden. Het huwelijk
heeft bovendien buitenlandse politieke
effecten, omdat het beschadigde imago
van België werd opgepoetst. De buiten-

dan verwacht en ook de kijkdichtheid fors
tegenviel. Dit komt omdat de media nog
in de overdrive doordraaien, terwijl bij het
publiek het verzadigingspunt al is bereikt.
In de periode van de schandalen maakten
de media het gat dieper Veel geruchten
werden voor waarheid verkocht, van de
opgravingen in Jumet tot het Xl-verhaal.
Het malaisegevoel werd aangedikt door
een vaak avonturistische pers, waarbij de
verantwoordelijken voor diverse grove
missers gewoon bleven zitten.
De echte regeerders moeten echter over
de cycli heen kunnen zien. De cyclus is tij-

Hoeveel is de BTW, Belgische
toegevoegde waarde?
dioxinecrisis en kwam er in 1999 een
paars-groene regering.
De periode 1996-1999 leverde een merkwaardige paradox op. Want hoewel
Dehaene II op economisch terrein successen liet zien, werd zowel de CVP als de SP
afgestraft op basis van de schandaalsfeer,
dat wil zeggen het collectief aangevoelde
miseriegevoel.
In 1999 is er weer een pro-België-golf ontstaan, onder andere door het huwelijk van
Filip en Mathilde. Voor de trendbreuk
bestaan ook verschillende verklaringen.
Ten eerste was er de uitslag van de verkiezingen van 13 juni 1999, waarbij het
gevoel bestond dat de regerende partijen
CVP en SP 'goed' waren afgestraft. Er was
sprake van een soort zelfreiniging.
De uitslag was een waterscheiding en de
nieuwe coalitie was een nieuw begin. De
paars-groene coalitie legde direct de
nadruk op een trendbreuk: naar 'beter
België' in plaats van op 'sterkere gemeenschappen'. De directe reden was dat het
ijs te dun was voor een staatshervorming,
omdat vooral aan Franstalige zijde geen
animo bestaat aan de hertekening van de
staatskundige verhoudingen. Men wil wel
hier en daar wat sleutelen om de Vlaamse
partijen, vooral de VU, rustig te houden.
De inzet is daarom 'meer België' en omdat
dit overeenkomt met het belang van
dezelfde coalities op alle drie niveaus zien
we ministers-presidenten van Vlaanderen,
Wallonië en Brussel in een burgemeestersrol terechtkomen. Nogal ceremonieel,
als onderaannemers van het Belgische
gezag. Want 'België' is voor de paars-groene coalitie een gemeenschappelijke zorg.
Regionale autonomie is dat niet.
De keuze voor 'een beter België' heeft
wind in de zeilen gekregen door het
huwelijk van de kroonprins Dit heeft de
poUtieke noodzaak van een pro-Belgische
koers een breed gedragen en emotionele
legitimatie gegeven. Het heeft, met de

landse poUtiek van minister Michel is er
daarnaast op gericht België 'een gezicht te
geven'. Talloze schema's worden aangegrepen voor een profileerdrang die bijna
on-Belgisch aandoet. Buitenlands beleid
is de expressie van een binnenlandse politieke agenda: 'la presence beige'.
Nu hebben federalisten de boventoon en
kan Herman de Croo, de voorzitter van de
Kamer, de Belgische vlag dag en nacht aan
het gebouw laten wapperen. Er is weer
een 'Belgitude-gevoel'.

BELGIË DAT ER NIET IS EN BELGIË
DAT JE NIET ZIET
Er doen zich in België dus cycli voor waarop de politiek moet reageren. Soms is dat
moeilijk, zoals bij Dehaene II, omdat je de
wind constant tegen hebt. Wat je ook
doet, je doet het nooit goed. Als er een
opwaartse cyclus is, is dat makkelijker.
Dehaene I wist in 1993 gezag te winnen
door de manier waarop het de troonopvolging regelde na de dood van koning
Boudewijn. Verhofstadt I kan nu mee op
de golf van het kroonprinsenhuwelijk.
Opvallend is de rol van de media in de
cycli. Zowel de top als het dal wordt uitvergroot door de media, die van kleine
dingen grote zaken maken, of omgekeerd.
Als er een collectief gevoel in aantocht is,
spelen de media daarop in en ze promoten het.
Koning Boudewijn werd in 1993 als heilige afgeschilderd en pas later kwamen de
meer afstandelijke beschouwingen. Het
kroonprinsenhuwelijk werd als groots
evenement gebracht en daarbij kregen de
media veel medewerking van het Hof, dat
veel belang had bij de 'openheid'. Die dag
moest de dag van de Beigitude zijn. De
BTW is dan ook een grote emotionele
waarde.
Opmerkelijk was dat op 4 december 1999
veel minder mensen naar Brussel kwamen

delijk en de huidige Belgitude-sfeer zal
ook wel weer een deuk oplopen.
Men moet naast deze conjuncturele uitersten ook letten op structurele lijnen die
zijn te herkennen. Dat is de trend waarin
België bevoegdheden veriiest aan Europa,
zoals alle EU-lidstaten, maar ook naar de
gemeenschappen/gewesten. In de jaren
tachtig zette het proces van federalisering
door: België werd in 1993 een 'federale
staat'. De bevoegdheden zijn op zich verregaand, maar het ziet ernaar uit dat de
komende tien jaar een aantal beleidsmatig
essentiële zaken als fiscaliteit en delen van
de Sociale Zekerheid bij de deelstaten
terechtkomen. Momenteel wordt die druk
wat versluierd door het Belgitude-gevoel,
maar de structurele trend gaat duidelijk in
die richting. Nu EU-lidstaten (evenals hun
deelstaten) binnen het kader van de
Economische en Monetaire Unie moeten
blijven, zijn grote tekorten niet mogelijk
om allerhande beloften te financieren.
Daarentegen blijft de fiscaliteft wel in handen van de lidstaten, en zeker de directe
belastingen, zodat de pohtieke strijd in
een land daarover gaat. Vroeger waren uitgavenverhoging en subsidies belangrijke
instrumenten om politieke doelen te
bereiken. Nu is dat de fiscaliteit.
Dat is de reden waarom Franstalige partijen weinig voor fiscale autonomie voelen,
maar de druk aan Vlaamse zijde lijkt te
blijven. Dat is ook erg logisch, want de fiscale verantwoordelijkheid moet daar zijn
waar de uitgaven zijn. Dat is uitgavenbewustheid, of zoals men zegt in het jargon
van de Wetstraat: responsabilisering.
In de jaren negentig kreeg de overdracht
van bevoegdheden naar Europees niveau
een nieuwe impuls. Met de EMU komt
ook de euro en zal de Belgische frank verdwijnen. Het gehele economische beleid
is Europees gekaderd. Dat geldt ook voor
het veiligheidsbeleid. Maar ook delen die
traditioneel tot de interne politiek beho-
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ren, zoals justitie en binnenlandse zaken,
komen in Europees vaarwater Denk daarbij vooral aan het komende Europese
asielbeleid en de samenwerking op het
gebied van politie en justitie
Het paradoxale is dat het uithoUingsproces zeer sterk is, terwijl de Belgitude ook
op een nieuw toppunt is Dat maakt de
cych in België verraderlijk, want vaak zie
je dmgen die er niet zijn en zijn er ook
dingen die je niet ziet Het is dus goed om
de toppen van de golven te zien in de
Belgische pohtiek, maar nog belangnjker
om de onderstroom tijdig te onderkennen
In beleidsmatig opzicht is er welhcht minder België, maar daardoor in emotioneel
opzicht behoefte aan meer Omgekeerd is
er door de overdracht van bevoegdheden
zoveel Vlaanderen ontstaan dat sommigen het welletjes vinden, omdat de
Vlaamse overheid met veel beter is dan
een andere overheid Want de Vlaamse
overheid maakt vele decreten voor een
bevolking die in de eigen overheid ook
een binnenlandse bezetter' ziet Meer
Vlaanderen kan dus leiden tot minder
affiniteit met de Vlaamse overheid, want
de Vlaming is - net als de Waal - overheidsschuw

WIJ-REEKS

BELGIË ALS OMHULSEL
VAN BRUSSEL
In al die politiek-psychologische complexen zit een harde nucleus Brussel
Zonder Brussel zou België wellicht met
meer hebben bestaan Brussel is een
belangengemeenschap, die Vlamingen en
Franstaligen sociaal-economisch dwingt
om in een verband - in welke vorm dan
ook - verder te leven De stad heeft
bindende schizofrenie de meerderheid
spreekt er Frans, maar tegelijk is Brussel
ingeweven in het web van het Vlaamse
economische leven
De stad zuigt dagelijks Vlamingen en
Walen aan, die 's avonds weer naar huis
gaan Vlaanderen zou zonder Brussel net
een soortgelijke klap krijgen als
Antwerpen na de val van 1585 Wallonië is
zonder België, en daarmee zonder
Brussel, economisch met levensvatbaar
En zo houdt Brussel België bijeen omdat
geen van de deelstaten zonder kan
Daarmee kan men België zuiver staatkundig en politiek beschouwen als een
omhulsel van Brussel
Het Europa-van-morgen maakt fysieke
grenzen minder zichtbaar, maar mentaal
bestaan ze nog wel Vlamingen voelen
zich in eigen land vaak de minderheid, ter-
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wijl ze numeriek toch in de meerderheid
zijn En Franstaligen zijn numenek met
minder, maar denken soms dat ze het
voor het zeggen hebben
Ook in relatie tot de buurlanden bestaan
zulke complexen Voor veel Vlamingen is
Nederland interessant, maar al snel komt
het gevoel van dominantie op Vlamingen
kruipen dan snel terug in hun schulp
Nederlanders kennen Vlaanderen met of
slecht, terwijl ze een 'Bei uns ist alles besser-gevoel' hebben zodra ze in het buitenland komen
Walen hebben een ondefinieerbare verhouding tot Frankrijk De Fransen maken
grappen over 'les petits Belges' en de
Walen voelen zich onbegrepen tegenover
de grote buur, met wie ze zich zo verwant
zeggen te voelen Het paradoxale is dan
weer dat Vlamingen en Walen, naast een
aantal duidelijke verschillen, meer
gemeen hebben in hun mentale programmering dan ze zelf geloven Zolang dit de
situatie IS, zal België dan ook een emotionele meerwaarde hebben, al is die moeilijk te definiëren Feit is wel dat de
Belgische overheid voldoende flexibel
moet zijn om de psychologische complexiteiten van het samenleven te kunnen
incorporeren

GOED GEVOEL OF GOED BESTUUR?
Het België van de toekomst zal er dus
anders uitzien Er is beleidsmatig minder
België, maar gevoelsmatig wellicht meer
Er IS een ander België, waarin de deelstaten meer en direct met de buren zaken
doen en 'geïntegreerde regio's' gaan ontstaan Een voorbeeld is de RandstadBrabant-Antwerpen en delen van OostVlaanderen, Hollands-'Waamse infrastrucniur in goederen en diensten Hier zet de
economie de toon en zal de politiek volgen Want de pohtiek volgt de economisch
toegevoegde waarde

Is het verdwijnen van de Bef
een onderdeel
van het verwasemen van
België?

De slotvraag is daarmee Wat is de toegevoegde waarde van België' Een toegevoegde waarde is voor veel Belgen vooral
het thuisgevoel Al raakt België beleidsmatig uitgehold, toch blijft het maatschappelijk een manier van leven'
Derk-Jan Eppink
Volgende week: 'De staat van de
samenleving' (Filip Rogiers)
°* Overgenomen uit Ons Erfdeel,
Jrg 43, 2000, nr 2, pp 163-183, uitgegeven door de Vlaams-Nederlandse
Stichting Ons Erfdeel, Murissonstraat
260, B-8930 Rekkem
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Wie Is verantwoordelijkheid voor
Onrust in Vlaamse
Natuurbezoekerscentra verbranding besmet dierlijk afval ?
Vlaams volksvertegenwoordiger Jan
Loones ondervroeg minister van
Leefmdieu en Landbouw, Vera Dua, over
het Vlaams beleid inzake natuur- en
milieueducatie (NME)
Een onderdeel van het NME-beleid is de
inrichting van bezoekerscentra bij natuurgebieden, gecombineerd met het bezoek
aan de natuurreservaten
Kennismaking op het terrein is nog altijd
het beste middel tot sensibilisatie, informatie, educatie
Jan Loones: „Er zijn een twintigtal
Vlaamse bezoekerscentra De afdeling
Natuur beheert zelf Z)e Nachtegaal in De
Panne, De Otter in Diksmuide, De Grote
Zaagbek in Oudenburg, Bastion 8 in
Dendermonde en De Watersnip in
Koersel-Beringen Tijdens de vorige regeringsperiodes IS de aanzet gegeven om
van deze centra speerpunten met een
grote sensibiliserende werking op het vlak
van NME te maken "
Vlaams volksvertegenwoordiger Jan
Loones verwoordde de stijgende onrust
inzake dit aspect van het NME-beleid,
blijkbaar wordt het belang van deze
Vlaamse bezoekerscentra door de huidige
minister veel lager ingeschat dan onder de
vonge regeringen

Het
antwoord van
de minister
kon
Jan
Loones met
geruststellen
De minister
bevestigde
dat er eigenlijk
geen
Jan Loones ••
overkoepelende visie bestaat, en dat het beleid moeilijk raad weet met het 20-tal bezoekerscentra
Illustratief is wat er staat te gebeuren met
het zeer belangrijke en grootse project De
Nachtegaal in De Panne Na een investering van tientallen miljoenen, blijft men
thans in gebreke om de nodige ruimte te
scheppen voor de exploitatie van het
bezoekerscentrum, waarvoor gemikt werd
op zo n 100 000 bezoekers per jaar
De minister bevestigde de door Jan
Loones geuite vrees dat dit bezoekerscentrum wel eens zou kunnen afgestoten
worden, in dit geval door de provincie
Jan Loones bestempelde dit als een capitulatie voor de verplichtingen van het
Vlaams beleid

In de Kamercommissie Volksgezondheid ondervroeg VU&ID-fractievoorzitter Frieöa Brepoels
minister Magda Aelvoet inzake de risico s by
verbranding van besmet dierlijk afval in Waalse
cementovens
Reeds vorig jaar kwam deze problematiek ter
sprake toen minister Gabriels (VLD) de cementovens opvorderde omdat de capaciteit van
INDAVER tekort schoot voor de verwerking van
de grote hoeveelheden besmet dierlijk afval
Waar minister Aelvoet toen nog uitermate kntisch stond t e n aanzien van het verwerkings
aanbod van de cementindustne, stelde zij in
haar antwoord dat ze met gelukkig is m e t de
gang van zaken maar dat het een zaak van
overmacht betreft Op 1 apnl jongstleden werd
beslist de opvordenng van de cementovens
met 1 jaar t e verlengen
Minister Aelvoet verschafte volgende stand van
zaken m b t de verwerking
in 99 werden
15 000 t o n meel en 17 000 t o n vetten verbrand in 2000 (tot 22 mei) 21 000 ton meel en
12 000 t o n vetten Er wachten nog 28 000 t o n
meel en 75 000 t o n vetten op verwerking in de
loop van 2000
De minister kon evenwel met meedelen hoeveel de overheid per t o n betaalt aan de
cementovens voor de verwerking De federale
regenng zou louter een contractuele verbintenis zyn aangegaan m e t INDAVER en een raam-

contract
hebben
afgesloten
met
Rendac
(Denderleeuw) dat op zyn
beurt subcontracten m e t de cemen
tovens sloot
Volgens de mi nister
ontsnappen
zowel de uitstoot
voorwaarden als de
controle aan haar

Fneda Brepoels

bevoegdheid het Waals gewest draagt terzake
de verantwoordelykheid
Nog volgens de minister, werkt Rendac momen
teel plannen uit o m een eigen verbrandingsin
stallatie voorzien van de best beschikbare
techniek te bouwen o m de verwerking van de
kadavers en het dierlyk afval aan t e kunnen
Fneda Brepoels concludeerde uit dit alles dat de
federale minister van Leefmilieu de paraplu vak
kundig opentrekt De verantwoordelykheid voor
de verwerking van dierlyk afval in cementovens
wordt doorgeschoven naar respectievelyk de
minister van Landbouw die de oven opvorderde het Waals ministene van Leefmilieu wat
betreft de emissienormen en -controle van de
cementovens en naar Rendac inzake de bouw
van een moderne installatie die de actuele
vraag naar verwerking kan beantwoorden
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'T* ijdens een met toespraken overladen
'campagnestartdag' vorig weekend in het hartje van
Antwerpen werd de VU&ID-campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen van dit najaar op gang
getrokken.

vu-voorzltter
Geert
Bourgeois:
„We staan
voor cruciale
uitdagingen.
Tegelijk beleven w e boelende tUden.
Laten w e er
allemaal samen

Goed 400 hoofdzakelijk VU-militanten
hadden zo net voor de zomervakantie nog
de kans gezien- om in Antwerpen de
VU&ID-campagnestartdag bij te wonen.
Naast zowat de helft van de VU-parlementsleden had van de volksvertegenwoordigers van ID21 alleen senator
Vincent Van Quickenborne de weg gevonden naar het luxueuze Astrid Park Plazahotel. Samen luisterden ze niet alleen
naar de volkse muziekjes en gezangen van
Ecco belle bocche, maar ook naar de vinnige openingstoespraak van VU-ondervoorzitter Fons Borginon.

In verbondenheid werk van
maken. Als w|J
er ons echt
mee bemoeien,
dan moet het
lukken."
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EEN WARM WELKOM
Het Antwerpse kamerlid wist zijn publiek
te vertellen dat het op dit moment al zeker
is dat VU&ID zich op 8 oktober a.s. aan
zo'n 90% van de bevolking zal kunnen
voorstellen. Meestal zal dat gebeuren op
volwaardige VU&ID-lijsten. Een en ander
betekent niet dat er minder VU-kandidaten zouden zijn dan bij de vorige gemeenteJijJce stembusgang. Op de eenheidslijst
Antwerpen '94 dongen toen slechts 11
VU'ers naar de gunst van de kiezer. Nu
zijn er dat - onder meer als gevolg van de
districtsraden - ruim 150. Borginon
besloot zijn aangenaam betoog met een
warm welkom aan iedereen: „Vlaamsnationahsten, radicale democraten, linksliberalen, rechts-socialisten, progressiefdemocraten, conservatieve hervormers,

Op het VU-secretariaat was de dagen voorafgaand aan deze startdag hard gewerkt
om ook de 10 campagnespeerpunten nog
tijdig in hun definitieve vorm te gieten
VU-ondervoorzitter Geert Lambert, Vükameriid Annemie Van de Casteele en
ID21-woordvoerder Peter Van Hoof (foto,
v.l.n.r.) steiden ze voor.
1. Directe democratie Voor VU&ID houdt
inspraak niet op bij verkiezingen. Ook het
bindend referendum is daartoe een nuttig
instrument Middels enquêtes kunnen stad
en gemeente nagaan wat er ieeft bij hun
inwoners. En waarom geen vragenuurtje
voor de gemeenteraad? Intercommunales
worden glazen huizen.
2. Lokale welvaart, lokaal welzijn Omdat de
lokale KMO's en middenstand bijdragen tot
een versterking van het sociaal weefsel
komt er een volwaardige schepen voor
Economie en Tewerkstelling. Omdat er een
bedrijfscodex en een bedrijfsloket zijn
laten potentiële investeerders zich niet
afschrikken door een wetgevend labyrint.
Mobiliteit verdient ook aandacht van
gemeenten zonder files op de radio.
3. Eco-logisch natuurlijk! VU&ID voert een
driesporenbeleid inzake milieu: (a) histori-
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groene jongens van het eerste uur, of hoe
je je ook wil definiëren: welkom in deze
soms was anarchistische alliantie. Welkom
in onze kosmopoUtische metropool."
Na het openingswoord was het de beurt
aan Vlaams minister van Binnenlandse
Aangelegenheden/oèa« Sauwens om het
spreekgestoelte te betreden (zie bl2. 1).
ID21-woordvoerder a.i. Peter Van Hoof,
VU-kamerlid Annemie Van de Casteele en
VU-ondervoorzitter Geert Lambert lichtten
daarna de 10-campagnespeerpunten toe
(zie kader). Enkele muziekjes later had
Laurens Appeltans de primeur om de cam-.
pagne aan het publiek voor te stellen. De

HET LAATSTE WOORD
VU-voorzitter Geert Bourgeois kreeg het
laatste woord. Voor hem was het de eerste
keer dat hij tijdens een organisatie van VUnationaal de eigen achterban mocht toespreken. Bourgeois plaatste het wervende
VU&ID-alternatief tegenover het aanbod
van de andere grote partijen. „Tegenover
het 'niet-in-mijn-achtertuin-syndroom'
van Agalev, plaatsen wij onze visie op het
algemeen belang: ecologie zonder sociale
breuklijnen. Tegenover het etnisch egoïsme van het Vlaams Blok, plaatsen wij ons
open democratisch inter-nationalisme.
Tegenover de overheidsbeUitteUng van de

VU&ID-campagne
van start
algemeen VU-secretaris zei dat het nu tijd
is om de vernieuwing, ingezet in de aanloop naar de vorige parlementaire verkiezingen, inhoud te geven. Omgezet in slogantaai zal VU&ID zich vanaf nu voorstellen als een alliantie die 'verbindt wie
ongebonden is'. Appeltans stond ook even
stil bij de drie grote thema's in de campagne: samen besturen, goed besturen en met
visie besmren. Met de uitdrukkelijke vraag
aan de kiezer om zich ermee te bemoeien
doet VU&ID een appèl aan de kiezer: zet u
in, ga ervoor, denk toekomstgericht, wees
betrokken. Na Appeltans' tussenkomst
volgde een impressie van de campagne
zoals die in het najaar zal zijn te zien.

SP plaatsen wij onze vrije ontvoogde individuen die best zelf weten wat ze willen
en er ook voor opkomen. Tegenover het
liberale yuppie-dom plaatsen wij onze verantwoordelijkheidscultuur, onze plichten
in en tegenover de gemeenschap. En
tegenover de standenpartij CVP plaatsen
wij onze pluralistische, ontzuilde, gedepolitiseerde visie op de samenleving. Geen
horigheid, maar samenhorigheid, geen
banden, maar verbanden. VU&ID verbindt
wie ongebonden is."
Bourgeois richtte zijn pijlen ook op de
federale regering wiens beleid ten opzichte van het vorige 'ontluisterend onveranderd' is gebleven. De VU-voorzitter hekel-

de met name de verfransingspolitiek en
de politisering van de magistratuur. De
ijver voor een Vlaamse Sociale Zekerheid
zag hij dan weer contrasteren met de
pogingen van het federale niveau om het
sociale te recupereren. „De VU: sociaal en
federaal, zo luidde het destijds. Nog
steeds gaan de Vlaamse staatsvorming en
de sociale bewogenheid hand in hand. In
ónze aUiantie en daar alleen", aldus
Bourgeois, daar later aan toevoegend dat
een Vlaamse deelstaat in Europa - 'noch
min noch meer' - het einddoel van het VUstreven moet zijn. Het kamerlid uit
Izegem sloot zijn toespraak af in campagnetermen: „We staan voor cruciale uitdagingen. Tegelijk beleven we boeiende tijden. Laten we er allemaal samen in verbondenheid werk van maken. Als wij er
ons echt mee bemoeien, dan moet het
lukken." Met het zingen van de Vlaamse
Leeuw werd het voormiddaggedeelte
afgesloten. Wie de regen kon trotseren
werd daarna nog getrakteerd op een begeleide wandeling in een van Antwerpens
vele wijken.
(gv)
De volledige toespraken van Geert
Bourgeois enjohan Sauwens zijn te
verkrijgen op bet VU-secretariaat. Dat
geldt ook voor de 10 speerpunten.
Een seintje naar Hildejaques,
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, tel
02/219.49.30, fax 02/217.35.10,
e-post hilde.jaques@vu.be
Vanzelfsprekend biedt ook de W-webstek u alle informatie: www.vu.be

10 speerpunten voor 8 oktober
sche vervuiling moet worden hersteld, (b)
nieuwe vervuiling moet worden voorkomen en (c) repressief worden aangepakt.
Verdere groei van geluids- en lichthinder
wordt afgeremd.
4. Een lokaal veiligheidsplan Vooral steden
kunnen hun politiekantoren decentraliseren, dichter bij mens en - helaas - misdrijf.
De wijkagent is aanspreekpunt nummer
één bij de politie. Repressie is kordaat,
maar kleinere misdrijven kunnen vragen
om een alternatieve straf Ook lokale overheden doen aan slachtofferhulp.
5. Een mens-vrlendelUke administratie
Drijfveer van de lokale administratie is het
algemeen belang. Binnen je gemeente kan
je vanzelfsprekend terecht aan één geïntegreerd loket. Het gemeentelijk personeelsbeleid is soepel en niet gepolitiseerd.
Bekwame ambtenaren helpen je ook al
eens buiten de kantooruren.
6. Eén Sociaal Huls Wie door de poort van
het gemeentelijk Sociaal Huis stapt kan
daar terecht voor ólle welzijnsaangelegenheden. Dat is gemakkelijk en vermijdt de

sociale stigmatisering.
Een scherp huisvestingsbeleid
is pure
noodzaak
7. Mee met de E-volutle
Contacten met de lokale overheid verlopen
zeker zo gemakkelijk
langs de electronische
snelweg Een 'digitaal
loket' in elke gemeente
en gratis internetaansluitingen bieden uitkomst.
8. Integratie door inburgering Nieuwkomers tekenen een inburgeringscontract.
Zo weten zij dat de gemeente hen wegwijs
wil maken in onze samenleving. En zo weet
de gemeente dat nieuwkomers niet alleen
hun rechten, maar ook hun plichten kennen
9. Cultuur doet (samen)leven Ook het verenigingsleven, het buurtwerk en populaire
vormen van ontspanning maken deel uit
van het cultureel leven. Een lokaal cultuur-

beleidsplan, een degelijke cultuurdienst en
een culturele infokrant dragen bij aan
ieders vorming en ontplooiing.
10. De jeugdige toekomst Elke beleidsbeslissing vermeldt uitdrukkelijk welke gevolgen zij heeft voor kinderen en jongeren.
De jeugdraad is een erkend adviesorgaan
en natuurlijk heeft iedere gemeente een
onafhankelijke jeugddienst. Vlaanderens
toekomst vaart wel bij een vlot contact
tussen Jongere en oudere generaties.

Peper
in de politiek
De VU-afdeling Tienen moet voor haar
VU&ID-lijst 31 kandidaten in lijn brengen,
een hele opgave. Om deze operatie te
begeleiden zet afdelingsvoorzitter Luk
Degeest alle zeilen bij. Einde mei pakte de
afdeling uit met een 'Leidraad voor de
kandidaat', en die zit danig knap in elkaar
dat wij er in het rubriekje 'Peper in de
politiek' niet aan voorbij kunnen.
In een openingsbrief dankt de voorzitter
de kandidaten en steekt ze een hart onder
de riem. Zo krijgen ze te horen: ,,Wees fier

op je deelname! Jij bent één van de eenendertig kandidaten, een selectieve groep
uit 31.000 Tienenaars. Velen zullen je het
benijden, weinigen zullen je het ooit
komen vertellen..."
'Een leidraad voor de kandidaat' bestaat
uit 10 punten. Een vogelvluchtige lezing
verklapt een waar scenario met tips voor...
lijstjes met namen van familieleden, kennissen en vrienden, lijstjes met goede afficheplakplaatsen, het schrijven van een Cy
fotomateriaal, het aandachtig doornemen

11 juli vieren in Voeren
op dinsdag 11 juli a.s. ontvangt VU-afdeling Voeren je voor een picknick in de
Molenhoeve te 's Gravenvoeren. Gastheer
en -vrouw Guy enAlbine heten u om lOu.
welkom op hun prachtige landgoe^i en
vakantieverblijf De Molenhoeve (Altenbroek 358 te 3798 's Gravenvoeren), is
een van de mooiste decors van
Vlaanderen, gelegen aan de rand van het
uitgestrekt natuurreservaat 'Altenbroek'.
Om lOu. starten geleide wandelingen
doorheen het reservaat. Aansluitend is er
de picknick. Boterhammen meebrengen
hoeft niet. Voor 250 fr. (125 fr. voor kinderen) kan je aanschuiven aan het picknickbuffet. Op de grasvelden zijn er oude
Vlaamse volksspelen. Vanzelfsprekend
ontbreekt ook de 11 juli-toespraak niet.
Einde voorzien rond I4u.

en samen bespreken van het verkiezingsprogramma, enz...
Onder de titel 'Wat kost mij de campagne?' wordt ingegaan op het niet te verwaarlozen financiële aspect. De leiddraad
bevat verder voorbeelden van een persoonlijk pamflet, het artikel 'De dienende
macht' (IW7, 20 april 11.) en tenslotte een
overzicht van de propagandamiddelen
waarover elke VU&ID-kandidaat in Tienen
kan beschikken.
Dit draaiboek is ook leesbaar op de webstek van VU-Tienen, de voorzitter steeds
bereikbaar: luk.degeest@planetintemet.be
Beoordeling: bloedernstig, zeker niet suikerzoet. Degelijk initiatief met de nadruk
op groepswerk, toepasbaar in alle
gemeenten van Vlaanderen.
Ideeën voor 'Peper in de politiek'
sturen naar WIJ, Barrikadenplein 12
te 1000 Brussel. Fax: 02/ 219 97 25.
E-post: redactie@vprti.be

VU-Lennilc OP
internet

^ Inschrijven is noodzakelijk. Jos of
Anneke: 011/23.70.37

Ontbiit OP bed voor 11 iuii
Het Rodenbachfonds \/ar\ Mol heeft een in het oog springend 11 juii-initiatief. Op zondag 9 juli (!) kunnen luie lekkerbekken uit Mol voor de prijs van
150 fr. per persoon een uitgebreid ontbijt aanvragen voor zichzelf of voor
mensen die ze willen verrassen, in het pakket zijn inbegrepen. 2 pistolets,
1 croissant, boter, confituur, beleg en een kopje koffie en thee met suiker
en melk. Vorig jaar ging de winst naar projecten in Kosovè, dit jaar profiteert /C/noe van uw zondags ontbijt. Aan Kinoe, het jeugdwerk voor andersvalide kinderen in Mol, wil het plaatselijke Rodenbachfonds een bijzondere
vakantiedag schenken.

Maandag 26 juni jl. stelde VolksunieLennik zijn gloednieuwe webstek voor
aan de pers, de eigen leden en sympathisanten en het publiek. Een politieke primeur in Lennik!
Dit is het startschot voor een nog betere
open relatie met het publiek. VU-Lennik
spande al de kroon in het informeren van
de bevolking met zijn zeer regehnatige
politieke uitgaven. Vanaf nu kan iedereen
24 uur op 24 informatie raadplegen over
activiteit en standpunten van VU-Lennik
en over de Lennikse politiek en gemeenteraad. Je vindt er info over het werk van
Vlaams volksvertegenwoordiger Etienne
Van Vaerenbergh, contactadressen en een
Lennikse activiteitenkalender Maar ook
heel wat andere randinformatie, zoals verkiezingsuitslagen, een tekstenbibliotheek,
en links naar andere (Lennikse) webstekken.

De regionale vu-lcrant

KOP en staart In
iiet arr. Ttirniiout
Voor de provincieraadsverkiezingen van 8 oktober
2000 zal in het arrondissement Turnhout de lijst voor
'de kiesomschrijving Herentals-Westerio door Bert
Laureys uit Herentals worden getrokken. Bert is leraar
aan het Technisch Instituut Sint-Jozef te Geel. De lijstduwer In dit dubbelkanton wordt de Laakdalse burgemeester-senator Patrik Vankrunkelsven
In Arendonk-Mol Is Herman Hermans, het Arendonkse
gemeenteraadslid lijsttrekker Hij is ambtenaar in dienst
bij de douane en accijnzen. Lijstduwer wordt daar de
Desselse burgemeester en Vlaams parlementslid Kris
Van Dijck
Tenslotte zal de zelfstandige Jan Hermans uit OudTurnhout in fHoogstraten-Turnhout de 1ste plaats op de
lijst krijgen. Lijstduwer daar in de Noorderkempen
wordt Margriet Hermans, Vlaams parlementslid.
(jf)
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De VU-webstek is te vinden op:
http://www. volksunie, be/lennik

c» Inschrijven en meer Info vóór 5 Juli bij Chrlstophe Verdonck,
Boeretang 204/54, tel. 014/32.40.06.

VLAAMSE
KOERIERDIENST
Binnen- en
Buitenland

BEMOEI U ERMEE
1

Basisprijs:
Afhalen van palinggerechten mogelijk
Openingsuren:
van maandag tot en met donderdag:
12 uur tot 14 30 uur - 18 uur tot 21.30 uur
Zaterdag:
18 uur tot 22 uur
Zondag:
12 uur 21.30 uur
Verlofperiode:
de maand december

- vast reclit
bef. 150,- bef. 10,- per Ian.

Tel. 050/42.62.67

VU&ID
VERRWr Wi ONGtlOWfN rs

(na 20u.)

29 juni 2000

Het Alliantiebestuur
deelt mee
Na afloop van het VU&ID-alliantiebestuur van
maandag 26 juni jl werd volgende persmededeling verspreid

ONDERWIJSPENSIOENEN:
VU&ID BEPLEIT
FUNDAMENTELE
HERVORMING
N a V de voorstellen van minister Frank Vandenbroucke inzake de pensioenregeling voor
leerkrachten verklaart VU&ID zich akkoord om
het debat te voeren over de afbouw van de
vervroegde uittreding Echter met zonder
enkele fundamentele voorwaarden
1 Federale voorstellen die een ingrijpende
weerslag hebben op al dan met exclusieve,
gemeenschapsmateries dienen het voorwerp
uit te maken van voorafgaandelijk overleg met
de betrokken gemeenschappen De naleving
van dit pnncipe vormt het fundament van een
(conlfederale staat
2 VU&ID herhaalt haar kritiek dat de federale
regenng de politieke moed ontbeert om een
fundamenteel debat te voeren over o a het
ambtenarenstatuut Ter vermijding van een
open democratisch en parlementair debat ver-

kiest de federale regering daarentegen het
voorstel weg te moffelen in de sociale programmawet
3 VU&ID wenst burn out verschijnselen bij
leerkrachten te voorkomen door een verbetenng van de lesomgeving (o a betere infrastructuur vermindenng van het maximaal aantal
leerlingen per klas) en het loopbaankrediet De
alliantie bepleit een soepel loopbaanmodel
waarbij elke werknemer recht heeft op een
loopbaankrediet van 5 jaar over een loopbaan
van 45 jaar Het betreft een algemeen afdwing
baar recht voor élke werknemer en zelfstandige gefinancierd via de volksverzekering voor
de pensioenen
4 De hypocnsie en het populisme van Agaiev
scheren dezer dagen wel erg hoge toppen
Geïnspireerd door haar Franstalige zusterpartij,
wenst Agaiev verder te infiltreren in de syndicale (onderwijs)wereld door deze klakkeloos
naar de mond te praten, ondanks en in weerwil
van de eigen regeen/erantwoordelijkheid
De voormalige progressieve en onafhankelijke
groenen leggen zich vandaag - na het verlies
van de steun van de milieubeweging toe op
de gestage uitbouw van een eigen zuil(tje) Le
nouveau (petit) CVP vient d arnver"?

Vandaele wil
provinciale ombudsman
4

UIT DE REGIO

Als het van provincieraadslid Wtlfrted Vandaele (VU) afhangt, neemt de provincie
West Vlaanderen een provinciale ombudsman in dienst Die moet een aanspreek
punt zi)n voor de inwoners van alle 64
West-Vlaamse gemeenten als zi) zich door
hun gemeentebestuur of gemeentelijke
administratie onheus behandeld voelen
Het federale bestuursniveau heeft
ombudsmannen, het Vlaamse niveau heeft
er ook, vele instellingen hebben er een of
moeten er een hebben Ook sommige
gemeenten hebben een ombudsman of
hebben plannen om er een binnen te
halen
Andere gemeenten zi)n te klein om er een
eigen ombudsdienst op na te houden Het
strookt trouwens niet met de deontologie

^

van de ombudshinctie dat zo iemand in
dienst IS van het bestuur waarover hi) of
ZIJ klachten moet verzamelen
Daarom stelt het provincieraadslid voor
dat de provincie een ombudsman in
dienst neemt
Wilfried Vandaele: „De provincie lijkt mij
voor die taak het ideale tussenniveau Als
discretie verzekerd wordt, hoeven de
mensen die zich met klachten over hun
gemeente tot de provinciale ombudsman
wenden, niet te vrezen dat er wraakacties
gaan volgen van de lokale machthebbers
Een vrees die velen er nu inderdaad van
weerhoudt om zich rechtstreeks tot de
eigen gemeentelijke diensten te wenden '
Afwachten hoe de bestuursmeerderheid
op het voorstel zal reageren'
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WEST-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN
zo. 2 Juli OUDENAARDE: Eetfestijn
van VU-Oudenaarde Van 11u 30 tot 14u
in zaal De Linde Berchemweg te Melden
Oudenaarde
zo. 9 juli WAASMUNSTER: Fietsral
ly-zoektocht
van
vu-Waasmunster
Inschrijving ter plaatse Info Johan Waelkens 0497/47 76 84
Zo. 9 Juli ZOTTECEIVI Vlaams
Nationale Feestdag Om lOu Guldensporen mis in de kerk van Leeuwergem (org
DF) Guldensporen-etentje van VU-Zottegem Van 11u 30 tot 15u in Ontmoetings
centrum Leeuwergem Deelname 400 fr
(voorgerecht + barbecue) kind 250 fr
Kaarten
bij
Chislam
Diependaele
(09/360 13 37) s Avonds Culdensporenvienng om 19u op de Markt te Zottegem
Ma. 11 Juli DEINZE: Feest van de
Vlaamse Gemeenschap Om 20u in het
Museum Met Cantate Domino -i- Crea
Walter De Weirdt Toespraak Herman
Maes
Za. 15 Juli WAASMUNSTER: Barbe
cue van Vü-Waasmunster Vanaf I9u in
buurtcentrum Sombeke Iedereen welkom Deelname 350 fr kinderen 200 fr
Achteraf dansgelegenheid inschrijven
voor
6/11
bij
Johan
Waelkens
0497/47 76 84
zo. 30 Juli KAPRIJKE: Kaas- en
Wijnfestijn Steunmaaltijd n a v lijsttrekkerschap van Stijn Coppejans provincieraad Eekio Van17tot21u in de Parochiezaal te Kaprijke (oude meisjesschool) Deelname 300 fr, kind 200 fr
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Do 6 Juli BRUGGE: Namiddaguitstap met eigen wagens naar het museum
Constant Permeke en de kerk van Zedelgem Org en info WVG-Brugge-Zuid tel
050/38 35 12
vr. 7 Juli ALVERINGEM: Feest van
de Vlaamse Gemeesnchap Om 19u 30 in
zaal Rethorica Optredens van Leen Persijn
en Herman Elegast Gastspreker Frank
Allacker Org Raad voor Cultuurbereield
Croot-Alvenngem 11 juli-comite i s m
Mm Vlaamse Gemeenschap
Za. 8 juli iZEGEM: 15de Vlaams
Zomerfeest Om 13u30 Minivoetbaltornooit Om 20u Vlaamse Zomernacht Ook
op Zo 9/11 Om 9u eindronde mmivoet
baltornooi 9u 45 aperitiefwandeling 11u
finale minivoetbaltornooi I5u retrovoet
balmatch Doorlopend animatie voor jong
en oud Info Vlaams Huis (051/30 36 63)
Joris Verbeke (051/30 48 08) of Karol
Moeyarert (051/32 28 85) Org Comité
Vlaams Zomerfeest (alle verenigingen in
en rond het Vlaams Huis Izegem
Zo 9 juli DEERLIJK- Braadfeest vu
Deerlijk Vanaf 11u30 in D lefte Info en
reservatie 056/71 76 41 of 056/32 71 17
zo. 9 Juii WAKKEN-DENTERCEM.
Gemeentelijk Culdensporenfeest De Haan
zaal de Hoppekeet Dreve Dentergem
Vanaf 10u 30 Met optreden van St -Stefanuskoor o I v Manu De Clercq Sprekers
zijn prof Jef Maton Andre Desmet en K
Degroote Daarna feestmaal met beenhesp (400 fr) Kaarten bij DF-Dentergem
en leden Vlaamse Vnendenknng
Dl. 11 juli OOSTENDE: Feest van
de Vlaamse Gemeenschap Om 20u op het
Wapenplein Org 11 julikomitee Oosten
de
WO. 12 Juli BRUGGE. 11 juliviering
van VVVG Brugge-Centrum met samenzang o l v Johan Leyts Om 15u in PCH
Magdalena Violierstraat 7 Deuren om
I4u
Di. 18 JUH BEAUVOORDE: Goethes
biecht in woord en beeld Duo I Pulicni
(Marie en Veronica Kuijken) Om 20u in de
Wulvenngemkerk te Beauvoord Org

Opbouwwerk IJzerstreek/FVK-Rodenbachfonds
Ma. 24 juli BRUGGE. Educatieve
wandeling te Oostkerke o I v Omer Dombrecht Org en info VWG-Brugge-Zuid
tel 050/38 35 12
Di. 25 juli BEAUVOORDE: 80 rozen
voor de jange Hubert van Herreweghen
Laudatie prof Marcel Janssens woordkunst Fneda Vanlembrouck orgel Jan Vermeire In aanwezigheid van de dichter Om
20u in de Wulvenngemkerk te Beauvoor
de Org Opbouwwerk IJzerstreek/FVK
Rodenbachfonds
WO. 26 juli BRUGGE: Sport en spelnamiddag in 't Keunekot te Sijsele Org en
info VVVG Brugge-Zuid tel 050/38 35 12

VLAAIVIS-BRABANT
Zo. 2 juli STEENOKKERZEEL: 11
julivienng Om 15u optreden circus Patapoef (inkom gezinskaart 100 fr) Om I9u
korte feestrede en heildronk op de Guldensporenslag Aansluiten optreden Tramelant In de Parochiezaal van Perk Kam
penhoutsestwg 1 Voor avondprogramma
100 fr
pp
Info
Clem Maes
(02/759 37 96)
Of
Ann
Ryon
(02/759 84 40)
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

ANTWERPEN
Do 29 juni TURNHOUT: VU&IDOntmoetingsavond Info-avond n a v de
gemeenteraadsverkiezingen Om 20u in
De Warande Org VU&ID-arr Turnhout
Info Jan Hermans 014/41 82 03 Jons Fre
denckx 014/61 38 67 Louiza Troonbeeckx
014/63 40 33
Flor
Van
Noppen
014/37 25 45 Frida Adams/Jan van Der
Vloet 014/63 33 60 Margriet Hermans
014/43 91 89
Jan
Vorselmans
014/63 49 10
Zo. 2 juli WOMMELGEM: Zangbootbaart met cruiseschip Regina o l v

Gust Teugels Info en inschrijvingen Ward
Herbosch 03/353 68 94 Org KK Jan
Puimège
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
Dl. 4 juli BORGERHOUT: Gulden
sporenvienng met samenzang Om 14u in
de cafetana van Reuzenpoort 5 Gastspreker Oswald Van Ooteghem Nadien koffietafel Deelname 75 fr Org Knng voor
Vlaamse Volksontwikkeling Borgerhout
I s m VWC-Borgerhout
Za. 8 Juii EDEGEM: 11 juli-vienng 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 opluistenng Inschrijven tot 2/7
bij K De Gryse tel 03/449 82 12
za. 8 juli WESTERLO: Culdensporenviering Vanaf I8u in t Abdijken Tongerlodorp Met welkomstdnnk 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
Ma. 10 juli WOMMELGEM: Guldensporenzangfeest Om 20u in reptiteielokaal KHDV Schransweg 32 Met o m Koperensemble Miei Cools en Pol Van de Voorde Inkom gratis Org KK Jan Puimege en
Vlaamse Vriendenkring
za. 15 juii 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

Curriculum vitae
van een dichter
•

CULTUUR

„Ik las gedichten die mu
leidden In een
bucolisch,
vreedzaam
land."

In 1952 schonk de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde de
Guide Gezelleprijs aan/oze/i. De helder
("Lier 1912), daar was een goede reden
voor: de merkwaardige 'Ballade der onzekerheden' die de dichter in 1949 had
gepubliceerd.
De Belder was toen achteraan de dertig en
had naam verworven, mede dankzij een
handvol bundels die critici en liefhebbers
hadden kunnen bekoren. De dichter
kreeg lof toegestuurd.

RELATIVITEIT
„De Belder behoort tot de generatie dichters die in de wisseling der natuur het verwante spiegelbeeld vinden van een verontrust gemoed. Levend van herinneringen, hunkerend naar de 'zachte klaarte'
van geluk verschijnt hij als de wereldvreemde zanger van verdroomde poëzie
die zeldzaam zuiver is van beeld en melodie, en soms verrassend opklaart in de
heftige tegenstelling van levenshonger en
levensangst."
In 1947, nog voor de ballade gepubliceerd
werd, noemde Maurice Gilliams De Belder „van zijn generatie de meest innemende verschijning in de Vlaamse letterkunde, een dichter van het innerlijke, die
zich al te zeer bescheiden op de achtergrond houdt."
Aldus schetste Gilliams enkele karaktertrekken van De Belder die de dichter later,
in de inleiding tot zijn verzamelde gedichten, nog sterker benadrukte. Ons inziens
ten onrechte, maar De Belder (tDeurle
1981) is er nu niet meer om dat tegen te
spreken. In deze tekst citeert de dichter
Anton Tsjekov die aan zijn broer Alexander schrijft; ,,Ons stervensuur kunnen wij
niet ontlopen, er is ons geen lange tijd van
leven meer beschoren, en daarom hecht
ik geen serieuze betekenis aan mijn lite-

raire werk, noch aan mijn naam, noch aan
mijn literaire fouten."
De Belder borduurde op deze gedachte
als volgt verder: „Deze niet zeer zelfverheffende constatatie maak ik graag tot de
mijne, te meer daar de jongste jaren voor
mij van die aard zijn geweest dat zij de
betekenis van de bovengehaalde bedenking in hoge mate acuut hebben gemaakt
en ernstig hebben geaccentueerd. Ik mag
er misschien aan toevoegen dat reeds van
heel wat vroeger trouwens de relativiteit
dateert waarmede ik tegenover de eigen
literaire pogingen (en resultaten ervan)
heb gestaan?"
De dichter schept enkel moed uit de verwachting dat er later toch één lezer door
een van zijn verzen (of een paar, hoopt hij
voorzichtig) 'op zulkdanige manier zou
geconfronteerd worden' met wat hij
omschrijft als 'de metafysica van het hart'
zodat 'de vonk zou ontstaan die even een
zacht en verwarmend en verduidelijkend
licht kan doen schijnen in de donkerte
van la condition humaine.'

QUEESTE
Daarmee lijkt alles gezegd. De dichter
beseft de vergankelijkheid en prijst zich
gelukkig wanneer één van zijn gedichten
de tijd zou weerstaan, maar vooral hoopt
hij dat wie zijn werk leest, ontdekt wie hij
werkelijk is geweest.
Wie vandaag de gedichten van De Belder
herieest wordt vooral getroffen door het
vermogen om zijn ervaringen met artistieke hoogstandjes uit het culturele erfgoed
te verwoorden. Alsof hij zich verplicht
voelde zijn creatieve dorst te lessen aan
de klassieke bronnen binnen en buiten
Europa. Een niet aflatende queeste moet
het geweest zijn. Naar wat? Naar wie?
Een van de hoogtepunten is ongetwijfeld
de 'Ballade van de onzekerheden', daarin

pent De Belder in 100 verzen een soort
geestelijk en emotioneel curriculum vitae
neer.
Uit vrees dat het werk van de dichter en
de poëziepromotor, o.m. samen met zijn
echtgenote als uitgever van de legendarische Colibrant-uitgiven, in de mist zou
verdwijnen werd in 1981 een De Belderstichting opgericht. Deze brengt nu een
CD uit met de integrale tekst van de 'Ballade van de onzekerheden'.
Wie beweert dat men poëzie moet horen,
kan voluit genieten. Het lange gedicht
wordt rustig en kundig gelezen door
Hugo Govaert (Lokeren,) een leraar
Woordkunst en regisseur. Gerard Daniel
Vekeman (Moortsele), volkszanger en
kunstschilder, schreef de muziek en zingt
fragmenten uit de ballade; Frederik Van
Holle (Zwijnaarde) speeh piano terwijl
Hubert Verstuyft (Heusden), fluitist bij de
Marine, met dwarsfluit ondersteunt.
Dit schitterende samenspel van een handvol artiesten geeft de ballade een onverwachte meerwaarde waarover de poëzieliefhebber zich ten zeerste verheugt.

BACH
De 'Ballade van de onderzekerheden' is
De Belder ten voeten uit, zij verhaalt de

•

ontsnappingsroute uit het verlangen om
te sterven, weg van de dwanggedachte van
het nooit gelukkig zijn, weg van de geliefde dode op zoek naar een magisch land.
De tocht is honderd verzen lang en loopt
door wisselende landschappen: van
'avonddorpen in de mist', langs Elyzeese
velden en alle andere klassieke plekken
die ooit erg in trek waren (en als ze al uit
de actualiteit zijn dat ooit weer zullen
worden). Chartres, Domrémy, Vezelay,
Barbizon, La Salette, La Sologne, en andere 'beladen' oorden. Hetzelfde geldt de
geciteerde namen, een inventaris van
'klassiekers' die geacht werden te zijn
gekend door Europese jongeren als behorend tot het culturele erfgoed. Franciscus.
Péguy, Leon Bloy, von Langenau, Li-TaiPé, Alain Fournier, Breugel en Rembrandt, Baudelaire en Wilde, Keats en
Edgard Poe, Rilke en Malarmé...
De dichter bezocht deze en andere adressen op zoek naar troost en begrip, maar
belandde uiteindelijk weer thuis waar hij
soelaas vindt in het beluisteren van...
Bach.
In een van de slotverzen zucht De Belder
dat hij nooit zal schrijven 'het enig en volmaakt gedicht/ dat door de tijden heen zal
bUjven/ rood-waaiend als het noorderlicht'.
Enig en vohnaakt zijn te absolute begrippen, maar deze ballade benadert ze wel.
Daarom raden wij de lezer de CD ten
zeerste aan.
(mvl)
<=» Ballade der onzekerheden. CD.
Uitg. J.L. De Belder Stichting. 595fr.
op rek. 000-0426385-70 van mevr. De
Belder, Gent.

Baskische actie tijdens
EURO 2000
Tijdens de openingsceremonie voor
de l<wartfinale tussen Spanje en
Frankrijlc voerden twee Basken
actie. Tijdens de Spaanse nationale
hymne kropen ze over de stadionomheining, liepen het veld op en
toonden hun t-shirts waarop slogans stonden ten gunste van de
overbrenging van Baskische gevangenen naar gevangenissen in Baskenland zelf De stewards in het Jan
Breydelstadion grepen meteen in
en de politie voerde de Basken af
naar het Brugse commissariaat
Beide actievoerders behoren tot de
organisatie PreS.O.S dat eerder al
enkele vreedzame maar spectaculaire acties organiseerde. De zogenaamde 'solidarios' klagen het

gevangenisbeleid van de Spaanse
en Franse regeringen aan In beide
landen worden Baskische gevangenen verspreid over het ganse territonum zodat de hun families en
vhenden grote afstanden moeten
afleggen om hun ouders, kinderen
of kennissen te bezoeken. Dit beleid
IS overigens in strijd met de Spaanse penitentiaire voorschriften.
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zomerse klanken
alom
ons onbekende, maar naar veriuidt zeer
talentvolle namen.

COOIKS FEESTIVAL

Deaf Shepperd,
de topgroep
op het

folkgedeelte
van Brosella.

Met de Grimbergse Kasteelfeesten, traditioneel op de laatste zondag van juni, is de
reeks 11 juli-vieringen weer ingezet. Voor
de plaatselijke vieringen verwijzen we
graag naar onze kalender. Toch even herinneren aan de Guldensporenviering in
Berlaar op zondag 2 juli met om 15u. een
optreden van Connie Neefs en op 10 juli
in Wommelgem met o.m. een herboren
Miei Cools. Wie in het 'buitenland' wil
herdenken kan dat op zondag 9 juli in
Kaaster (het Frans-Vlaamse Caëstre tussen
Belle en Kassei), om 15u. in de gemeentelijke feestzaal. Op 11 juli zelf is het vanaf
18 u. verzamelen in Brussel op de Grote
Markt.
SPOREN

12

Dé muzikale verrassing van deze maand is
de ceedee van Walter Evenepoel, zanger
en tekstenschrijver, én muzikant van '/
Kliekske Wilfrid Moonen. Samen schreven
ze zeventien Uedjes die helemaal in de
beste kleinkunsttraditie thuis horen.
Onder de noemer 'Sporen', een Donorproductie, is dit een uitstekende luisterplaat geworden.

Een greep uit het aanbod. Na een sfeerscheppende intro met een tiental muzikanten-vrienden zet 'Er zijn zo van die dagen'
de juiste toon. Waarna 'Beschaamd' een
gezellige zondagnamiddag thuis oprakelt
dat, afgerond door de vreselijke beelden
op het TV-journaal, de vraag oproept of wij
wel het recht hebben zo gelukkig te zijn.
De rode draad door 'Sporen' is echter het
Pajottenland, met de verhalen van 'Marieke
van Bellingen' of 'De twijfelaar' of 'De
Lébergse hoogte'. Tussen de nummers
door ook enkele korte instrumentale werkjes die aan de volksmuziek van 't Kliekske
doen denken. Maar voor de rest is deze
plaat weer een beste bewijs dat je ook in
het Nederlands op degelijke wijze zinnige
dingen kan zeggen en zingen.
Walter (in een andere bezetting de 'eerste
viool' van Arjaun) is een woordkunstenaar
en wat hij vertelt staat mijlenver boven het
platvloerse dat dagelijks op onze (commerciële) zenders wordt gedraaid.
Eindelijk weer eens een tekstenboekje dat
mag gelezen worden. Een aanrader!
Het contactadres van het liedjesprogramma van Evenepoel-Moonen: Varing 40 te
1760 Pamel.

Hierbij aansluitend verwijzen wij graag
naar Feestival, het jaariijkse volksmuziektreffen in het Pajottenlandse Gooik. Deze
zomer op 7, 8 en 9 juli. Ook nu weer
treedt het kruim van volksmuzikanten van
bij ons, Wallonië en uit diverse streken
van Frankrijk voor het voetlicht. Maar niet
alleen op het podium, ook in de rand van
Feestival is animatie voorzien: instrumentjes bouwen, circustechnieken, een tentoonstelling over volkscultuur in
Vlaanderen en Nederland, enz...
Voor verdere info: 02/532.28.38 van
Ontmoetingscentrum De Cam aan de
Dorpsstraat 67 te Gooik.
Morgen vrijdag 30 juni is er Couleur Café
ofte KofBekleur-festival in het centrum van
de hoofdstad met een reggae-night, op 1
juli Candy Dulfer en Cuban Groove en op
topdag 2 juli niemand minder dan wereldnaam Youssou N'Dour die zopas bij Sony
de schitterende plaat 'Yoko' uitbracht
waarop ondermeer de megahit 'Seven
seconds' . Van 5 tot en met 14 juli is er
eveneens te Brussel het zomerstadfestival
rond de Beursschouwburg met als locaties
het legendarische Muntplein en het Klein
Kasteeltje, met een kleurrijke waaier aan

BROSELLA FOLK EN JAZZ
Het tweedaagse festival dat nog steeds
gratis mee te maken is in het Groentheater
vlakbij het Atomium pakt op 8 en 9 juli
reeds voor de 24ste keer uit met een boeiende affiche.
Rie Van den Berghe en zijn dynamische
ploeg wisten voor de folkdag (op zaterdag
vanaf I4u.) niemand minder dan Kathryn
Tickell en haar groep te strikken. Hierop
volgen op een rijtje de groepen
Transfusie, de Luk Pilartz Band,
Berroguetto en topgroep Deaf Shepherd.
Zondag krijgt u vanaf 15u. bij de koffie
onze Brosella Jazz Friends, Fabrice Eulry
en de Boogie Orchestra en jazzrevelatie El
Fish, aangevuld door Emilien Sanou en
nog enkele gasten. Omstreeks 18u. Nigel
Hitchcock en de New Look, True Stories
met Lvan Paduart, Kathryn Tickell, dit
keer met jazzy-formatie en als afsluiters
het steengoede David Sanchez Quintet.

Sergius

Moet Doel biyven?
Het staat buiten kijf dat Doel momenteel het meest
besproken dorp In Vlaanderen Is. Om de haverklap spreekt
een eminent Individu of een Instantie zich uit over een of
ander facet van een dossier dat zoveel aspecten heeft dat
het vanuit meerdere gezichtshoeken kan bekeken worden.
Het gevoel bekruipt stilaan de samenleving dat Iedereen
pretendeert het beste voor te hebben met Doel en zijn
Inwoners, maar dat de voorlopige conclusie over het
voortbestaan van dit dorp een steeds groeiend vraagteken Is. In de verre toekomst schijnt aiieen de grens met
Nederland de ultbreidingsdrang van de haven in toom te
kunnen houden.
VERPAKKING
Onder de titel 'Doei moet blijven' publiceren Jan Creve,
Ferdinand de Bondt en Bart Martens in de Forumreeks van
het Davidsfonds een duidelijke visie over de kwestie die
sedert 1995 aan de orde Is. De auteurs stellen dat uit het
dossier blijkt dat de Vlaamse regering met bestaat, het
Vlaamse Parlement niet meespeelt en dat aiieen
Antwerpen beveelt. Daarenboven menen zij dat de milieueffecten niet eens onderzocht zijn en derhalve ook niet
van invloed geweest zijn In het besluitvormingsproces In
de kosten-baten-analyse (KBA) worden bepaalde essentiële en zwaar doorwegende kosten met ontleed Het gaat
onder meer over de immense kosten wegens het extra
verkeer van en naar het achterland en om de milieukosten
veroorzaakt door de havenindustrie. Andere kosten - voor
leefbaarheidsmaatregeien en/of voor de onteigening van
Doei - worden wel erkend, maar zouden voor de samenstellers van de kosten-baten-analyse dan weer niets met
de nu geplande havenuitbrelding te maken hebben, zodat
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ze ook niet in de KBA moeten worden opgenomen.
Volgens de auteurs een manipulatie die duidelijk maakt
dat het niet gaat om een beleldsvoorbereldend onderzoek, maar om een besiultbevestigende opdracht. Een
genomen besluit verpakt in een duur wetenschappelijk
kleedje.
LICHTPUNTJE
Mede-auteur De Bondt heeft een lijn getrokken waarbinnen de Antwerpse haven voldoende ruimte zou hebben
om uit te breiden. Men stelt dat een hogere stapeling van
de vrijgekomen specie weinig of geen invloed heeft op de
productiekosten, maar des te meer op het noodzakelijk in
te nemen terrein. Een studie die concreet aangetoond
heeft dat ter plaatse nog vele honderden hectaren grond
vrij liggen voor industriële activiteiten wordt schijnbaar
niet meer in de besluitvorming opgenomen. Dat heet
'smodderen' met de open ruimte.
De auteurs noemen de fameuze leefbaarheldsstudle van
de paars-groene coalitie een eerste lichtpuntje na een
jaren aanslepende voidongen-feiten-politlek Het nadeel
van een boek over brandende actualiteit Is dat het zo snel
achterhaald is. Dat is het geval met dat eerste lichtpuntje
Alle megalomane projecten hebben gemeen dat er nooit
duidelijk een noodzaak aangetoond wordt. Het antwoord
op 'waarom' is meestal nooit meer dan 'daarom'. Achteraf
blijkt dat noch de megalomanen noch de In vraagstellers
de toekomst juist Ingeschat hebben. Het blijkt moeilijk
voor de deskundigen om duidelijk, objectief en eenstemmig adviezen te formuleren. Voor beleidsmakers is de
Interpretatie zo snel onderhevig aan... van waar de wind
komt.

ZIJLIJN
in het dossier van Doel kijkt en luistert het publiek met
gemengde gevoelens naar de politici die een beslissing
Inzake een leefbaarheldsstudle anders Inkleuren naar
believen of een debat besluiten met: ,,Wle zijn wij om
anders te beslissen dan wat uiteindelijk het algemeen
belang zal zijn?".
Het publiek begrijpt evenmin dat een bouwvergunning die
door de Raad van State geschorst wordt enkele dagen later
ven/angen wordt door een nieuwe bouwvergunning In
functie van een nieuwe gewestplanwijziging Dat lijkt sterk
op een regelgeving op maat.
De Vlaamse regenng krijgt Inzake Doel nog te maken met
de Raad van State en de Europese Commissie. Wie vanaf
de zijlijn toekijkt kan moeilijk begrijpen dat beleid dat
meent gehcht te zijn op algemeen welbehagen niet eerst
met benoemde organen In het reine komt.
Totaal onbegrijpelijk is dat een regenng de beslissing, op
termijn, legt bij een haveninstantle die zelf mag uitmaken
wat ze leuk en of goed vindt.
Over Doei zal meer dan waarschijnlijk nog menig boekje
verschijnen voor het doek valt. Om een goed gedocumenteerd boek te lezen over wat vooraf ging Is deze uitgave een degelijke bron.
(hup)

c» Doel moet blijven. Jan Creve, Ferdinand de Bondt,
Bart Martens. Ultg. Davidsfonds, Leuven/Forumreeks,
2000. 118 biz., 495 fr. •

Honderd
verzonnen euro's
•

CULTUUR

Deze werkelijk erg originele tentoonstelling is het resultaat in ons land van een
breed Europees initiatief, genomen door
Euro-World. De concrete uitvoering van
43 beschilderde reuzeneuro's onder de
noemer 'Kinderen schilderen voor kankerpatiëntjes', staat onder de bescherming van Wim Duisenberg, voorzitter van
de Europese Centrale Bank.
Dit project, uitgaande van het Euro-Point
Frankfurt, richt zich tot de elf landen van
het eurogebied. In elk land en onder de
leiding van bekende kunstenaars, beschilderen kinderen uit middelbare en kunstscholen, maar ook uit tehuizen voor mentaal of fysiek gehandicapten en uit oncopediatrische centra, in totaal zo'n duizend
modellen van een uitvergrote euro met
een doormeter van 180 cm. Deze zijn vervaardigd van glasvezel, verstevigd met
polyester
Voor ons land wist professor Marcel Van
Jok (stichter van Muhka en vice-president
van een internationale vereniging van

•

kunstcritici) 43 kunstenaars aan te wijzen,
onder wier leiding jongeren de toegewezen euro's versierd hebben.
PROMOTIE
Na de tentoonsteUing te Antwerpen reizen
deze euro's naar Frankfurt, samen met de
resultaten van andere landen zullen zij er
de 'culturele euromijl' vormen, waaruit
begin septeber de 111 beste werken zullen geselecteerd worden door een internationale jury.
Gedurende meer dan een jaar zullen deze
111 mooiste werken in diverse Europese
hoofdsteden tentoongesteld worden, als
promotie voor de euro. Het kunstenaarsechtpaar Christo en Jeanne-Claude zullen
uit de geselecteerde werken er één per
land 'inpakken'.
Uiteindelijk zullen al deze euro's bij
Christie's via internet geveild worden. De
opbrengst hiervan zal integraal ten goede
komen van de kankerpatiëntjes.

Zowel ter wille van de originele invalshoek voor deze tentoonstelling als ter
wille van het dieperliggende sociale doel,
kunnen wij deze tentoonstelling ten zeerste aanbevelen. Ook de meest kritische,
artistiek ingestelde toeschouwer zal hier
ongetwijfeld zijn gading vinden. De resultaten zijn gewoon verrassend en innoverend. Indien jongeren tot zulke prestaties
in staat zijn, is enige gerustheid in de verdere evolutie van de kunst in Vlaanderen
gewettigd. Ongetwijfeld een bezoekje
waard.
Dirk Stappaerts

HOOFDBREKER

=* Euro-Wereld. Kunstenaars en kinderen ontwerpen euro's. In de zaal
Scaldis van de KBC-toren, Eiermarkl
20 te 2000 Antwerpen. Tot 18 augustus 2000. Elke werkdag van 9 tot
16u., do. van 9 tot 18u. Toegang gratis. Info: 03/202.99.32.
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Opgave 13
Horizontaal
1. Groente met natte fruitige
naam (9)
8. Eisenhower (3)
10, Meisjesnaam (3)
l1.Tweel<lank (2)
12. Spaanse vloot (6)
16. Groot Vlaams staatsman (7)
19 Elektrisch geladen deeltje
(3)
20 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (5)
22 Tijdperk (3)
23 Stad in Zuid-Oost Wallonië
(5)
25 Grasland (3)
26 Germaanse zeegodin (3)
27 Ontleedkunde (8)
29 Nieuwe naam voor Vorst,
Eindhout en Veerie (7)
30. Verharde opperhuid (4)
32. Ontkenning (3)
33. Het spreken over een
beroep met kennis van zaken
(7)
36 Associated Press (2)
38. Aantekening (4)
39. Verenigde naties (2)
40. Huid (3)
41 Lage rivierstand (2)

42. Dunne klos (5)
44. De boeken over de "rode"
van Leopold Vermeiren hebben wij in onze jeugdjaren
echt verslonden (6)
46. Deel van het oor (3)
47 Deel van een boom (3)
48. Pijn, verdriet (4)
49. Persoonlijk voornaamwoord (2)
50. Gepeupel (5)
52. Pesten (6)
54. Snijbloem (7)
56. Bazige vrouw (2)
57. Spoedig (3)
58 Thans (2)
59. Gezellin van Tijl (4)
60. Rivier in Vlaanderen (4)

Verticaal
1 Kenmerk van ons klimaat
(12)
2 Deze beweging doet ons
steeds denken aan Mandela
(3)
3. Hoofdstad van Iran (7)
4 De dame met de bles (7)
5. Brusselaar (3)
6. Mast (2)
7. Het vroegere Ceylon (3.5)
8. Idem (2)

9. Zonder dit rijdt de kar niet
(7)
13. Afgesneden stuk van een
vis (4)
14. Jaar (4)
15. Italiaanse televisie (3)
17. Inwoner van een Aziatisch
land (7)
18. Sport (11)
21 Zeker niet weinig (4)
24. Radon (2)
28. Bocht in een nvier (7)
31 Broos (4)
34. Geografisch werk (5)
35. Ommuurde Ibensche stad
(5)
37 Job voor geestelijke (6)
38. Frans nummer (2)
40. Pluim (5)
43. Hoewel er twee zijn gaat
het hier over één land (5)
45. Die plaats verdient brons
(5)
50. Partijbestuur (2)
51 Wie ere toekomt (3)
52. Deze besprekingen voor
de beperking van strategische
wapens begonnen eind 1969
(4)
53. Achter (2)
55. Lichaamsdeel (3)

Oplossing opgave 12
Horizontaal 1 edelsteen; 9. la; 11. ne; 12. perronchef; 15 verkaveling;
17 yippie, 18 runner, 20. p.p., 21. eb; 23 Tate, 24. steno, 26 OL, 29.
anno, 31 in; 32 nu; 34. Pandora; 37. lectuur; 39. Ecolo; 40. oehoe; 41.
DH, 42 Espana, 44 nr, 45. ie, 46. RTO, 47 NB, 49. HM, 51 ene; 53 pendelaar, 56 polo, 58. eer; 59 are; 60. soes, 61 voorteken.
Verticaal: 1. encyclopedie; 2 de, 3. sprint, 4. tekenaar, 5 era, 6. ervaren;
7. Noe; 8. sciopticon, 9 leghen; 10 af; 13 Ni, 14 hn; 15. VPRO; 16. EPU;
19 Etna; 20. PS; 22 bonus, 23. enterhaak, 27. lachen; 28. Adlen 30 oleander; 33 ür; 35. NO; 36. OOSt, 38. EH; 40. on, 43. PopoV; 48. Bert, 50.
mare, 52. Epe, 54 neo, 55 ren, 57. os.
Pleter Maetens uit de Otterstraat 11 te 9200 Dendennonde wint deze
week en krijgt binnenkort zijn prijs thuisbezorgd.
De briefkaart met de oplossing van opgave 13 venwachten wij ten laatste
op maandag 13 juli a.s. op ons adres: Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel.
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NIEUW IN DE BIOS

PROMENONS NOUS DANS LE BOIS
Ms we dat nu eens deden om snel deze film te vergeten. Er ruist
meer in het struikgewas dan dat er vermaak is met deze wandeling in het bos

THE FLINTSTONES IN VIVA ROCK VEGAS

geduurd voor we het vervolg van zijn avonturen kenden: in 1939
lag Zorro op de spoorrails en pas in 1945 werd hij verlost ...
Welja, het is de eerste keer gelukt dus waarom het niet nog eens Toendertijd was er natuurlijk nog geen sprake van video, want de
proberen? De tijd van de vervolgfilms is weergekeerd. Wij herinne- meeste van die producten zouden nu bet grote scherm niet meer
ren ons de jaren dat we iedere week moesten terugkeren om te balen. Dat lijkt me ook bet geval met de tweede Flintstones-film.
weten boe het nu met Zorro was. Eén keer heeft bet zelfs vijfjaar De film geeft ons Fred Flintstone en Wilma Slagboople en Barney

•

MEDIA

'•'srri?' In the heat of the night Op een nacht wordt in
Sparta, Mississippi het lijk van een vermoorde Industreei
gevonden De man wou in het Zuiderse stadje investeren en zijn dood roept heel wat vraagtekens op. Om de
zaken nog erger te maken komt een zwarte FBI-inspecteur uit Philadelphia afgezakt om het onderzoek te leiden en de plaatselijke sheriff is gedwongen met hem
samen te werken. Amerikaanse politiefilm van Normal
Jewison uit 1966 met Sidney Poitier, Rod Steiger en
Warren Oates. Zat. 1 juli, VTM om 23u.25

mkm^

Sandra Bullock
In 'In Love and
War.
zon. 2 Juli, Ned. 3
om 21U.18

'WÊIk^

''•^=i^ In alle staten Nieuwe quiz waarin telkens twee
kandidaten getest worden op hun kennis over landen
van de Europese Gemeenschap én de rest van de
wereld. De vragen worden gesteld door Frieda Van
Wijck. Maan. 3 Juli, Canvas om 22u.10
^•^s=i?' Bom on the Fourth of July Amerikaans oorlogsdrama van Oliver Stone uit 1989, met Tom Cruise en
Kyra Sedgwick Ron Kovic, die vol enthousiasme als vrijwilliger naar de ooriog in Vietnam was getrokken, keert
half vertamd naar huis terug Ron, die vroeger een
echte patriot was, manifesteert zich als een verwoed
anti-ooriogsactivist.. Dins. 4 Juli, Kanaal 2 om 20u.55
^•^:^
HZVBÜ In New Yorl< Tijdens de grote electnciteitspanne in 1969 in New York laat de vader van Jake
Briggs (Erie Stoltz) hem in de steek. De 8-jarige Jake
staat er helemaal alleen voor met een op zijn zachtst
uitgedrukt labiele moeder. Jaren later gebruikt hij zijn
vreemde jeugd als inspiratie voor een toneelstuk dat hij
aan de universiteit schrijft Tijdens een repetitie stommelt de knappe Joanne (Man/-Louise Parker) het podium op en Jake is meteen smoorveriiefd. Hij zoekt contact en enkele maanden later gaan ze samenwonen
Amenkaanse romantische komedie van Daniel Algrant
uit 1994 Woens. 5 juli. Canvas om 21u.30
^•<^=B' Histories - 'De troubadoers van Koning
Boudewyn' vertelt het onwaarschijnlijke verhaal van het
zwariie jongenskoor uit Kamina, dat in 1958 furore
maakte op de 'Expo' in Brussel, vooral met de uitvoenng van de Missa Luba. Dond. 6 Juli, Canvas om 21u.30
^•^è=S' Het Gezin Van Paemel Familiedrama uit 1986
van Paul Cammermans, met Senne Rouffaer, Chns Bom
en Ronny Waterschoot Behooriijke, conventionele verfilming van het sociaal-bewogen melodrama van Cyriel
Buysse. De vertolkingen zijn levensecht, de dialogen zijn
geloofwaardig en de massascènes zijn voorbeeldig
geënsceneerd. Vry. 7 Juli, TV1 om 22u.05
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Rubble en Betty O'Shale. Ze vormen koppels. Mark Addy speelt de
rol van Fred Flintstone en Kristen Johnston is Wilma. Stephen
Baldwin en Jane Krakowski zijn de invallers voor Rick Moranis en
Rosie O'Donnell, die in de eerste prent de rollen van Barney en
Betty voor bun rekening namen.
Voor de afgezaagde, aftandse grollen en grappen die bier worden
gedebiteerd, boefje echt niet naar ben te gaan kijken: dit is zelfs
nog te slecht voor Britse en andere hooligans Tenzij je ze zwaar
wil straffen natuurlijk.

Willem Sneer

^

Internet:
de doorbraak?
Als het aan ABC-bank en Lernout &
Hauspie ligt dan laijgen de ruim 3 miljoen
gezinnen in België binnenkort gratis en
voor niets internet in huis. Meer nog: om
te werken met het gratis toestel zou weinig meer nodig zijn dan de stem van de
gebruiker Beide partners zouden nog
onderhandelen met andere investeerders
en dat mag ook wel: het hele project zou
minstens 36 miljard fr. moeten kosten.
KBC legt daarvan iets meer dan 10% op
tafel. Internet betekent immers de mogfelijkheid tot bankieren op afstand en wie
daarop een beroep kan doen, heeft geen
nood aan dure Ijedienden en te onderhouden kantoren. Anderzijds zouden
inkomsten gegenereerd worden middels
advertenties. In september meer nieuws.
Vorige week werden ook soortgelijke
berichten van de Belgian Post Group de
wereld ingestuurd. Ook Tante Post zou
eraan denken om al haar klanten te voorzien van een - waarschijnlijk al even gratis
- toestel waarmee een venster op de
wereld kan opengaan.
Kraait allen victorie? Mogelijk. Adverteren
op het net wordt immers pas echt rendabel als mensen ook naar je advertenties
kijken. En die kans is groter naarmate er
meer gebruikers zijn. En als die er zijn,
kan voor die publicitaire boodschappen
weer meer geld worden gevraagd.
Anderzijds leert de prille ervaring dat
reclame op het net zelden tot nooit bekeken wordt. Andere vragen die rijzen zijn:
'Hoeveel van die toestellen zuUen we op
den duur op onze keukentafel hebben
staan?' en 'Wordt de toegang tot het volledige internet vrijgegeven, of mag je enkel
een bezoekje brengen aan de sponsors?'.
In het eerste geval betekent dat niet meer
of minder dan een revolutie, het tweede
doet ons vrezen voor een ongezien fiasco.
We blijven ons, tot slot, verbazen over het

feit dat er industriële hoeveelheden geld
gestoken blijven worden in intemetprojecten. Het gros van al die nieuwe bedrijven mag dan al ontzettend 'in' zijn, inzake
vvinstcijfers hebben de meesten nog geen
platte prijs gespeeld.
Stilaan begint zich ook een degelijk
wettelijk kader te vormen inzake internet
(zie ook blz. 4 bovenaan). Dat betekent
evenwel niet altijd dat nieuwe technologie
zich niet kan baseren op 'oude' wetgeving
die haar nut heeft bewezen. Zo kreeg de
stad Leuven van de auteursrechtenvereniging Sabam plots een factuur van 30.000
fr in de bus. De stad had het aangedurfd
om twee foto's van eigen standbeelden op
haar website weer te geven. En dat nam de
auteursrechtenvereniging niet. Eén van de
beelden is de onder mannelijke studenten
wereldberoemde 'Fiere Griet' (hoek
Tiensestraat en Muntstraat) van de
. Leuvense kunstenaar Willy Meysmans.
De webmeester van Leuven heeft de foto's
weggehaald en meldt nu droogweg dat er
omwille van 'auteursrechtelijke redenen'
geen foto's van kunnen worden getoond.
Strikt juridisch genomen (reproductierechten) is dit misschien wel juist, maar
het lijkt ons niettemin een beetje overdreven. Leuven wil de factuur niet betalen
met het niet eens zo gekke argument dat
vroeg of laat ook architecten en andere
creatievelingen hun auteursrechten willen
doen gelden. Moge hier een interessant
proces van komen. En een antwoord op
de vraag van wie een stadsbeeld eigenlijk
is: van de stedelingen of enkel van de ontwerpers. En moge misschien ook eindelijk
eens de bij wijlen onredelijke onaantastbaarheid van Sabam in vraag worden
gesteld.

Ook gewezen Miss België Tania
Dexters zal inmiddels wel gekend zijn bij
de mannelijke studenten: de dame staat in
haar bepaald fraai geboortekostuumpje
op de voorpagina van het kwahteitsblad
Playboy.
ie Wat dan voorlopig weer niet gezegd
kan worden van Marianne-met-de-nieuwe-achtemaam. De winnares van 'De
Mol' zou een eigen TV-programma op
Canvas krijgen. En de roddels willen dat
ook haar relatie met haar al even vrouwelijke partner op springen staat. De
'vriendin-van-Marianne-van-de-Mol' is
overigens kandidaat bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen.
Naar alle waarschijnlijkheid zal
Vlaanderen volgend jaar een nieuwe
afgang op het Eurovisiesongfestival worInternet in iedere huiskamer?den bespaard. Door de slechte uitslag van

On-line met de vernieuwing? VU&ID-Brussel
roept EU-burgers via haar website op om
ook deel te nemen aan de lokale
verkiezingen: www. vu-id.be/brussel

de Waalse kandidate op het jongste festival zal Vlaanderen in 2001 niet kunnen
meedingen naar deze felbegeerde showbizzprijs.
Na een parlementaire vraag van de
CVP'er Decaluwé heeft Vlaams minister
van Media, Dirk Van Mechelen, er bij de
VRT op aangedrongen dat er in de VRTprogramma's minder zou worden gerookt. Onder meer in 'Recht op recht' zouden nogal wat tabaksverslaafden te zien
zijn. Gezien de openbare omroep de actie
Kom op tegen kanker steunt, is dat eigenlijk niet meer dan normaal. Een volledig
verbod komt er vooralsnog niet.
Stoppen met roken zorgt alleszins
voor een fikse besparing op de maandelijkse uitgaven. Centen die welkom kunnen zijn bij de aankoop van een nieuw TVtoestel. Door de schaarste op de onderdelenmarkt zouden de prijzen daarvan met
ruim 10% kunnen stijgen.
VU&ID-Brussel kent inmiddels ook de
geneugten van het internet. De webstek
www.vu-id.be/brussel tracht ook de EUburgers warm te maken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gezien de Vlaamse
Gemeenschapscommissie op zich laat
wachten met initiatieven ter bekendmaking van de Vlaamse kandidaten én de
mogelijkheden om daar als EU-burger op
te kunnen stemmen geeft de Brusselse
poot van de alliantie informatie over de
registratie, de manier van stemmen en de
standpunten en kandidaten van de plaatselijke VU&ID. Of de niet-stemgerechtigde
Europese Brusselaar die webstek vinden
zal? Mogelijk want de alliantie zal in bladen als The Bulletin, Der Kontakt en El
Sol kleine advertenties plaatsen.
Het productiehuis Woestijnvis voert
een actieve aanwervingspolitiek: onder
meer TV-producent Rick Tubbax - vooral
bekend van zijn programma's met Bart
Peeters - zal voortaan ook deel uitmaken
van Vlaanderens hypste TV-makers.

MUCqenbeten
Een flink staaltje francofiel racisme met vreemd aan onze
hoofdstad iWU 22 juni jl
Geen Frans geen verzor
gingi)
O ja ook de door de overheid erkende medische spoed
gevallendiensten zijn er andere'? - van pnve-klinieken
vallen onder toepassing van de Pestuurstaalwet dus
incluis die van beneden de Zuid Nederlandse taalgrens

(Geldenaken Tubeke Edingen enz) op hun doortoch
ten door Vlaams Brabant en Brussel
In een advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht
(dd 25 oktober 98) staat te lezen
dat die diensten in
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest derwijze moeten
georganiseerd zijn dat zij de taal kunnen respecteren van
de Frans- en Nederlandstalige patiënten die hun na een
ongeval in een openbare plaats, door de dienst 100 wor
den overgedragen
Het ging daarbij om een klacht voor niet-naleving van de

wettelijke tweetaligheidsvoorschnften door de spoedge
vallendiensten van de UCL en het Hópital Erasme Waarop
het advies besloot
Concreet veronderstelt zulks dan tenminste de geneesheren en verplegers die instaan voor de permanentie van
de spoedgevallendienst en de MUG van die klinieken en
die in contact moeten treden met de patient of zijn fami
lie tweetalig zijn
Eddie Favoreel,
1070 Brussel

4 WEDERWOORD

Te kort gedaan

infantiel

Op dinsdag 20 )uni ontving ik van de
gemeente Sint-Pieters-Leeuw een 'extraeditie van haar gemeentelijk informatieblad' ivm de 'U juli-viering, Vlaamse
feestdag' Deze brochure bevat teksten in
het Frans (sinds wanneer wordt
'Flammands' met dubbele "m' geschreven'), Duits Engels, Italiaans, Castiliaans
en Arabisch waarin Nederlandsonkundigen uitgenodigd worden om de Vlaamse
feestdag mee te vieren
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw overtreedt de taalwetgeving die duidelijk stelt
dat de gemeenten uit het Vlaamse Gewest
(faciliteitengemeenten uitgezonderd), in
hun contact met de burgers het
Nederlands moeten gebruiken SintPieters-Leeuw stoort zich daar niet aan Bi)
mi)n weten is Sint-Pieters-Leeuw nog
steeds geen gemeente met faciliteiten
voor Franstaligen Bi) mi)n weten is er
geen enkele wet die faciliteiten voor
Duits-, Engels-, Italiaans-, Castiliaans- en
Arabischtaligen in Vlaanderen voorziet Ik
kan met anders dan hieruit afleiden dat de
bekommernis die Sint-Pieters-Leeuw aan
de Nederlandse taal besteedt, slechts pose
is en misschien wel ingegeven door zuiver
electorale belangen

Met deze brief wil ik mi)n ongenoegen
uiten over de uitspraken van mi)n collega
Phtltp Dewmter op het Vlaams Blok-congres van vorig weekeinde
Het vergelijken van de Vlaamse minister
Mteke Vogels met een ni)lpaard getuigt
enerzi)ds van gebrek aan respect voor
andere mensen en een ziekeli)ke drang tot
scoren, zelfs door persoonlijke en infantiele aanvallen Anderzijds bewijst deze
werkwijze het gebrek aan inhoudelijke
ideeën van de betrokken persoon
Minister Mieke Vogels bewijst dat volslanke vrouwen evengoed minister kunnen
zijn, de persoonlijke aanval op haar fysieke kenmerken zegt dan ook enkel iets
over Philip Dewinter

Als Vlaming voel ik me dan ook door het
college van burgemeester en schepenen
te kort gedaan, meer zelfs beledigd Ik ben
benieuwd wat de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht hiervan vindt
Rik Wouters,
Ruisbroek

Aftreden?
Moet een minister aftreden als er 58
Chinezen sterven in een vrachtwagen
omdat er onvoldoende en soms orunogehjke controle is op verstekelingen' (WIJ 22 )uni )1 - 'Duquesne moet opstappen')
Helemaal met en dat zal hi) ook met doen'
Het overkomt een minister alleen als de
emoties van de mensen zo geweldig en taln)k zijn dat hij ertoe verphcht wordt Over
veel zaken maakt de overwegend ikzuchtige bevolking zich met druk Dat men het
dorp Doel wil vermetigen met al zijn psychische gevolgen, deert de massa met Als
het haar raakt, dan staat het volk op de achterste poten Zoals bi) een kindermoordenaar Dan denken mensen aan hun eigen
kinderen Wat geven zij om 58 Chinezen of
de vele mil)oenen mensen die onschuldig
en uit armoede sterven' Cynisch en onverschillig' Ja, zo zi)n vele mensen geworden
in deze ti)d waar alleen eigenbehoud nog
telt En dat IS met alti)d hun schuld Als een
langzaam werkend gif heeft het overheidsbeleid hen zover gedreven
Willy Degheldere,
Brugge

Vanuit ID21 hebben we er steeds voor
geijverd om politiek terug aantrekkelijk te
maken Persoonlijke en lage aanvallen
naar andere coUega-pohtici passen met in
dit streven
Margriet Hermans,
Vlaams parlementslid

Sterpenich
Ik heb met interesse het verhaal over
Sterpemch (WIJ,1 juni jl) gelezen Wat
weten wij toch weinig van wat er zich in
Wallome allemaal afspeelt Graag had ik
meer vernomen hoe het de frobelienne
uiteindehjk is vergaan
Het voorval roept hennnenngen op aan
het hatelijke 'signe' dat mijn ouders zaliger nog gekend hebben toen zij op school
hun moedertaal gebruikten
Ik vraag mij af of de 'Vlaamse beweging
dergelijk machtsmisbruik, dat door uw
blad terecht werd gemeld, met publiekelijk moet aanklagen' Wij doen dat toch
ook als het om Friesland of Baskenland
zou gaan Of bestaan dergelijke toestanden daar met meer'

Minister Vogels verwees Margriet
Hermans toen door naar de Vlaamse
Vereniging voor Geestebjke Gezondheidszorg (WGG), een organisatie die door de
Vlaamse Gemeenschap wordt gesubsidieerd en o a door Ely Ltlty {Prozac)
wordt gesponsord Margriet Hermans
kreeg de raad om eens te informeren bij
PaulArteel, directeur van de WGG
In Dag Allemaal vzn 11 april jl verklaarde
Paul Arteel echter dat de WGG „die ook
klachten van patiënten groepeert, gedurende de laatste 10 jaar een duizendtal
klachten had verzameld, waarvan slechts
een tweetal ernstig" De WGG beschikte
destijds over een telefonische ombudshjn,
maar die werd echter al meer dan 5 jaar
geleden afgeschaft Ook het experiment
met de zogenaamde vertrouwensperoon
in psychiatrische instellingen waarmee
destijds werd gestart, is zo goed als afgesloten
Reeds m 1997 stelden de volksvertegenwoordigers Yolande Avontroodt en Nelly
Maes vragen aan de Vlaamse minister van
Volksgezondheid (Demeester) over de zo
goed als onbestaande klachtenopvang
binnen de (geestelijke) gezondheidszorg
Ook mevr Merckx-Van Goey die toen
voorzitter was van de commissie Welzijn
en Gezondheid van het Vlaams parlement,
zei dat het de commissie benieuwde om
de oorzaken en omstandigheden van de
moeizame totstandkoming van de klachtenbehandeling te kennen
Er veranderde echter mets en veel panenten werden smdsdien het slachtoffer van
deze situatie Het is dan ook pijnlijk te
moeten vaststellen dat minister Vogels in
haar antwoord op de parlementaire vraag
van Margnet Hermans stelde dat,,patiënten, zoals in het verleden, met hun klachten steeds terechtkunnen bij de admimstratie Gezondheidszorg van de Vlaamse

M.V.,
Knokke

wakker liggen
Op 8 december 1999 deelde minister
Mteke Vogels mij mede dat patiënten met
hun klachten 'terecht kunnen in de instelling zelf, de administratie Volksgezondheid, de patiëntenvereniging, een advocaat'
Ik stelde echter vast dat patiënten in de
praktijk nergens met het klachten terecht
kunnen en VU&ID-volksvertegenwoordiger Margriet Hermans merkte in haar
vraag van 16 maart jl, gericht aan minister
Vogels, op dat er 'met de regelmaat van de
klok klachten van patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg bij politici worden
gemeld'
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Gemeenschap" (die onder haar bevoegdheid valt) Het adres van deze dienst
wordt immers al jarenlang met aan patiënten bekendgemaakt Ik vraag mij dan ook
af hoe de mmister dan kan beweren dat
,,uit nader onderzoek telkens blijkt dat de
klacht van de patiënten steeds onterecht
was"
Op de jaarvergadering van het OostVlaams Overlegplatform Geestelijke
Gezondheidszorg POPOV van 30 maart jl
verklaarde Greta De Geest, kabinetsmedewerker van minister Vogels trouwens dat
„er op dit moment noch geld noch tijd
beschikbaar is voor een betere klachtenbemiddeling"
Intussen werk ik al drie maanden rond het
dossier van een man die al maandenlang
opgesloten is in een psychiatrische instelhng te Zoersel Van de opsluiting wil men
gebruik maken om zijn huis en de inboedel te verkopen De gezondheid van de
man, wiens bnefwissehng in overtreding
van de wet van 26 jum 1990 werd/wordt
achtergehouden (er is momenteel een
gerechtehjk onderzoek gestart m deze
zaak), gaat er in ieder geval zienderogen
op achteruit
Op 29 jum e k zal ik door de commissie
Welzijn en Gezondheid m deze zaak worden gehoord Ik maak mij alleszins heel
veel zorgen om deze man en maak mij
kwaad als ik minister Vogels die ik terzake
herhaalde malen aanschreef, op een aanstellenge en lacherige mamer over haar
'depressie' hoor klagen {De Morgen, 26
jumjl
Maar ja, wie ligt er tegenwoordig nog
wakker van dergehjke zaken na de 58
dode Chinezen die onlangs m een container werden gevonden'
Jan Boeykens,
2000 Antwerpen
(werkgroep Patiëntenbelangen)
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TJ et aantal tweelingen in Vlaanderen is op 20 jaar
verdubbeld, het aantal drielingen
vervijfvoudigd. België zit met 3,2% (cijfers 1994)
tweelingen bij de koplopers van Europa. Nochtans is er op
federaal noch op Vlaams niveau sprake van een
uitgebouwd meerlingenbeleid of van een aanpak van de
problematiek, in andere landen van Europa wel
• UITSMIJTER

j

In Vlaanderen werden in 1993 welgeteld
1124 tweelingen geboren, in 1997 waren
er dat 1163 en de stijgende lijn klimt verder Federaal kamerlid Els Van Weert
(VU&ID) wil, als moeder van de driejarige
tweeling Hanne en Evelien, aandacht vragen voor meerlingouders en doet samen
met haar Vlaamse parlementscollega
Simonne Janssens-Vanoppen concrete
voorstellen.

CEEN AKKEFIETJE
Waarom een speciaal beleid voor
twee- en meerlingen?
Els Van Weert: „Voor velen roept een
tweeling of een meerUng positieve associaties op: leuk, schattig, uniek... Maar
meerlingzwangerschappen brengen extra
risico 's met zich mee voor moeder en kinderen en de opvoeding van een meerüng
is geen akkevietje. Ouders van meerlingen
zitten met veel vragen, maar kunnen op
weinig plaatsen terecht. Specifieke Uteratuur is schaars en de ondersteuning door
overheidsinstanties haast onbestaande. In
Oost-Vlaanderen worden sinds 1964 alle
meerlingen systematisch geregistreerd ten
behoeve van wetenschappelijk onderzoek, daaruit ontstond Twins, een vereniging die naast de vrijwaring van het meerlingenregister ook een informatieve en
ondersteunende taak voor meerlingouders heeft opgenomen."

Wat heeft men daaruit geleerd?
E. Van Weert: „Uit een enquête onder de
leden en uit de telefonische oproepen
naar de zgn. Twintelefoon blijkt dat er
enkele veel weerkerende vragen en klachten zijn. Eerst en vooral is er het gebrek
aan informatie. Tijdens de zwangerschap
willen ouders zich extra voorbereiden op
de komst van de meerling, maar vinden
weinig documentatie. Daarnaast is er de
vraag naar een verlenging van het zwangerschapsverlof en naar extra ondersteuning na de bevalling. Vooral door ouders
van een tweeling die reeds een nog jong
kindje hebben wordt de ruime ondersteuning voor ouders van een drieling of
meerling benijd."

VIER VOORSTELLEN
Wat Van Weert en Janssens-Vanoppen
voorstellen:
1. Verlenging van het zwangerschapsverlof.
Ouders van meerlingen zijn reeds lang
vragende partij voor een verlenging van
het zwangerschapsverlof, niet meer voor
zichzelf maar voor diegenen die in de toekomst een twee- of meerling verwachten.

Zijn daar goede redenen voor?
E. Van Weert: „Zwangerschapsverlof is

bedoeld voor de fysieke en psychische
recuperatie van de moeder na de bevalling
en de opvang van het kind in het gezin. Bij
een twee- of meerling is de zwangerschap
over het algemeen zwaarder Bovendien
komen verhoudingsgewijs meer meerlingen ter wereld met een sectio (keizersnede, nvdr), een ingreep waarvan de vrouw
langzamer herstelt. Tijdens die recuperatietijd moet gezorgd worden voor twee of
meer borelingen in plaats van voor één
kindje. Dat is hoe dan ook een zwaardere
belasting die de recuperatie voor de moeder bemoeilijkt. Ook de innesteling van de
kinderen in het gezin vergt een grotere
aanpassing, iets waarbij enkele weken
extra verlof een hemelsbreed verschil kun-
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voor de ontwikkeling van de kinderen.
Het lijkt ons zinvol dat Kind & Gezin de
verantwoordelijkheid voor informatie en
ondersteuning op zich neemt."
i.Uitbreiding van 'Bijstand aan ouders
bij gelijktijdig meervoudige geboorten'.
Deze 'Bijstand aan ouders' is een in
Vlaanderen lopend DAC-project speciaal
voor gezinnen met een drieling of een
vierling. Ouders kunnen gedurende de
eerste drie levensjaren van de meerling
gratis beroep doen op 1 voltijdse kinderverzorgster en 1 deeltijdse poetsvrouw.
Gezinnen waar reeds een kind onder de
drie jaar is en die geconfronteerd worden
met een tweelingzwangerschap zitten

Help.
een tweeling!
nen betekenen. Wetenschappers hebben
vastgesteld dat moeders van tweelingen
vaker depressief zijn als gevolg van de
druk die de speciale situatie met zich
meebrengt. Een verlenging van de nabevallingsrust kan bijdragen tot een meer
comfortabele aanpassing aan de nieuwe
situatie en een betere ouder-kindrelatie
op langere termijn."
Daarom willen Van Weert en Janssens een
wetsvoorstel waarbij de nabevallingsrust
verlengd wordt met vier weken per bijkomend kind: vier weken bij een tweeling,
acht weken bij een drieling. De eerste
acht weken worden verplicht opgenomen
onmiddellijk na de bevalling, de overige
weken kunnen in geval van verblijf in de
'neonatale' of 'intensieve neonatale zorgen', opgenomen worden op het ogenblik dat de kinderen naar huis komen. In
tussentijd kan de moeder het werk hervatten en het recht op zwangerschapsverlof tijdelijk opschorten.
2. Specifieke informatie en begeleiding:
een taak voor Kind & Gezin.
E. Van Weert: „Uit enquêtes en reacties
aan de Twintelefoon blijkt duidelijk dat er
nood is aan extra begeleiding en specifieke informatie, reeds van bij het begin van
de meerUngzwangerschap. Vandaag
wordt deze opdracht in grote mate door
vrijwilligers vervuld die, zo stellen ze zelf,
niet over de nodige middelen en ondersteuning beschikken om deze taak naar
behoren te vervullen. Ook Kind & Gezin
stelt dat er in Vlaanderen een leemte is op
dat vlak en dat een specifieke begeleiding
vereist is. Het niet of onvoldoende adequaat kunnen realiseren van taken bij
meerlingschap kan belangrijke gevolgen
hebben voor de ouder-kind relatie en

minstens gedurende een bepaalde periode zowel financieel als wat betreft de
werkdruk in een vergelijkbare situatie.
Voor hen is echter geen enkele ondersteuning voorzien.
E. Van Weert: „Daarom vragen wij dat de
Vlaamse minister van Arbeid en
Tewerkstelling onderzoekt of deze maatregel kan uitgebreid worden naar deze
gezinnen, tot het oudste kind de leeftijd
van drie jaar heeft bereikt. Zo kan de
financiële druk van b.v drie kinderen in
een kinderdagverblijf of bij een onthaalmoeder verlicht worden en krijgen de
ouders gedurende de eerste periode praktische en professionele hulp, ondertussen
kunnen zij zich toeleggen op de integratie
van de kindjes in het gezin en de aanpassing aan de nieuwe gezinssituatie."
4. Stimuleren en ondersteunen van
wetenschappelijk onderzoek naar succesvolle IVF-procedures met terugplaatsing
van één embryo.
E. Van Weert :„Slechts 43% van de tweelingen zijn spontane tweelingen. De overige zijn het gevolg van hetzij ovulatieinductie (hormonale behandeling die de
eisprong moet stimuleren, nvdr.) 19%,
hetzij door IVF, in-vitrofertilisatie, 33%.
Van 5% procent is de oorsprong onbekend.
Tweelingen die ontstaan via inductie of
IVF noemt men 'iatrogene tweelingen'.
Ouders die hun kinderwens om medische
redenen moeilijk in vervulling zien gaan,
wenden zich tot de wetenschap om het
proces een handje toe te steken. Bij een
rVF-behandeling worden vaak meerdere
bevruchte embryo's teruggeplaatst om de
kans op succes, n.1. dat één van de embryo's zich verder ontwikkelt, te verhogen."

RATIONELE KEUZE
Waardoor ook de kans op een
meerling groter wordt.
E. Van Weert: „Het gebeurt inderdaad
wel vaker dat beide embryo's zich verder
ontwikkelen. Op zich geen probleem,
ware het niet dat een twee- of meerlingzwangerschap hogere risico's met zich
meebrengt. Bovendien heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat iatrogene tweelingen gemiddeld een iets kortere
zwangerschapsduur en een iets lager
geboortegewicht hebben dan spontane
tweelingen. Ook het aantal sectio's ligt
hoger bij iatrogene tweelingen.
Veel ouders zouden, indien ze de keuze
hadden, voor één kindje per zwangerschap kiezen i.p.v. twee of drie. Maar de
lagere slaagkansen en de kostprijs van een
IVF-behandeling zetten hen ertoe aan het
risico toch maar te nemen. De wetenschap
evolueert echter en het blijkt vandaag de
dag mogelijk topembryo's met hoge kans
op verder ontwikkeling te selecteren en
terug te plaatsen met behoorlijke slaagkansen."

Kamerlid Els
van Weert met
haar kroost,
zelf zal ze niet
meer kunnen
genieten van
haar voorstellen voor
ouders met
meertingen.
Maar haar
ervaringen
kunnen ouders
die een
meerling
verwachten
een grote
dienst
bewUzen.

Vandaar de vraag van beide parlementsleden aan de bevoegde minister om wetenschappelijk onderzoek naar IVF mét terugplaatsing van slechts één embryo te ondersteunen. Van Weert en Janssens willen ook
het debat over een betere terugbetaling
van IVF openen, zodat de keuze voor één
of meerdere embryo's een rationele keuze
kan zijn, zonder rekening te moeten houden met definanciëlegevolgen.
E. Van Weert: „In Frankrijk, GrootBrittannië en de Scandinavische landen
bestaan er op een aantal terreinen specifieke overheidsmaatregelen voor ouders
van een twee- of meerling. Het wordt de
hoogste tijd dat ook België en Vlaanderen
acties ondernemen om de groeiende
groep meerlingouders de nodige ondersteuning te geven."
(mvl)
«• Info: Els Van Weert,
tel. 0477126.62.40 of 03/488.26.88 of
Simonne Janssens-Vanoppen,
tel. 0115368.23.
29 juni 2000

16

