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

I n WIJ van 22 juni jl. dedenwe het schok

kend relaas van mevrouw B.C. uit Eisene 

uit de doeken. Zij liep een hoofdwonde op, bood 

zich meteen aan bij de spoedgevallendienst van het 

openbaar ziekenhuis van Etterbeek-Eisene en kreeg 

daar van een verpleger te horen dat dit „een 

Franstalig ziekenhuis is." De vrouw mocht geen 

Nederlands spreken. Deed ze dat wel, dan kon ze 

niet op verzorging rekenen. Daarop wendde de 

echtgenoot zich tot de politie van Eisene om klacht 

neer te leggen tegen het ziekenhuis. De politie wei

gerde een proces-verbaal op te maken, nadien 

beweerde de rijkswacht dat het ziekenhuispersoneel 

niet verplicht is Nederlands te spreken. 

VU&ID-kameriid Annemie Van de Casteele 

legde dit schrijnend voorbeeld van wansmakelijk 

onbegrip tegenover het Nederlands in een Brussels 

openbaar ziekenhuis voor aan federaal minister van 

Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (PRL). Ze 

vroeg zich tevens af of de betrokken poHtiediensten 

al dan niet in de fout zijn gegaan. „Kunnen 

gemeentelijke politie en rijkswacht zomaar weige

ren een PV op te stellen? Waarom kent de rijks

wacht de taalwetgeving niet?" 

De minister antwoordde dat de politiedien

sten op basis van een klacht een PV moeten schrij

ven wanneer het om een misdaad gaat. „De weige

ring Nederlands te spreken door een lid van de 

openbare instelling die daanoe verplicht is, vormt 

geen misdrijf" 

„Kan die weigering niet worden beschouwd 

als het verzuimen om hulp te verienen aan iemand 

in nood?" zo vroeg Annemie Van de Casteele zich 

af Geen hulp verienen aan een persoon in nood is 

immers wel strafbaar. Daarop antwoordde de 

minister dat „de klaagster een omstandige klacht 

moet indienen." Dit antwoord vond het VU&ID-

kamerlid al te gortig. „Het is toch niet aan de kla

ger om uit te maken wat de wettelijke basis is van 

zijn klacht. Dit is de wereld op zijn kop." 

Overigens ging de pohtica ook in op de toe

passing van de taalwetgeving. Ze verwees naar de 

bestaande wettelijke regeling voor het tweetalig 

gebruik in de Brusselse openbare ziekenhuizen. 

„Het probleem is dat deze taalwetgeving niet vol

doende afdwingbaar is. Het is aan de regering om 

deze lacune in de wetgeving op te vullen." 

Minister Duquesne voelde zich in een hoek 

gedreven. „Men moet inderdaad een klacht indie

nen en er moet een onderzoek worden ingesteld." 

Intussen heefi: recent wetenschappelijk 

onderzoek de tekortkomingen in de taalwetgeving 

bevestigd. De federale regering zou beter daar iets 

aan doen. (evdc) 

Simmer 2000 
Het Leeuwarder Zaailand was afgeladen vol bIj de opening van het dne 
weken durende volksfeest 'Simmer 2000' In aanwezigheid van koningin 
Beatrix. De naar schatting 15.000 aanwezigen, waaronder veel Friese 
emigranten uit Canada en andere landen, werden getrakteerd op een 
symbolisch geladen show, waarin de koffer, als symbool van de emi
grant, een centrale rol speelde. Aan de opening, die afgezien van een 
enkel woordje Engels en Nederlands, volledig Friestalig was, werkten 
meer dan 300 muzikanten mee. Onder hen ook popgroep De Kasten 
Rients Gratama. De manifestatie werd besloten met het zingen van het 
RIes volkslied. Beatrix zong niet mee, maar luisterde glimlachend. . 
Lees verder biz. 16. 

I n het Cevennenstadje Mlllau staat de 
schapenboer José Bové terecht 

omdat hij een McDonaWs-restaurant 
heeft aangevallen. Volgens de man zijn 
hamburgertenten het symbool van de 
verloedering van de voedselketen én het 
verfoeilijke uithangbord van de Ameri
kaanse overheersing van Europa, De snel-
lehap-cultuur tast onze levenswijze inder
daad steeds dieper aan, taalgebruik. 

van de Jaren zestig vanuit het noorden 
naar 'Ie midi' waren overgewaaid, steun
de de bevolking tegen de aanmatiging 
van Parijs. In een mengeling van herople
vend cultuur-nationalisme, regionalisme 
en ecologische strijd ontwikkelde zich 
een boeiende beweging waarvan ook de 
Partit Occitan, VU-medelid in de Europese 
Vrije Alliantie, deel uitmaakt. Vandaag 
wappert overal de vlag van Languedoc, 

Tussen Larzac 
en Ljouwert 

levenswijze en kledij worden nageaapt tot 
in hun meest dwaze details. Het is goed 
dat daar verzet tegen bestaat, de door 
Bové gebruikte methode kan echter 
betwist worden. Maar de gewraakte actie 
heeft ook een dieperliggende grond, ze is 
regionalistlsch geïnspireerd en daar wordt 
in de pers niet graag over gesproken. 
Begin Jaren zeventig kwam de schaarsbe-
groeide vlakte van de Causse du Larzac 
(1400 km )̂ in de zuidelijke Cevennen in 
aanmerking om er militaire bases op te 
richten. Dat hield in dat de plaatselijke 
Cévenols, hun duizenden schapen inbe
grepen, deze winderige maar mooie 
hoogvlakten dienden te verlaten. Een 
herboren Occitaanse beweging, aange
moedigd door velen die in de nadagen 

gouden kruis op bloedrood veld, wordt 
de langue d'Oc weer aangeleerd, gespro
ken en gezongen; de afkeer voor het 
centralistische Parijs leeft er echt. 
Op de vooravond van 11 Juli, feestdag 
van de Vlaamse Gemeenschap, mag soli
dariteit met een ander volk van Europa 
getoond worden. Bovendien wordt ook 
vanuit Occitanië naar Vlaanderen geke
ken. Men weet er wat onze kleine regio 
bereikt heeft: vanuit een net-niet-auto-
nomie op weg naar een plaats in Europa. 
De andere volkeren in Europa delen 
dezelfde verzuchtingen: meer eigen poli
tieke, bestuurlijke en culturele structuren 
om te kunnen weerstaan aan de globali
sering die omarmt, maar ook verplettert. 
11 Juli doet ons ook aan Friesland denken. 

Daar wordt dezer dagen massaal beves
tigd dat elk volk een eigen, haast onver
woestbare identiteit in zich draagt. Met 
duizenden komen sinds lang uitgeweken 
Friezen naar hun land teruggevlogen om 
samen te bevestigen wie en wat ze zijn. 
Ook Friesland kijkt naar Vlaanderen, wat 
afgunstig weten we. Nog steeds regeert 
in hoofdstad Leeuwarden een niet-Fries 
als 'commissaris van de koningin'. Voor 
Vlamingen een ondenkbare situatie, voor 
ware Friezen een ondraaglijke gedachte 
bestuurd te worden door een Fries-
onkundige. 

Het is goed dat de regionalistische partij
en bij elkaar aanleunen om samen sterk 
te staan in de Europese Unie die hun 
regio (voorlopig) niet erkent. Maar deze 
brutale afwijzing kan niet blijven duren. 
Een verder autonoom wordend 
Vlaanderen moet in deze evolutie een rol 
spelen, veel zal daarbij afhangen van de 
staatshervormende bewegingen die 
België nog gaat meemaken. Uit onop
houdelijke meningsverschillen, over alles 
en nog wat, blijkt meer en meer dat 
Vlaanderen en Wallonië andere wijzen van 
besturen nastreven. De eigen dynamiek 
die de regionale parlementen en hun 
regering ontwikkelen is onstuitbaar en 
helpt de federale staat verder ontmante
len en tot confederatie omvormen. Wie 
goed toekijkt merkt hoe deze evolutie 
verloopt, traagzaam - soms wordt zelfs 
gerecupereerd -, maar zeer zeker. Midden 

deze beweging blijft de positie van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 
vraagstuk, grotendeels te wijten aan de 
onenigheid tussen de Franstaligen zelf. 
Nu de bevolking van de hoofdstad nog 
veelkeuhger wordt, dringt zich een ande
re benadering van besturen op. Omdat 
eerdere modellen met werkzaam zijn, lijkt 
de tijd rijp dat de twee grote gemeen
schappen - en niet langer de federatie -
aan tafel gaan zitten om voor Brussel een 
statuut uit te werken. 
Op 11 juli is het passend ook te denken 
aan de grote Nederlandstalige cultuurge
meenschap waartoe Vlaanderen behoort, 
want hoe minder België hoe meer.. 
Nederlanden. De overeenkomsten die 
Vlaanderen en Nederland recent afsloten 
en de wijze waarop Den Haagse politici 
sinds kort over Vlaanderen praten, wekt 
de indruk alsof twee soevereine staten 
met elkaar omgaan. Ook deze evolutie 
kan op termijn bepalend zijn voor de 
plaats van Vlaanderen en Wallonië in de 
EU 

Er gebeurt dus meer tussen Larzac en 
Ljouwert dan wat Jacques Chirac in Berlijn 
is gaan vertellen n.a.v. het Frans voorzit
terschap van de EU, Zegt hij: „De staten 
moeten de eerste referentie zijn én de 
acteurs van de Europese scène blijven." 
Weinig hoopvol, maar kun je van een 
Franse president anders verwachten? 

Maurlts van Uedekerice 



Boven de mensen 

Ruim veertig jaar lang is de CVP aan het 
bewind geweest in Vlaanderen. Ruim 
veertig jaar lang lag deze partij in het 
midden van het bed. Ruim veertig jaar lang 
heeft deze partij van standen dus de kans 
gehad om de dingen naar haar hand te 
zetten. Fiscale gelijkstelling van gehuwden, 
meer Vlaamse autonomie, ... U bedenkt het 
maar Niets is daarvan terechtgekomen. 

Niets. Mogen wij de christen-democraten, 
waarvan zelfs het NCMV, het ACW en 
Boerenbond nu - grotendeels uit 
opportunisme - afstand nemen dan toch één 
raad geven? Als u uw foldertjes nog zo net 
voor de sperperiode in alle bussen wil 
hebben, doe dan niet alsof u 'midden de 
mensen' hebt geleefd. Dat is 
ongeloofwaardig, zelfs te verachten. 

Komkommertijd? 
„"Ik werk sinds eenjaar als erotische danseres in de Reeves, 
een Antwerpse stripciub", iegt ze uit. "Daar is liet idee om 
mijn borsten te vergroten ontstaan." (..) Zodoende maak
te Nancy begin aprii een afspraak met dokter Heil "Een 
plastiscti clilrurg uit Mechelen, die operaties uitvoert in 
Reet." (...) "De operatie is vla mijn tepels uitgevoerd, om 
geen sporen na te laten." 
Nancy Zago, zangeres van de groep Cisco Kid, die ook in de 
voetbalstadions van Genk en Lommei haar marchandise 
wist aan te prijzen. Gelezen in Het Belang van Limburg van 
29 juni 2000. 

• DOORDEWEEKS • 

In het dossier rond X1 zijn de 
oorspronl<elijl<e onderzoei<ers gezui
verd van alle blaam. 

Op amper 6 jaar tijd is het aan
tal mensen dat een maagring laat 
plaatsen om af te slanken verdubbeld. 
De meest recente cijfers - die van 1998 
- geven aan dat het In het totaal om 
2654 mensen gaat. 

België is het zevende meest 
ontwikkelde land ter wereld. De eerste 
plaats op. deze VN-ranglijst Is voor 
Canada. Sierra Leone, een vergeten 
Afrikaans land waar al meerdere jaren 
een oorlog woedt, is 174ste en laatste 

Een prettige stadslegende over 
een familie die de asresten van opa zali
ger in de soep had gedraaid omdat ze 
verkeerdelijk dacht dat het kruiden 
waren heeft de Senaat er niet van 
weerhouden om een wetsvoorstel over 
vrije asverstrooiing goed te keuren. 

Minister van Justitie Verwilghen 
wil verkeersagressie strenger laten 
bestraffen. Terecht. En nu nog de 
onaangepaste klunzen van bestuurders 
die deze agressie - al dan niet bewust -
vaak zelf uitlokken. Sinds één juli is het 
godzijdank verboden in de auto te tele
foneren met een gewone GSM. 

Op het popfestival van 
Roskilde (Denemarken) komen 8 toe
schouwers om het leven. Het uitver
kochte festival in Werchter verliep 
vlekkeloos. 

Holebi's in dienst van het leger 
krijgen dezelfde verlofrechten als hun 
heterosexuele collega's. CelUlt voor de 
wet. En daarom zullen 'de rijken' meer 
voor eenzelfde verkeersovertreding 
moeten betalen dan 'de armen'. Toch 
dit: het gros van 'de advocaten' ver
dient jaarlijks netto geen 500.000 fr En 
het gros van 'de sociale gevallen' ook al 
niet. De gemiddelde nette burger dan 
maar weer? 

En haalden voorts het nieuws: 
een dokteres die haar man vermoord
de, een ex-miss België die te hard reed, 
een Turkse vrouw die lid wordt van het 
Vlaams Blok, de Borsbeekse eigenares 
van een net-niet-aan-het-spit-haan en 
een Franstalige prinses die zowaar In 
staat is om haar tweede licentie 
Psychologie te ronden. En u, mijnheer? 

KERNKABINET 

Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux 
(VU&ID) staat binnen de Vlaamse rege
ring bekend als een gewiekst onderhande
laar. Met Patrick Detvael (VLD), Steve 
Stevaert (SP) en Mieke Vogels (Agalev) 
maakt hij er deel uit van het niet officiële, 
wel officieuze 'kernkabinet'. Stevaert en 
Anciaux vormen er twee handen op één 
buik. Beiden staan op goede voet met 
minister-president Dewael. 
Niet dat er binnen het kernkabinet en de 
Vlaamse regering geen grondige, soms 
moeUijke discussies plaatsvinden. Op dat 
moment dient men wel over stevig onder
bouwde dossiers te beschikken. Dat 
mocht minister van Welzijn Mieke Vogels 
onlangs ondervinden toen ze grondig faal
de tijdens de discussies over inburgering 
en de zorgverzekering. Haar kabinet bleek 
ter zake onvoldoende voorbereid. 
Minister Vogels, zo wordt gefluisterd, 
moet zich opnieuw bewijzen en kan voor
lopig niet anders dan zich even op de ach
tergrond houden. 

POLITIEKE 
VERANTWOORDELIJKHEID 

Op een bepaald moment staat iedere 
Vlaamse minister voor de grote vuurdoop. 
Deze keer was het de beurt aan Bert 
Anciaux. Voor een minister van Cultuur is 
er geen moeilijker taak dan het vastleggen 
van subsidies voor de podiumkunsten: 
dans, kunstencentra, theater, muziek
theater. 

Kritikasters hadden Anciaux graag in deze 
zien afgaan. Eerder 'presteerde' de minis
ter het om het niet volledig eens te zijn 
met de adviezen van de Beoordelings
commissie voor Nederlandstalige Dra
matische Kunst, waarna deze opstapte. De 
commissie adviseerde bepaalde, populai
re theatergezelschappen op droog zaad te 
zetten, andere, jonge en nieuwe gezel
schappen niet te erkennen om sommige 
gezelschappen op hetzelfde niveau of 
meer te kunnen subsidiëren. Anciaux was 
het daar niet volledig mee eens. Uitgaande 
van het principe om zoveel mogelijk men
sen te laten deelnemen aan cultuuruitin
gen, vond de minister het niet gepast om 
een bij het bredere publiek gewaardeerd 
theatergezelschap als het RaamTheater de 
das om te doen. Anderzijds verdienden 
enkele beloftevolle, nieuwe gezelschap
pen zoals 4Hoog Productiehuis enige 
financiële waardering. 
De Raad voor de Kunsten vreesde dat 
door dit alles subsidies aan bepaalde cen
tra of gezelschappen zouden verminde
ren. Daarbij ging men uit van hetzelfde 
beschikbare budgef als voorheen. Acties 
stonden op til. Anciaux liet zich daar niet 
door intimideren. Uiteindelijk moet een 
minister zijn verantwoordelijkheid opne-

ANCIAUX VERHOOGT 
SUBSIDIES 

Anciaux sloeg de culturele sector met ver
stomming. De minister slaagde er evenwel 
in om het budget voor de podiumkunsten 

Wie wint de 

'Bingo voor 

Congo'? 

voor de periode 2001-2005 met liefst 467 
miljoen fr. te verhogen. Daarmee hield de 
minister van Cultuur vast aan een stand
punt, een visie die reeds in zijn beleidsno
ta stond verwoord. Daarin staat geschre
ven dat de podiumkunsten dringend aan 
een inhaaloperatie toe zijn. Eerder kon de 
minister het algemeen budget voor 
Cultuur gevoelig doen toenemen. Dat 
bleek noodzakelijk, in Vlaanderen wordt 
2% van het totale budget aan cultuur 
besteed! 

De ministervan Cultuur erkende 21 nieu
we gezelschappen en hield zijn belofte 
dat erkenning ook leidt tot subsidiëring. 
Het teksttheater kan op een stijging van 
20% middelen rekenen. Daarbij gaat de 
meeste aandacht uit naar de drie grote 
stadstheaters in Antwerpen, Gent en 
Brussel. Anciaux ziet daarin een middel 
tot de (her)waardering van het stedelijk 
weefsel. 

CULTURELE EVOLUTIE 

opvallend is de betekenisvolle stijging van 
de subsidies voor dans, kunstencentra, 
muziektheater en festivals. Al sluit de 
minister daarmee aan bij maatschappelijk-
culturele evoluties. De culturele wereld 
wordt immers gekenmerkt door een 
steeds nadrukkelijker samengaan van 
dans, beeld en muziek. Het subsidiege
drag voor dans stijgt met 62%, dat voor de 
kunstencentra met 58%. Het muziek
theater kijkt tegen een verdubbeling van 
de toegekende middelen aan, al blijft de 
sector het kleine broertje. Een aantal festi
vals wordt voor het eerst binnen het podi
umkunstendecreet gesubsidieerd. 
In het cultuurbeleid van de minister staat 
zonder meer de aandacht voor dynamiek, 
vernieuwing en een zo grote mogelijke 
participatie centraal. De inhaaloperatie 
ten aanzien van de podiumkunsten biedt 
bovendien nieuwe perspectieven. Zo wil 
Anciaux diezelfde beweging toepassen op 
de beeldende kusten en moeten er zo snel 
mogelijk bijkomende inspanningen gele
verd worden voor de herwaardering van 
het cultureel erfgoed. 

BURGEMEESTER GEURTS 

Begin 1998 bracht een ambtenaar van de 
faciliteitengemeente Wemmei het ministe
rie van Binnenlandse Zaken schriftelijk op 
de hoogte van een aantal, volgens hem, 
door het gemeentebestuur laakbaar 
gepleegde handelingen. Zo zou burge
meester/ox Geurts het gemeenteperso
neel gebruikt hebben voor persoonlijke 
doeleinden en aanwervingsexamens 
gemanipuleerd hebben. Beide daden zijn 
onwettig, het manipuleren van examens is 
bovendien een schande. 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken 

6 juli 2000 



waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vnend De Liedekerken, wil zo vnj zijn om mij deze keer de gele
genheid te geven enige vorm van loftuitingen te doen aan onzen 
Adam wiens rapport zo goed was dat hij heeft mogen opbbjven om 
naar de finale van Euro 2000 te kijken (een geste die ik mij nog 
steeds betreur gezien de overdaad aan vrouwelijk wit vlees zo 
vroeg op de avond) Het menneken heeft goed zijn best gedaan op 
school en dat mag dus eens gezegd worden Ik ben nog in onder-
handehng met het VRT-radiojournaal om ook daar een berichtje te 

versieren Wat voor een studente Psychologie kan, moet ook kun
nen voor een flinke kerel uit de richting Snit en Naad 
Verder wil ik uw aandacht vestigen op de 11 juh-vienng zoals die 
zal doorgaan in 'De Meter' Gezien uwen excellentie van de cultu
rele aangelegenheden de subsidiekraan voor ons lokaal spektakel 
heeft dichtgedraaid, ziet het 11 juli-comite van 'De Meter' zich 
genoodzaakt een amateurtoneelgezelschap te begmnen Daarom 
dit jaar geen traditioneel braadfeest met Geoffrey-de-haan in de 
hoofdrol, maar de eerste voorstelling van De Vliegende 
Vendelzwaaiers' Op de bühne zullen zij een evocatie brengen van 
de verwoede stnjd tussen het Forum en het IJzerbedevaartcomité 

waarbij zij de lange unnoirs van 'De Meter' als memandsland zul
len gebruiken Van elke kant zullen er schreeuwlehjken staan die 
alsmaar harder 'Nooit meer oorlog' zullen roepen Dan, De 
Liedekerken, verschijn ik ten tonele en zal ik vragen 'Vlaamse 
vnenden, laten we vooral met scheiden' Waarna wij de Vlaamse 
Leeuw in al zijn Franstalige glone zullen aanheffen Vliegt den 
blauwvoet, De Liedekerken' 

Uw Vlaams-radicale, 

De Gele Geeraerts 

# DOORDEWEEKS 4' 

beschouwde de informatie meteen als 
'zeer ernstig' en schakelde het toenmalig 
Hoog Comité voor Toezicht (HCT) voor 
een diepgaand onderzoek in In januari 
1998 trok het HCT naar het gemeentehuis 
van Wemmei, sindsdien werd over de zaak 
bitter weinig vernomen Tot de Wemmelse 
VU-afdehng daar schoon genoeg van had 
en VU&ID-kamerlid Annemie Van de 
Casteele vroeg om minister van Justitie 
Mare Verwüghen (VLD) over de zaak te 
ondervragen In feite kan de minister van 
Justitie zijn 'positief injunctierecht inroe
pen om vaart te krijgen in een rechtszaak 
Al geldt 'snelrecht' voor de ene meer dan 
voor de andere 

Intussen sleepte het onderzoek tweeen-
eenhalfjaar aan „Met het oog op de loka
le verkiezingen van zondag 8 oktober 
hebben het gemeentebestuur en de kie
zers het recht te weten of het onderzoek al 
dan met is afgerond en aan de basis van 
eventuele strafrechterlijke en/of adminis
tratieve procedures ligt", aldus VU-
Wemmel Overigens herinnerde kamerüd 
Annemie Van de Casteele minister 
Verwüghen aan het regeerakkoord waann 
gewag wordt gemaakt van 'een model-
staat', 'het herstellen van het vertrouwen 
van de burgers in de overheid' en 'het 
begrijpen van de signalen van de kiezers' 
Voeg de daad bij het woord, zo maande 
het kamerhd de minister aan Die beloof
de dat het „opsponngsonderzoek naar 
mogelijke strafbare feiten van burgemees
ter Geurts voor de gemeenteraadsverkie
zingen van 8 oktober as zal zijn afge
rond " 

KAMER STEUNT 
VU-RESOLUTIE 

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
diende Ferdy Wtllems (V^&ID) een reso
lutie in over de schending van de men
senrechten en de structurele geweldple
ging van de Turkse staat tegenover de 
Koerden In de resolutie wordt onder 
meer verwezen naar de door de Turkse 
staat gepleegde folterpraktijken en het 
laten verdwijnen en doden van 
Koerdische activisten Overigens werd de 
Turkse staat reeds herhaaldelijk door het 
Europees Hof voor de Mensenrechten ver
oordeeld 15 000 klachten zijn nog han
gende en Turkije legt de uitspraken 
gewoon naast zich neer 
In de resolutie worden tevens ernstige 
twijfels geuit bij de vraag of de aanhou
ding van de Koerdische PKK-leider Ocalan 
conform het internationaal recht 
geschiedde ,,Bovendien kreeg de 
Koerdische leider geen eerlijk proces" 
De resolutie verzoekt dan ook de federale 
regering bij de Turkse regenng alle moge-
h)ke stappen te ondernemen om de tegen 
Ocalan uitgesproken doodstraf met uit te 

voeren en de elementaire rechten van het 
Koerdische volk te eerbiedigen „Tevens 
dient de regering bij NAVO, VN en EU op 
ondersteuning van deze standpunten aan 
te dnngen 

Voor VU-voorzitter Geert Bourgeois „kan 
Turkije onmogelijk tot de Europese Unie 
toegelaten worden zolang het de algeme
ne en Koerdische mensenrechten schaadt 
De redenenng dat de opname van Turkije 
in Europese organen, zoals de Raad van 
Europa, automatisch een democratisenng 
met zich mee zou brengen, is onjuist 
gebleken " 

Ais Suskewlet 
komt In 't 
Journaal, 

dan de 
komkommer 

wordt de 
kwaall 

C rankrijk neemt de komende zes maanden het voorzit
terschap van de Europese Unie waar. Op de agenda 

staat o.m de opheffing van de sancties tegen Oostenrijk. 
Die sancties deden de Vlaamse bedrijven vooralsnog tegen 

een verlies van 500 miljoen tot één miljard fr. aankijken. 
Dat antwoordde staatssecretaris Pierre Chevalier op vraag 

van VU&ID-kamerlid Karel Van Hoorebeke 

Oostenrijk 
en de boemerang 

Begin januari 2000 besloten veertien lidsta
ten van de Europese Unie (EU) tot het 
nennen van bilaterale, diplomatieke sancties 
tegen de 15de lidstaat de Oostenrijkse 
regenng Aanleiding vormde de deelname 
van de extreem-rechtse partij FPO aan het 
Oostenrijks bewind in het bijzonder de 
regenngen van België en Frankrijk wierpen 
zich op als de felste pleiters van de sancties 
Op die manier heeft de Oostenrijkse situatie 
bijgedragen tot de versterking van de as 
Brussel-Panjs, zoals vung gewenst door de 
Belgische minister van Buitenlandse Zaken 
LOUIS Michel (PRL) 

Hebben afgezien daarvan de sancties enig 
nut opgeleverd' Dat valt sterk te betwij
felen Op vraag van VU&ID-kamerlid Karel 
Van Hoorebeke gaf federaal staatssecretaris 
van Buitenlandse Handel Pierre Chevalier 
(VLD) ootmoedig toe dat de door België 
aangeprezen maatregelen ,door de meer
derheid van de Oostenrijkers wordt begre 
pen als een boycot van België tegen het 
Oostenrijkse volk veel meer dan tegen de 
regenng-Schussel ' Het Oostenrijkse volk 
stemde nota bene alles behalve In meerder 
heid voor extreem-rechts Wel deed Jorg 
Haider een magistrale zet toen hij zich als 

voorzitter van de FPO liet vervangen door 
Susanne Riess-Passer tevens vice-kanselier 
in de Oostenrijkse regenng Mede dankzij de 
Europese sancties dreigt de FPO er alleen 
maar populairder op te worden Alleszins 
tonen recente peilingen aan dat de 
Oostenrijkse kanselier Wolfgang Schussel 
van de conservatieve regenngspartij OVP 
zich met succes opwerpt als slachtoffer 
van de Europese sancties Intussen houdt 
ook Haider de touwtjes in handen en hoopt 
hij mettertijd de open poort van het kanse-
herschap binnen te rijden De veertien 
Europese lidstaten schieten aldus hun doel 
voorbij De Oostenrijkse bevolking kant zich 
met massaal tegen haar regenng en binnen 
de Oostenrijkse meerderheid vallen voorio 
pig weinig barsten te noteren 
Ironisch genoeg lijdt vooral de EU zelf onder 
de sancties Italië en de Scandinavische lan 
den dringen resoluut op de opheffing en/an 
aan Duitsland en vooral Frankrijk en België 
hoeden zich voor gezichtsverlies De 
Oostenrijkse kwestie verdeelt met enkel de 
veertien lidstaten, ze verlamt tevens de wer
king van de Unie Het Portugees voorzitter
schap hoorde een vergelijk over de uitbrei
ding van de Unie en de wijziging van het ver

dragsrecht voor te bereiden De uittekening 
van een echt federaal Europa de dnngende 
democratisenng van de Europese instellin
gen en het sociale Europa zijn nog met eens 
aan de orde Onder het Frans voorzitter
schap hoopt men eindelijk een oplossing 
voor het Oostenrijks probleem te vinden Die 
IS in de maak hoewel de sancties tegen het 
Alpenland behouden blijven en Oostenrijk 
haar vetorecht tegen elke Europese hervor
ming dreigt te gebruiken 
In de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
toonde Karel Van Hoorebeke op basis van 
een stevig dossier aan welke schade Vlaamse 
bedrijven hebben ondervonden van de 
Europese sancties in het algemeen en de 
verwerpelijke uitlatingen van minister Michel 
in het bijzonder De houding van de minister 
van Buitenlandse Zaken keerde als een boe
merang terug Heel wat Oostenrijkers zeg
gen hun reisplannen naar België af Niet 
onbelangrijke Vlaamse bedrijven zagen 
lucratieve contracten aan hun neus voorbij 
gaan Van Hoorebeke bekwam deze infor
matie uit betrouwbare hand waarvoor hij 
door staatssecretans Chevalier werd gefeli
citeerd' 

Minder verheugend is de bevestiging van de 
staatssecretans dat onmiddellijk na de 
bekendmaking van het standpunt van de 
federale regering een boycot vanuit 
Oostenrijk is ontstaan tegen de invoer van 
Belgische producten Ook offertes die zijn 
ingediend in het kader van openbare of 
beperkte aanbestedingen hebben hetzelfde 
lot ondergaan Er is dus ook een reactie 
gekomen van Oostenrijkse lokale en federa 
Ie besturen Het is begrijpelijk dat meer 
Vlaamse dan Waalse of Brusselse bedrijven 
door dit alles getroffen worden omdat 
Vlaanderen voor 77% van de Belgische 
export instaat Hetzelfde probleem wordt 
mij ook gesignaleerd door de toeristische 
diensten van Vlaanderen en Brussel 
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Binnen enkele weken worden weer enkele 
tientallen goede Belgen omwille van hun 
grote verdiensten voor het 'vaderland' in 
de adelstand verheven. Een parlementaire 
vraag van VU&ID-senator Van 
Quickenborne leert ons dat de nieuwe 
adellijken worden uitgekozen door een 
select groepje van 14 dames en heren. Die 
worden gekozen uit 'verschillende sociale 

moge blijken uit enkele namen: Hilde 
Houben-Bertrand, Camille Paulus, Herman 
Balthazar (allen gouverneur), burggravin 
Frimout (inderdaad: van) en mensen met 

milieus'. Dat hetgeen arbeidersmilieus zijn het soort namen als 'jonkvrouw Christine 

de Woot de Trixhe dejannée' beslissen over 
God en klein Pierke. Deze consultatieve 
commissie tracht zoveel mogelijk 'een 
evenwichtige lijst samen te stellen, rekening 
houdend met de taal, de streek, de 
beroepsactiviteiten en het geslacht van de 
kandidaten' voor een adellijke titel Alleen 
de lijst met namen die ook door Laken zijn 
goedgekeurd wordt gepubliceerd. Jammer, 
zo weten we niet wie het Hof weigert... 

^ WETSTRAAT • 

4 

I n de senaat zijn de hoorzittingen over eutlna-
nasie aciiter de rug. Daarmee zijn de politici 

terug aan zet. VU&iD-senator Patrik Vankrunl<eisven 
steekt andermaai een lieipende Inand toe. Of daar
op wordt ingegaan, zal pas na de gemeenteraads

verkiezingen van 8 oktober duidelijk worden. 

De reikende 
hand van 

Vankrunkelsven 
Vlak voor het kerstreces, eind 1999,.dien-
den de fractieleiders van de zes federale 
meerderheidspartijen in de Hoge Vergade
ring een resem wetsvoorstellen omtrent 
euthanasie in. Die partijen dachten de 
voorstellen in een paar maanden goedge
keurd te krijgen en de oppositie, waaron
der de christen-democraten, ronder ver
wijl uit te schakelen. Dat werd vooral door 
de Franstalige meerderheidspartijen op 
het getouw gezet. Het viel meteen op hoe 
snel de VLD zich ter zake buiten spel liet 
zetten. 
Toch pakte de strategie van Franstalig 
groen, blauw en rood anders uit. Op 
papier stond een ongehoord laks en 
onzorgvuldig voorstel. Begin januari 2000 
zette VU&ID-senator Patrik Vankrunkels
ven de bezwaren op een rij. Ten aanzien 
van de wiisbekwamen zou de levensbeëin
diging al te vrijblijvend worden toegepast. 
Een ondraaglijke nood, die niet door de 
geneeskunde kan worden gelenigd, vol
stond. En met de opzettelijke levens
beëindiging bij niet-terminaal zieken ging 
nauwelijks een controle a fortiori, laat 
staan een volgehouden wilsbeschikking 
gepaard. Dat zette - onder het mom van 
het absolute zellbeschikklngsrecht - de 
deur open voor willekeur en voor een 
miskenning van de patiëntenrechten. Ter
wijl de patiënt de onzinnige keuze werd 
opgedrongen tussen euthanasie of pallia-
tieve zorgen. 

OPENING 

Op de wetsvoorstellen van de meerder
heidspartijen diende Patrik Vankrunkels
ven een aantal amendementen in. Daar
mee maakte de Kempenaar meer dan één 
slapende hond wakker. Het besef groeide 
dat de oorspronkelijke voorstellen best 
herschreven werden. De opmerkingen 
van de arts bleken pertinent en door
dacht. Zijn amendementen zetten meer
dere zorgvuldigheidsvereisten, een gede
gen controle voor- en achteraf, de volge

houden wilsverklaring en een aantal 
patiëntenrechten op het voorplan. Boven
dien definieerde de arts het onderscheid 
tussen het terminaal en niet-terminaal 
zijn. 

Daarop werd vanuit onverwachte, daarom 
niet onverdachte hoek een opening gelan
ceerd. Een 'christelijk geïnspireerde' vleu
gel van PRL-FDF-MCC, met de Franstalige 
liberaal Alain Zenner op kop, diende een 
nieuw, minder vrijblijvend voorstel in. 
Daaruit bleek dat met de opmerkingen 
van de VU&ID-senator rekening werd 
gehouden. Al zagen sommigen in het 
voorstel van Zenner een wenk van het Hof 
dat als vanouds een 'mariage de raison' 
met de Franstalige liberale, vrijzinnige 
wereld en een 'mariage d'amour' met het 
strak katholieke milieu aangaat. 

HOORZiniNCEN 

Intussen vonden in de euthanasiecom-
missie leerrijke en nuttige hoorzittingen 
plaats. De meerderheidspartijen hechten 
voortaan meer belang aan paUiatieve zor
gen. Ze zijn tevens bereid een zorgvuldi
gere procedure voor euthanasie bij niet-
terminale patiënten vast te leggen. De CVP 
kan op haar beurt met een wilsverklaring 
tot levensbeëindiging instemmen. Niette
min moet nog veel water naar de zee 
vloeien vooraleer alle betrokken partijen 
een vergelijk vinden. Er is de blijvende 
verwijdering tussen meerderheid en 
oppositie en tussen sommige meerder
heidspartijen onderiing. Patrik Vankrun
kelsven heeft nieuwe amendementen op 
zak om die tegenstellingen te neutralise
ren. Eén daarvan heeft vandoen met de 
vraag of euthanasie al dan niet uit de straf
wet moet. De VU&ID-senator wil euthana
sie in het strafwetboek behouden. „In alle 
situaties is het leven beschermingswaar-
dig. De indruk mag niet worden gewekt 
dat euthanasie straffeloos zou worden. 
Tegelijk hoort een rechtvaardigheids
grond ingelast voor correct uitgevoerde 

VU&ID-senator Patrik Vankrurikelsven: „Ik 

moet geen gelijk krijgen. Voor m/; is een 

goede en werkbare wetgeving omtrent 

euthanasie het belangrijkste." 

euthanasie en zelfdoding." Ónder bepaal
de voorwaarden wordt met andere woor
den euthanasie niet meer gelijk gesteld 
met moord. Deze argumenten staan in de 
op 29 mei jl. opgestelde amendementen 
van de VU&ID-senator. „Ik heb deze nog 
niet ingediend, ze circuleren wel rond bij 
de belanghebbenden. Mij gaat het er niet 
om per se gelijk te krijgen, wel om een 
vergelijk te vinden en vooral om een 
goede, werkbare regeling." Daaronder 
verstaat de senator ook een grondig ver
slag van de artsen „zodat de daad van 
euthanasie wordt geëvalueerd." In die zin 
hecht Vankrunkelsven heel wat belang aan 
een op te richten Toetsingscommissie. 
Overigens bleek uit de hoorzittingen dat 
de artsen onderling bakkeleien over de 
aflijning tussen terminaal en niet-termi
naal. Via het begrip 'uitzichtloos lijden', 
wat staat voor het terminaal zijn, probeert 
Vankrunkelsven klaarheid te scheppen. 
,,Meer dan 90% van de vragen voor eutha
nasie gaat uit van patiënten die binnen 
afzienbare tijd zuUen overlijden. De vraag 
om euthanasie door niet-terminale patiën
ten is eerder uitzonderlijk en moet dan 
ook niet op dezelfde manier beoordeeld 
worden." 

MEDISCH ZORCCONTRACT 

Er zijn de meningsverschillen tussen 
meerderheid en minderheid, tussen par
tijen onderling, tussen artsen, verplegen-
den en palliatieve zorgverleners en tussen 
de verzuilde gezondheidsinstellingen. 
„Een niet te onderschatten obstakel voor 
het vinden van een oplossing" zo legt Pat
rik Vankrunkelsven uit, „vormt de soms 
openlijke breuk tussen de wetgever ener

zijds en sommige artsenverenigingen en 
de magistratuur anderzijds. Die laatsten 
treden liefst betuttelend op, vinden dat zij 
beter dan de wetgever in staat zijn om vast 
te leggen wat kan en niet kan, wanneer en 
hoe. Jullie moeten niet te veel regelen, zo 
luidt hun argumentatie, laat dat maar aan 
ons over." 

Tegen deze mentaliteit en overtuiging gaat 
Vankrunkelsven, daarin gesteund door 
heel wat huisartsen, resoluut in. Vandaar 
dat hij ook een wetsvoorstel over de 
patiëntenrechten heeft ingediend. ,,De 
problematiek aangaande de handelingen 
van artsen rond het levenseinde van 
patiënten is immers ruimer dan het begrip 
euthanasie. De belangrijkste vernieuwing 
in het voorstel betreft de relatie tussen 
arts en patiënt, waarbij wordt uitgegaan 
van een contractuele relatie, het medisch 
zorgcontract. Er ontstaat een horizontale 
relatie met rechten en pUchten voor beide 
partijen. De zwakke positie van de patiënt 
wordt omgebogen naar één van gelijk
waardigheid. De regeling is van toepas
sing op alle handelingen die de patiënt 
ontvangt. Reeds vanaf 16 jaar kan men een 
medisch zorgcontract aangaan." 

WETEN EN WILLEN WETEN 

Voor Vankrunkelsven heeft de patiënt 
recht op aUe informatie die noodzakelijk 
is om inzicht te hebben in zijn gezond
heidstoestand. Zodoende heeft hij recht 
op inzage in zijn dossier en kan hij er een 
afschrift van vragen. „De patiënt heeft ook 
het recht niet te weten." 
Met het wetsvoorstel wil de senator ver
mijden dat de patiënt medische handelin
gen tegen zijn zin ondergaat. Overigens is 
palliatieve zorgen een algemeen recht, 
„waarvoor de overheid de nodige midde
len ter beschikking moet stellen." 
De VU&ID-senator schenkt ook aandacht 
aan klachtenbehandeling. „De patiënt kan 
klacht indienen bij een ombudsman, aan
gesteld in ieder ziekenhuis. De ombuds
man onderzoekt de klacht en probeert tot 
een minnelijke schikking te komen. Hij 
licht de patiënt ook in over de verhaalmo-
gelijkheden voor de rechtbank." De sena
tor gewaagt tevens van de hoofdelijke aan
sprakelijkheid en de coördinatieplicht van 
het ziekenhuis. Op die manier hoeft de 
patiënt zich niet eerst afzonderlijk te rich
ten tot „alle mogelijke beoefenaars die in 
de behandeling tussenkomen." 
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In zijn kort welkomstwoord aan de jeugd
werkers van een een tiental centrumste
den zei Anciaux in zijn jeugdbeleid de 
nadruk te willen leggen op zowel de men
tale als fysieke ruimte voor jongeren. 
Opzet van deze namiddag was niet alleen 
onderbouwing geven aan een beleidsplan, 
maar ook het oprichten van een (infor
meel) permanent netwerk van kindvrien
delijke steden. In dat netwerk moeten 
jeugdwerkers elkaar leren kennen, vinden 
en op de hoogte houden van eikaars erva
ringen. 

VIER VOORWAARDEN 

In een inleidend woord sprak Jan Van 
Gils van Kind en Samenleving over de 
noodzaak van een kindvriendelijk stede
lijk beleid. Niet alleen omdat er ook in de 
stad kinderen wonen - en zij dus de 
medeëigenaars ervan zijn-, maar ook 
omdat een degelijk jeugdbeleid een stad 
nieuw leven kan inblazen. Schematisch 
opgevat zag Van Gils vier belangrijke aan
dachtspunten voor een succesvol stedelijk 
jeugdbeleid: 
1. Beweeglijkheid Kinderen moeten zich 
vrij en autonoom in de stad kunnen bewe
gen. 
2. Bereikbaarheid Kinderen moeten de 
stad kunnen bereiken. 
3. Toegankelijkheid Kinderen moeten 
zich aangetrokken voelen door een stad. 
Die moet een kindvriendelijke uitstraling 
hebben. Kinderen moeten zich er welkom 
voelen en niet 'geduld'. 

4. Bruikbaarheid Het stedelijk aanbod 
moet aansluiten bij de cultuur en interes
ses van jongeren. 
„Zo'n beleid vraagt een actieve, perma
nente dialoog uissen beleidsmensen en 
kinderen," besloot Van Gils. „Een kind
vriendelijke stad word je niet in één keer. 
Je moet alert blijven. Een kindvriendelijke 
stad groeit voortdurend." 

ANTWERPEN: JEUCDPARACRAAF 

Drie grote Vlaamse steden hadden een 
korte uiteenzetting over hun jeugdbeleid 
voorbereid. Antwerpen beet de spits af 
met de voorstelling van zijn zgn. 'jeugdpa-
ragraaf', een beetje te vergelijken met een 
'jeugdeffectenrapport'. Concreet komt 
het erop neer dat elke beleidsbeslissing, 
ook als die niet onmiddellijk geassocieerd 
wordt met jeugdbeleid, getoetst moet 
worden op het kindvriendelijkheidsgehal-
te. Antwerpen is naar eigen zeggen de eer
ste stad in Europa die deze maatregel 
heeft genomen. Deze manier van besluit
vorming houdt ook in dat kinderen en 
jongeren inspraak krijgen in het beleid. 
Rechtstreeks door rondvragen via bv een 
postkaartenactie, een (telefonische) 
enquête of een website en onrechtstreeks 

Q p donderdag 22 juni jl. organiseerde Vlaams minister 

voor Jeugd Bert Anciaux een rondetafelgesprek met | 
§ 

jeugdwerkers uit een aantal Vlaamse steden. Die konden | 
vrijuit spreken over hun lokale initiatieven en noden. 

Vanuit de ervaring op het terrein zal Anciaux werken aan 

een Vlaams beleidsproject voor de jeugd. 

^ SAMENLEVING • 

door adviezen van o.a. de jeugddienst of 
door het gebruik van een lijst met aan
dachtspunten. 
De toepassing van de jeugdparagraaf 
gebeurde in eerste instantie enkel voor 
stedelijke projecten op het openbaar 
domein. Door de verplichte toetsing aan 
kindvriendelijkheid leren stadsarchitecten 
al in de voorbereidende fase rekening 
houden met de wensen van kinderen en 
jongeren. De paragraaf verplicht het sche
pencollege datzelfde te doen tijdens de 
beslissingsfase. Vanaf dit jaar wordt de toe
passing van de jeugdparagraaf uitgebreid 
naar de stedelijke openbare gebouwen. 

'Witboek van de Gentse Jeugd'. Dat bevat 
tal van aanbevelingen, noem het gerust 
eisen, van de Gentse jongeren aan de 
beleidsvoerders. De hiaten inzake jeugd
beleid worden netjes, beleidsdomein per 
beleidsdomein, blootgelegd en - waar 
mogelijk - ingevuld. 

Het zou verkeerd zijn uit dit 'witboek' te 
besluiten dat Gent geen aandacht heeft 
voor een jeugdbeleid. In oktober '97 zag 
in de Oost-Vlaamse provinciehoofdstad 
het project 'Speelruimtebeleid' het levens
licht. Het opzet daarvan valt grosso modo 
uiteen in vier doelstellingen: (1) het mee
werken aan de uitwerking van een stede-

Kindvriendelijke 
steden 

moeten groeien 
HASSELT: KINDERSTADSGIDS 

In Hassek is de toetsing van beleidsmaat
regelen aan de wensen van kinderen en 
jongeren minder formeel. Vlaanderens 
toekomst hoort er gewoon bij, zo rede
neert men, en dus is een specifiek plan 
niet echt nodig. Dat betekent niet dat er 
met de jeugd geen rekening wordt gehou
den: in Hasseh tracht men vanuit verschil
lende diensten een geïntegreerd jeugdbe
leid te voeren. Dat er in Hasselt nogal wat 
gebeurt voor kinderen en jongeren mag 
dan weer blijken uit de 'Kinderstadsgids' 
waarin 'Bert bet Hert' de doelgroep en de 
geïnteresseerde ouderen rondleidt door
heen kindvriendelijk Hasseh. Een van de 
meest opvallende initatieven is zonder 
twijfel het 'Huis van het Kind', een speel
huis in de binnenstad waar (winkelende) 
ouders hun kroost met een gerust hart 
even kwijt kunnen. Meer in het algemeen 
is deze kinderstadsgids een bijzonder aan
trekkelijke, kleurrijke realisatie. 
Uit de uiteenzetting mocht blijken dat 
Hasseh een bijzonder pragmatisch, maar 
daarom niet minder creatief, jeugdbeleid 
voert. 'Speelimpulsen' op de straathoe
ken, kinderstoeltjes op de huurfietsen, ... 
Overdrijven hoeft niet, zo bleek: „Een 
park met een speelfunctie, is niet noodza
kelijk een speeltuin" klonk het vanuit 
Limburg. 

CENT: BERGEN 
VERZEHEN 

„We willen als jeugdraad au sérieux geno
men worden. Jongeren maken een derde 
van de bevolking uit, reden genoeg om 
hen ruimte en vertrouwen te geven." 
Onder de titel 'Mozes en de berg' pakte de 
stedelijke jeugdraad van Gent uit met een 

lijk speelpleinbeleid, (2) het uitbouwen 
van een structureel overleg op stadsni
veau, (3) het beleid doordringen van het 
begrip 'jeugd' en (4) het ondersteunen 
van initiatieven op wijk- en buurtniveau. 
Vanuft Gent kwam ook de uitdrukkelijke 
boodschap mee dat een jeugdbeleid niet 
ophoudt met het organiseren van speel
pleinen. Het is zeer belangrijk om alle 
betrokkenen in een buurt te betrekken bij 
het beleid. Het gaat bv niet op om de 
stem van de volwassenen zomaar te nege
ren. Ook de vertegenwoordigers van Gent 
pleitten tijdens deze rondetafel uitdrukke
lijk voor een totaalbenadering: kinderen 
spelen altijd en overal. Daarom moet het 
RO-beleid ruimte voor jongeren voorzien, 
kan in het beleidsdomein onderwijs 
gedacht worden aan het ter beschikking 
stellen van infrastructuur en kan een eco-
nomiebeleid maar best wat centen voor
zien voor een tewerkstellingsbeleid voor 
jongeren. 

DE VERHALEN VAN ALLE ANDEREN 

Na deze drie 'groten' konden ook Sint-
Niklaas, Mechelen, Leuven, Brugge, Genk 
en Koririjk hun verhaal kwijt. Die laatste 
twee deelden 'de originaliteitsprijs' met 
respectievelijk een 'Opvoedingswinkel' 
(waarin jongeren én hun ouders terecht 
kunnen voor informatie) en een Jonge-
renatelier' (waarin jongeren uit het deel
tijds onderwijs speeltuigen leren maken). 
De jeugdwerkers maakten van deze gele
genheid ook dankbaar gebruik om de 
minister te wijzen op enkele minder fraaie 
kanten van hun werk. Omdat de jeugd
dienst de andere stedehjke diensten altijd 
opnieuw vraagt rekening te houden met 
zijn plannen, wordt hij nog al te vaak 

Tf VlB{Hl(> R[)irat VOOR J0W6E<?EN 
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gezien als een 'ambetanterik'. Zo is het bv 
soms moeihjk om de poUtie te overtuigen 
van het nut van 'speelstraten' en willen de 
economische belangen wel eens primeren 
op deze van de jongeren. Zeker op die van 
de jongeren overigens: „Met initiatieven 
voor kinderen tot zowat tien jaar ben je 
overal welkom," aldus één van de deehie-
mers, ,,maar jongeren zijn echt niet 
gewenst. En vanwege het beleid moet je, 
zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezin
gen, geen projecten voor hen verwach
ten." Een andere jeugdwerker had het 
over buurtcomités die als paddestoelen 
uit de grond schieten wanneer er nog 
maar sprake is van een initiatief voor jon
geren. Helemaal onbegrijpelijk is dat niet: 
'hangjongeren' hangen immers maar wat 
rond en bezorgen de buurt niet zelden 
een zekere mate van overlast. Kinderrech
tencommissaris Ankie Vandekerckbove, 
ook aandachtig luisteraar tijdens deze 
rondetafel, waarschuwde er evenwel voor 
jongereii niet te snel in 'reservaten' te wil
len steken. Een schepen van jeugd gaf 
daarbij aan dat het niet voldoende is een 
speelplein te installeren en dan weg te 
trekken. Steeds meer, zeker in grote ste
den, moet er ook voorzien worden in een 
constante begeleiding van het gebeuren 
rond het plein. Dat maakt dat de kosten -
dit keer aan personeel - hoog kurmen 
oplopen. Anderzijds mag je met dit 'toe
zicht' de buurtbewoners niet de indruk 
geven dat de stad alle verantwoordelijkhe
den van hen overneemt. 

AFRONDEND 

Uit deze vergadering konden - afi-ondend 
- grofweg twee besluiten worden getrok
ken. Een eerste is dat het stedeUjk jeugd
beleid tal van interessante initiatieven 
kent en dat een regehnatig weerkerende 
(informele) uitwisseling van ideeèn nuttig 
kan zijn. Maar - en dat is een tweede 
besluit - met creativiteit alleen kom je er 
niet: andere beleidsdomeinen moeten 
ervan worden overtuigd dat ze bij het 
nemen van beslissingen en het ontwerpen 
van projecten rekening moeten houden 
met jongeren. Dat laatste zal, meer nog 
dan geld, tijd kosten. 

(gv) 

TUdens een 
rondetafel 
over het Idnd-
vrlendelUke 
steden bleek 
dat het stede
lijk Jeugdwerk 
veel Initiatie
ven neemt, 
maar vanuit 
andere beleids
domeinen nog 
steeds niet 
voor vol wordt 
aanzien. 
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A Is inleiding tot zijn bijdrage citeert Knack-redacteur 

Filip Rogiers uit de laatste toespraak van koning 

Boudewijn: „Subsidiariteit zou niet langer een retorisch 

richtsnoer mogen zijn in het denken over de staatsvorm 

alleen. Het moet eerst en vooral een leidraad worden bij 

het werken aan een betere samenleving." 

Het staat de lezer vrij om via Wederwoord ook op deze 

bijdrage te reageren. 

WIJ-REEKS 

„Hoeveel aan-
hankelUkheid 

kan Je ver
wachten van 
een Belg ten 

aanzien van de 
Belgische staat 

als hU zich In 
de samenle

ving die hU 
dagelijks 

ervaart en 
ondergaat niet 

thulsvoelt?" 
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Wijlen koning Boudewijn bracht in zijn 
laatste 21 juli-toespraak in 1993 twee the
ma's ter sprake: de toekomst van de 
Belgische staatsvorm en van de democra
tie in dit land. Wellicht legde de koning 
zelf het verband niet tussen beide. En ook 
voor de politieke wereld en de opinie
makers blijkt het keer op keer om 
gescheiden werelden te gaan, of enger 
nog: twee totaal van elkaar losstaande 
Wetstraat-'dossiers'. 

Een blik op de politieke agenda bewijst 
dat. Grosso modo blijft het denken over 
de gewenste staatsvorm in België volledig 
gescheiden van het denken over de kwali
teit van de samenleving en de democratie. 
Het eerste staat op de agenda van de hui
dige Conferentie voor de Staatshervor
ming (de zogenaamde Costa). Over de 
verfijning en versterking van de democra
tie werd en wordt in totaaJ andere cena-
kels gepraat: in de werkgroepen over de 
zogenaamde Nieuwe Pohtieke Cultuur. In 
nog andere cenakels wordt ten slotte 
gezocht naar hefbomen die het sociale 
weefsel en dus de kwaliteit van de samen
leving moeten versterken: de kabinetten 
van Sociale Zaken, Welzijn, Werkgelegen
heid. 
De jongste jaren heeft in Vlaanderen de 
politieke elite de kunstmatigheid van die 
opdeling aangevoeld. Ze werd daarbij 
onder meer geïnspireerd door kiezers die 
in peilingen zeiden wel wakker te liggen 
van bijvoorbeeld een betere, op maat 
gesneden gezondheidszorg, maar dat niet 
associeerden met meer of minder 
Vlaanderen/Belgiè. Dat bracht politici 
ertoe om elke nieuwe Vlaamse eis voor 
een verdere regionalisering (staatsvorm) 
te motiveren met een discours over beter 
bestuur en democratie. Op die manier 
deed de notie 'subsidiariteit' haar intrede. 
Als er echter boter bij de vis moet komen, 
zoals bij de discussie over de financiering 
van het onderwijs, vallen de maskers snel 
af. Dan blijkt de vraag die Ons Erfdeel 
stelt, toch weer sluitend te worden beant
woord, meestal in de kwantitatieve rich
ting minder België. 

De verbinding tussen staatsvorm/samenle
ving-democratie wordt hooguit gemaakt 
om er de (zeer beperkte) deelverzameling 
van separatisten en kiezers of politiek per
soneel van het Vlaams Blok mee aan te 
duiden. Een positieve invulling van de 
dichotomie (tweedeling, nvdr) staats
vorm/samenleving (eigenlijk een kwestie 
van vorm/inhoud, kwantiteit/kwaliteit) 
ontbreekt. Subsidiariteit blijft tot nader 
order een schaamlapje. Zoals Christine 

Vanderveeren, gewezen kabinetschef van 
ex-premier/ean-i«c Dehaene en medeau
teur van het Sint-Michielsakkoord zei over 
'subsidiariteit als algemeen beginsel': 
,,Dat betekent inhoudelijk natuurlijk niet 
zoveel. Oké, dat je alles zo dicht mogelijk 
bij de burger legt, maar wat betekent dat 
concreet?" {De Morgen, 27 december 
1999). 

zeer receptief maakt voor een primair, let
terlijk en figuurlijk afgelijnde strijd zoals 
het nationalisme, vaker wel dan niet 
samengaand met andere vormen van sek
tarisme (religie, taal of ras). Anders 
gezegd, ontbering van kwaliteit en inhoud 
in een samenleving maakt de kans op 
strijd over kwantiteiten en vorm van de 
staat alleen maar groter. De recente 
geschiedenis van Rusland en Tsjetsjenië 
zegt genoeg. 

De dichotomie werkt ook in de omge
keerde richting, van de kwaliteit van de 
samenleving naar de kwantiteit van de 
staatsvorm. Ook dft kan negatief geïUus-

len in zijn gemeenschap zonder afgunst 
van 'de andere'. 
Anders gezegd, zonder welbehagen in de 
gemeenschap, zonder een politiek die 
gericht is op sociale, economische en cul
turele 'insluiting', zal geen enkele staats
vorm ooit als bevredigend worden erva
ren. Hoeveel aanhankelijkheid kan je ver
wachten van een Belg ten aanzien van de 
Belgische staat als hij zich in de samenle
ving die hij dagelijks ervaart en ondergaat 
niet thuisvoelt? In die vraag mag België 
vervangen worden door Vlaanderen, of 
welke andere naam van regio of natie ook. 
Het doet er dan namelijk niet meer toe. 

De staat van de samenleving 
WAAROM STAATSVORM EN 
SAMENLEVIINC COMMUNICERENDE 
VATEN ZIJN 

Een staatsvorm, net zo min als een grond
wet, kan een doel op zich zijn. Het is altijd 
maar een middel ter bevordering van wel
zijn, welvaart en welbevinden van de 
samenleving of gemeenschap waar ze 
betrekking op hebben. Dat is zo evident, 
dat het vaak vergeten wordt. Hoe de 
mechanismen van die dichotomie werken, 
kan zeer eenvoudig negatief geïllustreerd 
worden. Fixatie op grenzen (staatsvorm) 
leidt onveranderlijk tot veronachtzaming 
van de actuele, reële gemeenschap. Vaak 
gaat het overigens gepaard met een ver-
heeriijking van een vermeend historische, 
ideële gemeenschap, zoals het Vlaamsche 
volk. Wie zich vermeit in een veronder
stelde geschiedenis of in territoria (gren
zen, 'morzels' grond), heeft geen oog 
meer voor de reële sociaal-economische 
en andere maatschappelijke behoeften 
van de gemeenschap 'hic et nunc'. Die 
veronachtzaming leidt tot onbehagen en 
onzekerheid, wat de gemeenschap juist 

treerd worden. Naar aanleiding van de 
dood van twee jonge Guinezen, die op de 
vlucht uit hun land stierven in het lan-
dingsstel van een Belgisch vliegtuig, maak
te een "Vlaamse krant de opmerking: dit 
drama bewees nog maar eens hoe er in 
geen enkel land over werkgelegenheid of 
onderwijs kan worden nagedacht, als niet 
eerst aan de elementaire voorwaarden van 
vrede en verdraagzaamheid is voldaan. 
Het ging ongetwijfeld over Absurdistan. 
Alsof vrede en verdraagzaamheid uit de 
lucht komen gevallen, alsof deze 'condi
tions humaines' niet in eerste instantie het 
product zijn van een goed sociaal, econo
misch en cultureel klimaat. Werken aan de 
samenleving, en dat moet altijd zo dicht 
mogelijk bij de bevolking en dus subsi
diair gebeuren, vermindert de kans op 
oorlog en onverdraagzaamheid. De eerlij
ke verdeling van welvaart, welzijn en wel
bevinden verhindert dat een samenleving 
valse hoop en zin zoekt in de symbolen-
strijd van het nationalisme. Hooguit leidt 
het tot een vorm van gezonde zelfverze
kerdheid of chauvinisme: zich goed voe-

HOE HET VERDER MOET MET BELGIË 

„Wijlen koning Boudewijn bracht m zijn laatste 21 iuii-toespraal< in 1993 twee thema's ter spra
ke- de toekomst van de Belgische staatsvorm en van de democratie in dit land. 

Weliicht legde de koning zelf het verband niet tussen beide." 

Het vergt niet veel verbeelding om in te 
zien dat het maatschappelijke vraagsnak in 
ons land prangender is dan dat over de 
staatsvorm. De laatste vijftien jaar zijn we 
daar door extreem-rechts gedurig aan her
innerd. De Belgen zijn geen trots volkje, 
ze zijn evenmin tevreden. Het maatschap
pelijke onbehagen is gewichtiger en 
omvangrijker dan de staatkundige onvre
de. Ons land heeft daarom behoefte aan 
actoren - politici, middenveld, burgers, 
pers - die de samenleving heruitvinden, 
die de verloren sociale weefsels herijken 
door ze te actualiseren. In concentrische 
cirkels van de wijk tot bredere gemeen
schapsverbanden (regio, land, Europa en -
utopie niet verboden - wereld). 
Als dat het uitgangspunt zou zijn, wordt er 
automatisch ook objectiever nagedacht 
over staatsvormen. Dan zal veel rustiger 
kunnen worden vastgesteld, wars van al te 
eenzijdige kwantitatieve agenda's, dat 
voor een betere samenleving op het ene 
terrein meer België aangewezen is, op het 
andere juist minder. Ook dit lijkt weer evi
dent, maar het vereist in het denken en de 
praktijk van het beleid dat België op z'n 
kop wordt gezet. 

Het betekent dat staatshervorming een 
afgeleide wordt van maatschappijhervor
ming. Dat een antwoord op de 'meer of 
minder'-vraag automatisch volgt uit het 
antwoord op de 'beter'-vraag. Het bete
kent heel concreet dat wordt afgestapt van 
afzonderlijke commissies of conferenties 
die de staatshervorming tot apart en enig 
doel hebben. Eerder zou er in alle cena
kels waar aan de inhoud van het land 
wordt gewerkt, een cel moeten bestaan 
die de consequenties voor de staatsvorm 
bestudeert. Zoals het in die cenakels ook 
een automatisme is om de financiële con
sequenties van een beleid te becijferen. 
Het vereist dat subsidiariteft geen 'alge
meen beginsel' is bij oefeningen in staats-
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hervorming, maar eerst en vooral een con
crete leidraad bij het werken aan de 
samenleving. 
Voor zo'n ommekeer dienen zich in België 
misschien nieuwe kansen aan. Geleidelijk 
aan komt er in de politiek een generatie 
aan zet, die minder getekend is door de 
traumatische communautaire schokken 
uit het verleden. Omdat ze tegelijkertijd 
ook minder getekend is door andere klas
sieke, meer inhoudelijke Belgische breuk
lijnen (levensbeschouwelijk of sociaal), is 
ze idealiter ook beter in staat om nuchter 
na te denken over en te werken aan 
vorm/inhoud van het land. Vorm en 
inhoud deze keer in één. 
Cruciaal voor dat evenwichtige denken is 
ten slotte ook de gelijkwaardigheid in de 
samenleving. Dat blijkt uit succes of falen 
van alle federale modellen. Als de kwali
teit van het samenleven sterk verschilt van 
gemeenschap tot gemeenschap binnen 
een federaal land, staat dat de nuchter
heid om over een gezamenlijke 
vorm/inhoud te denken in de weg. 
Wallonië is aan de klim uit de crisis bezig 
en haar politieke tenoren vroegen om die 
reden ook een klein decennium respijt 
om met Vlaanderen over de staatsvorm te 
onderhandelen. Pas als er op gelijke voet 
kan worden gepraat, en dus niet in een 
relatie van meerdere/mindere, winnen 
gesprekken over staat en samenleving aan 
objectiviteit. 

Niet alleen dus moet het denken over 
staatshervorming worden omgegooid, er 
moet ook geduld zijn en de wil om op 
gelijke voet te praten. Dat had ook Vaclav 
Havel op het oog vóór de boedelschei
ding in Tsjecho-Slowakije: „Ik vind dat al 
de werkzaamheden aan de bevoegdheids-
verdeUng zouden moeten worden uitge
voerd in een geest van diepgaand weder
zijds begrip en tolerantie. Ze zouden niet 
langer het terrein van prestige en van 
nationale emoties mogen zijn, maar moe
ten behoren tot het terrein van concrete 
en vaktechnische afwegingen van wat in 
elk geval volledig functioneel, doelmatig 
en voor iedereen voordelig is. Wij zouden 
die werkzaamheden niet moeten opvatten 
als een machtsstrijd tussen de republie
ken en de federatie, maar als het zoeken 
van die banden die het beste zullen func
tioneren." (Uit Angst voor de vrijheid. 
Redevoeringen van een president, Van 
Gennep, 1991). 

Havel had gelijk. Maar hij kreeg ongelijk, 
omdat ook in zijn land te velen een selec
tief, sluitend en daarom bedrieglijk ant
woord meenden te moeten geven op de 
vraag „Minder of beter Tsjecho-
Slowakije?". 

Filip Rogiers 
Volgende week: 

'Van Vlaams-België naar Vlaanderen 
in Europa' (Manu Ruys) 

Een Brusselse 
'loft-story' 

Naar Brussel komen wonen, allemaal 
goed en wel, maar je moet nog een 
geschikte en betaalbare woning vinden. 
De reconversie van oude industriële 
gebouwen tot woningen is in ieder geval 
een mogelijkheid. Deze appartementen of 
'lofts' (oorspronkelijk zolderkamer of 
mansarde, nvdr) spreken vooral jonge 
alleenstaanden en gezinnen met een 
gemiddeld inkomen aan. Deze gezinnen 
zijn uitgerekend de groep die de stad ont
vlucht of voor wie de stap naar de stad 
moeilijk ligt. Het verhaal over de dualise-
ring van de bevolking in de grote steden is 
gekend. In Brussel is dit zichtbaar in de 
chique buitenwijken, in het armere cen
trum en in de 19de eeuwse randgemeen
ten. De middenklasse vindt nog moeilijk 
geschikte en betaalbare woningen. 

COLLECTIEVE AANKOOP 

Als klein gezin kan je moeilijk zelf een 
industrieel pand aankopen en verbou
wen. Grote promotoren bespelen dan 
weer een kapitaalkrachtig publiek. De col
lectieve aankoop van gebouwen is echter 
een mogelijke uitweg. 
Sven Gatz, Brussels volksvertegenwoordi
ger (VU&ID), diende in de Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad een resolutie in om 
de regering te vragen deze techniek juri
disch te onderbouwen en te promoten. 
Sven Gatz: „In Brussel-centrum is de 
reconversie eigenlijk nog maar de enige 
groeimogelijkheid voor de woonfunctie. 
De markt van de eengezinswoningen is zo 
goed als uitgeput. Deze evolutie komt ook 
het gemengd karakter van verschillende 
wijken ten goede. Gemengd, zowel in de 
zin van sociaal gedifferentieerd als van 
een goede verhouding tussen woonfunc
tie, kantoren en winkels. Doordat uitge
gaan wordt van renovatie i.p.v. afbraak is 
het ook een manier om het architecturaal 
karakter van een groot aantal van deze 
verlaten ruimten en buurten te herwaar
deren." 

De stad Brussel organiseerde reeds in 
1997 een eerste beurs voor collectieve 
aankoop van gebouwen. Een dienst van 
de stad spoorde verlaten gebouwen op, 
voornamelijk oude industriële gebouwen, 
waarvoor de vastgoedsector geen aan
dacht meer had, of huizen met atelier
ruimte achteraan. De doelstelling van het 
initiatief was mensen samenbrengen die 
deze grote oppervlakten gezamenlijk kon
den aankopen. 

Voornamelijk architectenbureaus en pro
motoren reageerden op deze beurs die er 
wel in geslaagd was promotoren 
(opnieuw) te motiveren om iets met deze 
ruimten te doen. Particulieren daarente
gen hapten niet dadelijk toe. De voor
naamste reden hiervoor is dat het in groep 
moeilijk onderhandelen is met banken of 
interne prijsafspraken te maken, boven
dien is de juridische constructie nog rela
tief onbekend. Op het laatste ogenblik 
kaapte een promotor op die manier 
gemakkelijk het pand weg, aan lage prijs 
en voor de ogen van de groep particulie
ren. 

In een ware Asterar-achtige saga, bleef een 
kleine groep kandidaat-kopers onverzette
lijk weerstand bieden. In de voorbije drie 
jaar heeft een aantal pioniers (een tachtig
tal gezinnen) vier eigen projecten tot een 
goed einde gebracht en geleerd uit de 
ervaring. Het gaat over projecten als 'Cóté 
Kanal', een oude uitgebrande cosmeticafa-
briek van 4500 m^ en Nimifi, een oude 
drukkerij van ca. 9000m2. Deze gebouwen 
werden door groepen van particulieren 
omgebouwd tot zgn. 'lofts'. 

'T IS GOED VOOR DE STAD... 

S. Gatz: „Deze trend van renovatie of 
deze 'loft-story' heeft onmiskenbare voor
delen voor de stad en zou bij uitbreiding 
nog andere delen van het hoofdstedelijk 
gewest kunnen helpen herwaarderen." 
Door in eerste instantie een beleid te voe
ren om deze lofts te laten betrekken door 

p \ it voorjaar lanceerde Bert Anciaux de 

campagne 'Wonen in Brussel' waarvan 

de centrale slogan luidt: 'Wonen in Brussel 

geeft je de tijd voor de dingen des levens'. 

collectieven van particulieren eerder dan 
door grote promotoren, merken de initia
tiefnemers dat de prijs van deze woningen 
tot 50% goedkoper is dan de gemiddelde 
gelijkaardige woning in Brussel. 
Bovendien zet het ook promotoren aan 
om op deze markt en aan deze prijzen in 
te spelen. In tegenstelling tot andere 
grote steden (zoals Antwerpen) is de loft-
markt in Brussel niet overmatig duur. 
Gezamenlijke aankoop blijkt een efficiën
te techniek te zijn in renovatie en recon
versie. Het is een spontaan proces zonder 
grootschalige overheidsinmenging. Deze 
initiatieven spelen in op de reeds bestaan
de gewestelijke premies: de renovatiepre-
mie en de aankooppremie reconversie van 
gebouwen, naast andere premies zoals 
gevelrenovatie, enz... 
Deze initiatieven kunnen ook rekenen op 
de 6% BTW bij renovatie en ook de gewes
telijke premies zijn hier dus van toepas
sing en worden er ook efficiënt aange
wend. 

Tot slot stellen we vast bij de huidige ini
tiatieven dat deze herbestemming van de 
industriële ruimten tot woonfunctie tot 
'nieuwe woonvormen' leidt. De projecten 
spelen in op de behoefte aan kinderop
vang, buurtdiensten, car-sharing, alterna
tief energiegebruik door middel van zon
nepanelen. 

... EN VOOR DE VLAMINGEN 

Sven Gatz beseft dat het in de huidige 
vorm nog allemaal kleinschaUg is maar dat 
„deze nieuwe woonvormen die embryo
naal aanwezig zijn bij de loft-projecten 
aansluiten bij de behoeften van een groep 
inwoners die in andere omstandigheden 
de weg naar 'wonen in de stad' niet zou
den vinden. Maar er is meer. Drievierde 
van de geïnteresseerden zou Nederlands
talig zijn. Dit heeft te maken met het 
Nederlandstalig cultureel leven in het 
stadscentrum, met campagnes als 'Wonen 
in Brussel' en met het project 'Quartier 
Latin' dat nu reeds lijkt aan te slaan." 
Het project 'Quartier Latin' tracht o.a via 
de Erasmus Hogeschool, het stadscentrum 
als studentenbuurt voor Nederlandstali-
gen te promoten. Het Rits, de filmschool, 
is o.a. verhuisd naar het centrum. Ook de 
Bond voor Jonge en Grote Gezinnen heeft 
daar een industrieel pand gekocht en 
deels in loften onderverdeeld. 
S. Gatz: „Hier is sprake van een positief 
sneeuwbaleffect !zowel voor de stadsver
nieuwing als voor de aanwezigheid van 
Vlamingen in Brussel." 

Johan Basiliades 

=» Wonen in Brussel. 
Informatiecentrum 0800/20.40. 
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Johan Sauwens 
pakt onwillig 
voeren aan 

Johan Sauwens 

beschermt het 

Vlaams 
karaicter van 

Voeren In al 

zUn aspecten. 
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Vlaams minister/oèaw Sauwens heeft op 
een vraag om uitleg in het Vlaams 
Parlement, krachtig standpunt ingenomen 
over de faciliteitengemeente Voeren. 
Aanleiding is een aantal concrete dossiers, 
waarin de Luiksgezinde meerderheid 
hardnekkig weigert zich neer te leggen bij 
beslissingen van de toezichthoudende 
overheid. In haar poging om zich aan het 
Vlaamse gezag te onttrekken maakt het 
gemeentebestuur nodeloze kosten voor 
juridische procedures. Het is duidelijk dat 
alleen de advocaten daar beter van wor
den en de inwoners, ongeacht welke taal 
zij spreken, in de kou blijven staan. De 
minister zal alles in het werk stellen om 
hieraan paal en perk te stellen. 

De minister gaf de stand van zaken in de 
volgende concrete dossiers: 
1) Subsidiëring Franstalige verenigin
gen: 
Reeds jarenlang poogt de Vlaamse over
heid om een eind te maken aan de discri
minatie van de Vlaamse verenigingen. In 
tegenstelling tot hun Franstalige tegen
hangers krijgen zij immers geen subsidies 
van het gemeentebestuur. Op 29 juni jl. 
heeft de Raad van State een arrest geveld 
waarin de subsidies aan de Franstalige ver
enigingen worden geschorst. 

2) Terugbetaling onderwijstoelagen: 
Inzake het dossier van de terugbetaling 
van de onderwijstoelagen en naar aanlei
ding van de sluiting van de Franstalige 
gemeenteschool, heeft de rechtbank van 
eerste aanleg het verzoek van de gemeen-

OCMVÎ  Antwerpen 
zoekt dynamische 
medewerkers op universitair niveau. 

De plaats van 

BESTUURSSECRETARIS 
wordt openverklaard bij benoeming. 

De plaats staat open voor zowel nnannelijke als vrouwelijke kandidaten. 
Aanvangswedde: 85.126,- Bef bruto per maand. 
De kandidaten moeten onderdaan zijn van één der lidstaten van de Europese Unie. 
Leeftijdsvoorwaarde: de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben. 

Diplomavereiste: 
• doctor of licentiaat in de rechten; 
• licentiaat in de bestuurswetenschappen; 
• licentiaat in het notariaat; 
• licentiaat in de politieke wetenschappen; 
• licentiaat in de sociale wetenschappen of sociologie; 
• licentiaat in de economische wetenschappen; 
• licentiaat in de handelswetenschappen; 
• gediplomeerde na een cyclus van 5 jaren van de afdeling administratieve 

wetenschappen van het "Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans" 
te Brussel of van het Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen 
te Antwerpen; 

• licentiaat wiens wetenschappelijk diploma uitgereikt werd door de Koloniale 
Hogeschool van België te Antwerpen of door het Universitair Instituut voor 
Overzeese gebieden te Antwerpen; 

• diploma dat bij het Rijk toegang verleent tot een bediening die behoort tot 
niveau 1, op voorwaarde nochtans dat het diploma of getuigschrift uitgereikt 
werd na het beëindigen van studies die tenminste 60 uren publiek, 
administratief en/of burgerlijk recht omvatten; 

• diploma, certificaat of licentie in betrekking met het ziekenhuisbeheer, of van 
een licentiaatsdiploma in de biomedische wetenschappen, richting gezond
heidswetenschappen of licentiaatsdiploma in de medisch-sociale weten
schappen, afgeleverd door één van de nationale univeristeiten of door een 
gelijkgestelde instelling. 

De laatstejaarsstudenten kunnen deelnemen onder voorbehoud van het voorleggen 
van het vereiste diploma, bij afsluiting van de inschrijvingsdatum. 
Er wordt een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar. 
Verplicht sollicitatieformulier te bekomen op de 7e Directie-Personeelszaken, 
Lange Gasthuisstraat 39 te 2000 Antwerpen. 
Inschrijvingsrecht: 100,- Bef (voor statutaire personeelsleden) 

300,- Bef (voor anderen) 
De kandidaturen moeten toekomen op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 33 
te 2000 Antwerpen, uiterlijk op 02.08.2000 

te verworpen om de zaak door te verwij
zen naar de rechtbank in Luik. De 
gemeente gaat in beroep. 
3) Voeren Info: 
In het gemeentelijk informatieblad Voeren 
Info van maart 1997 stond een bijdrage 
met als titel 'Nationalisme in Voeren'. 
Daarin beschuldigde het gemeentebe
stuur de Vlaamse overheid van puur 
machtsmisbruik, brute annexatie, bezet
ting en etnische zuivering. De Raad van 
State vernietigde het negatief advies dat 
het college van gouverneurs gaf over het 
voorstel van de gouverneur om de be
talingsmandaten ongedaan te maken. 
De gemeente heeft de afloop van de toe
zichtprocedure niet afgewacht en liet zich 
inmiddels bij verstek veroordelen door de 
vrederechter van Aubel. De ontvanger is 
daardoor verplicht de drukker uit te beta
len. De minister heeft echter een onder
zoek opgedragen naar de mogelijkheid 
om de bedragen terug te vorderen van de 
individuele schepenen. 

4) Benoemingsdossiers: 
Wat betreft de taaiexamens, wervings- en 
bevorderingsexamens voor de functie van 
opsteller en ploegbaas heeft de gouver
neur op 19 juni jl. een aantal besluiten 
van de gemeenteraad vernietigd. Dit 
gebeurde nadat het college van gouver
neurs uitzonderlijk een positief advies 
heeft gegeven. De versoepelde houding 
van het college is het gevolg van de vast
beraden politiek van de Vlaamse overheid. 
Behalve dit overzicht van hangende dos
siers, maakte minister Sauwens ook zijn 
conclusies bekend van het werkbezoek 

dat hij recent aan de gemeente Voeren 
bracht (zie ook Wlf, 22 juni jl.). 
Voeren wordt, na een periode van ernsti
ge achterstelling, dé monumentenge
meente van Vlaanderen. 

AANSPREEKPUNT 

Inzake huisvesting werkt minister Sauwens 
aan een 'woonplan Voeren', met bijzonde
re aandacht voor kleinschalige woonpro
jecten en sociale kavels. Wat sport betreft 
heeft hij Voeren, ondanks de weigering van 
de gemeente om mee te werken, opgeno
men in het project 'Jeugdsportcontract 
2000'. Het betreft een samenwerkingsver
band inzake jeugdsport tussen school, 
gemeente en sportclubs, waarbij de pro
vincie in de plaats treedt van de gemeente. 
Op langere termijn wil de minister werk 
maken van de bouw van een 'sportschuur'. 
Met betrekking tot Binnenlandse 
Aangelegenheden heeft minister Sauwens 
een aanspreekpunt voor de Vlaamse man
datarissen opgericht in de Vlaamse admini
stratie en de diensten van de gouverneur. 
Tenslotte heeft de Vlaamse regering op 
initiatief van minister Sauwens beslist om 
een werkgroep op te richten voor de 
coördinatie, ondersteuning en opvolging 
van initiatieven met het oog op de verne
derlandsing van het straatbeeld. Dit is een 
concreet gevolg van de studie 
'Vernederlandsing van het straatbeeld en 
verfijning van de taalwetgeving' die de 
provincie Vlaams-Brabant recentelijk liet 
uitvoeren en die is meegedeeld aan de 
Vlaamse regering. 

OCMW Antwerpen 
zoekt dynamisciie 
medewerkers op universitair niveau. 

De plaats van 

BESTUURSSECRETARIS-JURIST 
wordt openverklaard bij benoeming. 

De plaats staat open voor zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten. 
Aanvangswedde: 85.126,- Bef bruto per maand. 
De kandidaten moeten onderdaan zijn van één der lidstaten van de Europese Unie. 
Leeftijdsvoorwaarde: de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben. 
Diplomavereiste: houder zijn van een diploma van doctor of licentiaat in de 
rechten. 
De laatstejaarsstudenten kunnen deelnemen onder voorbehoud van het voorleggen 
van het vereiste diploma, bij afsluiting van de inschrijvingsdatum. 
Er wordt een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar. 
Verplicht sollicitatieformulier te bekomen op de 7e Directie-Personeelszaken, 
Lange Gasthuisstraat 39 te 2000 Antwerpen. 
Inschrijvingsrecht: 100,- Bef (voor statutaire personeelsleden) 

300,- Bef (voor anderen) 
De kandidaturen moeten toekomen op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 33 
te 2000 Antwerpen, uiterlijk op 02.08.2000 
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Tongeren: 
VU dient klacht in 

bij gouverneur 

Afgelopen dinsdag 27 juni keurde de 
Tongerse gemeenteraad meerderheid 
(VLD-SP) tegen oppositie (VU-CVP) het 
afsluiten van een leasingovereenkomst 
voor de bouvî  van een nieuw zwembad 
goed. 

Terwijl de oorspronkelijke plannen amper 
2 jaar geleden (1998) uitgingen van een 
kostprijs van 190 miljoen, blijkt nu al dat 
het nieuwe zwembad in totaal 300 mil
joen zal kosten. Dat komt neer op een 
kostprijsverhoging van zo maar eventjes 
50%, nog vooraleer de eerste steen gelegd 
is. 

'IK ZOU HET NIET WETEN!' 

Het nieuwe zwembad zal de stad 
Tongeren daardoor jaarlijks 40 miljoen 
kosten: 25 miljoen voor de investering, 15 
miljoen per jaar voor de uitbating. De 
totale stadsschuld loopt hierdoor op tot 
tegen de 2 miljard! 

Gemeenteraadslid Stijn Daniels: 
„Tijdens de gemeenteraad heb ik 
gevraagd hoe de VLD-SP-meerderheid die 
bijkomende kost dacht te financieren. 
Groot was de verbazing toen de schepen 
van Financiën Cluckers (SP) laconiek ant
woordde dat hij 'dat niet zou weten'... 
Wat schepen Cluckers niet wilde zeggen 
was dat deze beslissing in feite neerkomt 
op een nieuwe belastingverhoging. In het 
begin van deze legislatuur heeft het huidi-

OCMW BORSBEEK werft aan 
in statutair verband (MAO 

één maatschappelijk 
assitent(e) sociale dienst 

(29/38e prestaties 
weddeschaal B1-B3) 

Er wordt een wervingsreserve 
aangelegd voor de duur van drie 
jaar. 
Aanvullende inlichtingen omtrent 
dipiomavereisten, toelatings- en 
aanwervingsvoorwaarden, func
tiebeschrijving, profiel, het exa
menprogramma enz. kunnen ver
kregen worden op het ocmw van 
Borsbeek bij de secretaris, de 
heer B. Van Loo (tel.: 
03/366.48.01). 

De eigenhandig geschreven kan
didatuur met cv. en een afschrift 
van het vereiste diploma dienen 
uiterlijk op 15 juli 2000 aangete
kend te worden verzonden aan 
OCMW Borsbeek, Lucien 
Hendrickxlei 17 te 2150 
Borsbeek. 
De poststempel geldt als bewijs. 

Volgens Stijn Daniels moet het stadsbestuur 
open kaart spelen omtrent de financiering 

van net zwembad. 

ge stadsbestuur de aanvullende personen
belasting al van 6 naar 8,5% verhoogd. In 
geen enkele gemeente in Vlaanderen ligt 
dit belastingpercentage hoger." 
Omtrent dit dossier is één zaak duidelijk: 
men wil nog snel voor de verkiezingen 
een beslissing over het nieuwe zwembad 
doordrukken. Men weet echter niet hoe 
dit financiële avontuur zal moeten betaald 
worden, aldus nog Stijn Daniels. 

NAAR DE GOUVERNEUR 

Dit ruikt naar platte verkiezingskoorts. De 
burger wordt gesust met de belofte van 
een nieuw zwembad, maar aan de burger 
wordt niet verteld dat de stad Tongeren 
daardoor virtueel failliet is. 
S. Daniels: „Vandaag stellen we vast dat 
de beslissing van de Tongerse gemeente
raad regelrecht indruist tegen omzend
brief BA 2000/2 van 4 februari 2000. In 
deze brief worden de gemeentebesturen 
aangemaand om in het verkiezingsjaar 
2000 „geen beslissingen te nemen die het 
beleid van de nieuwe raden hopeloos zou
den hypothekeren of de toekomstige ont
wikkeling van de financiën in belangrijke 
mate zouden bezwaren. 
Vermits het overduidelijk is dat de beslis
sing van de Tongerse gemeenteraad volle
dig tegenstrijdig is met deze principes, zal 
ik klacht indienen bij de gouverneur van 
Limburg. Het is de gouverneur die 
namens de Vlaamse regering het adminis
tratief toezicht op de besluiten van de 
gemeentebesturen uitoefent." 
Met het indienen van deze klacht wil 
raadslid Daniels bekomen dat de VLD-SP-
meerderheid in Tongeren eerst aantoont 
met welke centen ze het nieuwe zwembad 
gaat betalen vooraleer een beslissing 
genomen wordt over de bouw van dat 
zwembad. 

-u»-t 

Levenslang met 
Vanaf deze week ontvangen de WT -̂wervers die nieuwe abonnementen aanbrachten hun 
beloofde kraslot(en). Elk nieuw abonnement is goed voor een Win-for-life (vergeef ons 
de Engelstalige benaming). Juist geteld 425 krasloten gaan deze week de deur uit. 
Voor wie het niet mocht weten: een dergelijk kraslot (waarde lOOfr.) heeft als maximale 
prijs een levenslange maandelijkse belastingvrije vergoeding van 40.000fi:. Enige zorg bij 
de cijfercontrole is dus aangewezen! 

Het spreekt vanzelf dat u ons niet hoeft te vertellen hoeveel u gewonnen heeft, maar 
mocht u in de grote prijzen vallen dan wil onze redactie wat graag in uw vreugde delen! 
Lezers die nog willen deelnemen aan de werfcampagne (de levenslange kans inbegrepen) 
kunnen steeds contact opnemen met: HildeDe Leeuw (02/219.49.30) op het secretariaat 
van de WIJ-redactie. 

Afhalen van palinggerechten mogelyk 

Openingsuren: van maandag tot en met donderdag: 
12 uur tot 14.30 uur - 18 uur tot 21.30 uur 

Zaterdag: 18 uur tot 22 uur 
Zondag: 12 uur 21.30 uur 
Verlofperiode- de maand december 

De regionale vu-krant 

Overuse staat OP ziin kop 
Verleden week zette de middenstand van Overijse een 
gezellig comnnercleel samenzijn op het getouw in de 
Stationsstraat met aileriei acties voor jong en oud, dit om 
te beklemtonen dat Ovenjse aan een grondige beurt van 
vernieuwing toe is wat de inriciiting van ons dorp betreft. 
Maar Ovenjse staat ook politiek op zijn kop. 
Na twee jaar schaven door 'Ovenjse 2002' aan een pro
gramma voor de gemeenteraadsverkiezingen, met toen 
o.m de partijen VU, Agaiev, SR een groep jongeren met de 
naam JOQ en onafhankeiijken van elke strekking, konden 
we trots om het bereikte resultaat op 20 oktober 1999 een 
persconferentie houden. Een overeenkomst, getekend 
door voornoemde partyen, konden we ter inzage voorleg
gen. 
Sindsdien, haakten zowei de groenen als de SP af onder 
voorwendsel van plaatsjes op de lijst en naar hun mening, 
te veel Vlaams-nationalisten De groenen en de SP bliezen 
dus de overeenkomst op De SP komt nu op samen met de 
VLD, en de groenen met een onvolledige lijst. 
Intussen rommelt het reeds geruime tijd bij de CVR De eer
ste schepen Mes Peelers kwam openlijk in conflict met 
burgemeester Schamp, ook de schepen van RO Dirk 
Dewolf kon het met de burgemeester niet meer vinden 
Het is wel duidelijk dat de huidige burgemeester het met 
de democratie niet zo nauw neemt. Om aan de macht te 
blijven zijn alle middelen goed Teveel grootschalige pro
jecten doen het budget overlopen, enz. 
Begin juni werden dan discrete stappen ondernomen tus
sen Overijse 2002 en deze CVP'ers om tot een vergelijk te 
komen, tezamen de stap te wagen. De huidige eerste 
schepen Jules Peeters kreeg de 4de plaats op onze lijst 
Daar hij bij de jongste verkiezingen 885 stemmen haalde 
kan dit een prachtig inhaalmanoeuvre worden om het 
beleid te Overijse eindelijk een andere wending te geven. 
Samen met de eerste schepen komen ook nog andere 
leden van deze partij over. 
Tevens vinden we ook VLD'ers op onze lijst 
De enige betrachting van Overijse 2002 is bij de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen genoeg zetels te halen om 
eindelijk In Overijse het beleid op een democratische wijze 
te bepalen. 

Relnhilde Raspoet 

VLAAMSE 
KOERIERDIENST 

Binnen- en 
Buitenland 

Basisprijs: 
- vast recht 

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

TéL 050/42.62.67 
(na 20u.) 9 
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Op zondag 9 juli zet Voeren zijn deuren wagenwijd open 
en biedt zijn gasten een 'venwenprogramma' aan. Vanaf 
10u. 's ochtends tot in de late uurtjes worden de bezoe-
l<ers getrakteerd op een familievriendelijk, zeer gevarieerd 
programma van muziek, sport, cultuur en folklore. Wie van 
wandelen houdt kan op die dag - of later - ook kennisma
ken met het nieuwe 'wandelspel' in Moelingen. Org Toe
risme Voerstreek. 

c» Info: Kwinten 36, 3790 SInt-Martens-Voeren, tel. 
04/381.09.72, fax 04.381.23.56 Of e-post toehsmevoe-
ren@toerlsmellmburg.be 

11 juli vieren in Voeren 
PICKNICK 

Op dinsdag 11 juli ontvangt VU-afdeling Voeren je voor 
een picknick in de Molenhoeve te 's Gravenvoeren. Gast
heer en -vrouw Guy en Albine heten u om lOu welkom op 
hun prachtige landgoed en vakantieverblijf. De Molenhoe
ve (Altenbroek 358 te 3798 's Gravenvoeren), is een van 
de mooiste decors van Vlaanderen, gelegen aan de rand 
van het uitgestrekt natuurreservaat 'Altenbroek' 

Om 10u. starten geleide wandelingen doorheen het reser
vaat. Aansluitend is er de picknick. Boterhammen meebren
gen 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 jull-toespraak niet. Einde voorzien rond I4u. 
c» Inschrijven Is noodzakelijk: 
Jós of Anneke: 011/23.70.37 

• UIT DE REGIO • 

10 

11 juli in Brussel 

Stan, de jarige, en Albert de ledennerver, oeverloos aan de praat. 

Het leven zoals het is 
Op 25 mei is Stan Peeters 87 jaar gewor
den. Hij is daarmee het oudste lid van de 
vu-afdeling. 
Als wij de koffiekoeken meebrachten zou 
Stan koffie zetten. En zo geschiedde. 
En hij heeft ze smakelijk opgegeten samen 
met onze fantastische ledenwerver Albert 

Geerts die maar liefst 10 nieuwe leden bij-
maakte. 
Die twee samen zijn goed voor een ganse 
namiddag oeverloos praten over de 
Vlaamse gedachte. 

Louise Trooabeeckx 
Afd. Noorderkempen 

Ook dit jaar wordt in Brussel het Feest van 
de Vlaamse Gemeenschap op dinsdag 11 
juli met de nodige luister gevierd. 
Hier het programma dat gratis wordt aan
geboden op de Grote Markt. 
17u.30: De Gulden Ontsporing, eerste 
deel van een internationaal straattheater
festival op en rond de Grote Markt. 
19u: De Zingende Leeuwen: Vlaamse 
koren begeleid door het Gabrieli kope-
renemsemble (dirigent Bart Ipers) zingen 
Vlaamse liederen. 

19u.20 Will Tura zingt een gelegenheids-
programma, Dirk Brosse brengt samen 
met het Europees Festivalorkest zijn 'Birth 
of Music'. 

REPETITIE 

Onder het motto 'Leeuwtje zing!' gaat om 
17u. op de Grote Markt een repetitie door 

waar alle grage zangers (alleen, in familie 
of groep) samen met de koren de liedjes 
inoefenen. 
Om het Guldesporenfeest in Brussel voor 
de toekomst veilig te stellen werd een Elf 
Juli-comité opgericht waartoe iedereen 
kan toetreden. 

Info: Elf Juli Comité Brussel, vzw, 
Steenstraat 23, 100 Brussel, 
tel. 02/548. 24. 43, 
fax 02/548.24.99. 

WB-SPORENFEEST 

In de namiddag van 11 juli gaat op het 
Sint-Kathelijnenplein een WB-Sporen-
feest door 

Vanaf 15u. zomerterras, om 18u. toespra
ken door Guido Moons en Guido Naets. 
Na de viering op de Grote Markt optreden 
van 'Lezzamie' en braadfeest. 

(*V 

OOST-VLAANDEREN 
zo. 9 Juli WAASMUNSTER: Fietsral-

ly-zoektocht van vu-Waasmunster. 
Inschrijving ter plaatse. InfO: Johan Wael-
kens, 0497/47.76.84. 

Zo. 9 jUil ZOTTECEM: Viaams 
Nationale Feestdag. Om lOu. Guldenspo-
ren mts in de kerk van Leeuwergem (org. 
DF). Guldensporen-etentje van VU-Zotte-
gem. Van 11u.30 tot 15u. in Ontmoetings
centrum Leeuwergem. Deelname 400 fr. 
(voorgerecht + barbecue), kind. 250 fr. 
Kaarten bij Ghislain DIependaele 
(09/360.13.37). 'S Avonds, Culdensporen-
viering om 19u. op de Markt te Zottegem. 

Ma. 11 Juli DEINZE: Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap. Om 20u. in het 
Museum. Met Cantate Domino + Crea; 
Walter De Weirdt. Toespraak: Herman 
Maes. 

Za. 15 Juli WAASMUNSTER: Barbe
cue van vu-Waasmunster. Vanaf 19u. in 
buurtcentrum Sombeke. Iedereen wel
kom. 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. lijsttrek
kerschap van Stijn Coppejans provincie
raad Eeklo. Van 17 tot 21u. in de Parochie
zaal te Kaprijke (oude meisjesschool). Deel
name: 300 fr, kind. 200 fr. 

WEST'VLAANDEREN 
DO. 6 Juli BRUGGE: Namiddaguit-

stap met eigen wagens naar het museum 
Constant Permeke en de kerk van Zedel-

gem. Org. en info: VWC-Brugge-Zuid, tel. 
050/38.35.12. 

vr. 7 Juli ALVERINGEM: Feest van 
de Vlaamse Cemeesnchap. Om I9u.30 in 
zaal Rethorica. Optredens van Leen Persijn 
en Herman Elegast. Gastspreker: Frank 
Allacker. Org.: Raad voor Cultuurbereield 
Croot-Alveringem, 11 juli-comité i.s.m. 
Min. Vlaamse Gemeenschap. 

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

zo. 9 Juli DEERLIJK: Braadfeest VU-
Deerlijk. Vanaf 1lu.30 in D'lefte. Info en 
reservatie: 056/71.76.41 of 056/32.71.17. 

ZO. 9 Juli WAKKEN-DENTERGEM: 
Gemeentelijk Culdensporenfeest. De Haan, 
zaal de Hoppekeet, Dreve Dentergem. 
Vanaf I0u.30. Met optreden van st.-Stefa-
nuskoor o.l.v. Manu De Clercq. Sprekers 
zijn prof Jef Maton, André Desmet en K. 
Degroote. Daarna feestmaal met been-
hesp (400 fr). Kaarten bij DF-Dentergem 
en leden Vlaamse Vriendenkring. 

Di. 11 Juii OOSTENDE: Feest van 
de Vlaamse Gemeenschap. Om 20u. op het 
Wapenplein. Org.: 11 julikomitee Oosten
de. 

WO. 12 JulfcBRUGCE: 11 jullviering 
van VWG-Brugge-Centrum, met samen
zang o.l.v. Johan Leyts. Om 15u. in PCH 
Magdalena, Violierstraat 7. Deuren om 
14u. 

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

Ma. 24 Juli BRUGGE: Educatieve 
wandeling te Oostkerke o.l.v. Omer Dom-
brecht. Org. en info: VWC-Brugge-Zuid, 
tel. 050/38.35.12. 

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

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

Wo. 8 aug. BRUGGE: Namiddaguit-
stap met eigen wagen naar het Zeeuws-
Vlaamse Aardenburg. Bezoek aan escar-
gotkwekerij 'In den Wijngaard'. Org. en 
info: VVVG-Brugge-Centrum, tel. 
050/67.31.29. 

DO. 10 aug. BRUGGE; Daguitstap 
naar Lier met VWG-Brugge-Centrum. info: 
050/67.31.29. 

Ma. 21 aug. BRUGGE: Natuurwan
deling door Prov. Domein 'Bulskampveld', 
o.l.v. Omer Dombrecht. Org. en info: VWG-
Brugge-Zuid, tel. 050/38.35.12. 

WO. 23 aug. BRUGGE: Dia-voor-
dracht door Eric Coppens over Sicilië. Om 
14U. in PCH Magdalena, Violierstraat 7. 
Deuren om 14u. Org.: VWG-Brugge-Cen
trum. 

Ma. 4 sept. ROESELARE: Busrels 
'La Coupole' en 'Planetarium' met 
vvvG_Roselare. info: Trees coffyn, 
051/20.00.21. Org. i.s.m. VCLD. 

LIMBURG 
Zo. 9 Juli VOEREN: Voeren zet van

daag zijn deuren wagenwijd open en biedt 
zijn gasten een 'verwenprogramma'. Vanaf 
10u. 's ochtends tot in de late uurtjes wor
den de bezoekers getrakteerd op een 
familievriendelijk, zeer gevarieerd pro

gramma van muziek, sport, cultuur en 
folklore. Wie van wandelen houdt kan op 
die dag - of later - ook kennismaken met 
een nieuwe 'wandelsper in Moelingen. 
Org. Toerisme Voerstreek. Meer info: Kwin
ten 36, 3790 Slnt-Martens-Voeren, tel. 
04/381.09.72, fax 04.381.23.56 Of e-post 
toerismevoeren@toerismelimburg.be 

ANTWERPEN 
Za. 8 Juli EDEGEM: 11 juii-vlering in 

zaai De Schrans, Molenveldlaan. Aperitief 
koude schotel en 2 glazen wijn aan 200 fr. 
Niet-leden 250 fr. Een pianist zorgt voor de 
muzikale opluistering. Inschrijven tot 2/7 
bij K. De Gryse, tel. 03/449.82.12. 

Za. 8 Juii WESTERLO: Culdenspo-
renvierlng. Vanaf 18u. in 't Abdijken, Ton-
gerlodorp. Met welkomstdrink, bbq en 
zangstonde. Eregast: Annemie Van de Cas-
teele. Deelname: 550 fr., kinderen 200 fr 
Inschrijven voor 5/11 bij M. Crabeels 
(014/54.61.86) of J. Thys (014/54.48.07). 

zo. 9 Juii EDEGEM: Wandeling 
langs de Nete, 7,5 km. Afspraak om I3u.30 
op het Kerkplein van Edegem. Org.: FW-
Edegem. 

Ma. 10 Juii WOMMELGEM: Gulden-
sporenzangfeest. Om 20u. in reptiteielo-
kaal KHDV, Schransweg 32. Met o.m. Kope
rensemble, Miei Cools en Pol Van de Voor
de. Inkom gratis. Org.: KK Jan Puimège en 
Vlaamse Vriendenkring. 

Za. 15 Juii MERKSEM: Breughel-
maaltijd, 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. 

DO. 10 aug. BERCHEM: Met FW-
Berchem naar 'Los Honores' en de St.-
Romboutskathedraal. Samenkomst om 
9U.15 Berchem Station. Trein om 9u.28. 
Deelname melden aan Moique Van den 
Bosch (03/230.77.59 - tussen 18 en 19u.). 
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T ^ e Tour leefde in het voorbije weekeinde nog even in 

de schaduw van het Europees 

voetbalkampioenschap. Maar daar is inmiddels 

verandering in gekomen. In deze lange sportzomer volgen 

de internationale topcompetities elkaar snel op. Nergens 

blijft men nog lang bij stilstaan. Feiten verdringen 

beschouwingen. Het zal in de Ronde van Frankrijk niet 

anders zijn. 

De Tour 2000 telt twee grote favorieten 
en een handvol outsiders die bezwaarlijk 
voor de verrassing kunnen zorgen. Frank 
Vandenbroucke is één van hen. 
's Lands hoop reed zwak in de openings
tijdrit en dat was niet zonder betekenis. 
Veel wijst erop dat Frank nog steeds met 
een gebrekkige basisconditie worstelt. De 
in de winter opgelopen achterstand is niet 
helemaal weggewerkt. Vandenbroucke 
schijnt dit te beseffen. Hij legt weinig 
boude verklaringen af en zal waarschijn
lijk op een paar solonummertjes specule
ren. Wanneer hij zich goed voelt zal hij 
zich zeker laten zien. Maar het is zeer de 
vraag of we dat vaak zullen meemaken. In 
de belangrijkste koers van het jaar worden 
geen geschenken uitgedeeld, moet alles 
verdiend en nog veel meer bewezen wor
den. 

oocsniJD 

Vandenbroucke gaat in de komende 
weken verder op zoek naar zichzelf Hij 
zal ook moeten kiezen naar de toekomst 
toe. Ploegleider Lefevere wil zijn oud-leer-
ling graag inlijven in zijn nieuwe ploeg, 
die er dus tegen vele verwachtingen in 
toch zal komen. Het kan een oplossing 
zijn voor de coureur die de luwte nodig 
heeft om opnieuw de oude te proberen 
worden. 

De grote favoriet heet Lance Armstrong. 
De zelfzekere en zelfbewuste Amerikaan 
gelooft dat hij nog sterker is geworden. 
Hij kan ook pieken als weinig anderen. 
Armstrong leeft twaalf maanden lang in 
functie van de Tour Voor deze Texaan 
begint het wielerseizoen niet voor juli. Als 
alles naar wens verloopt zal hij in het 
najaar nog wel een en ander proberen 
redden. Armstrong zou als klimmer nog 
beter zijn geworden en in de openings
tijdrit bekende hij al kleur Lance staat er. 
Hij straah autoriteit uit. Hij liet niets aan 
het toeval over. Hij verkende het parcours 
in detail. Wie de Tour wil winnen zal hem 
voorbij moeten. 

Jan Ullrich weet dat ook. De topcoureur 
van Walter Godefroot draagt hoge ver
wachtingen mee. In de Ronde van Zwit
serland bewees hij opnieuw klaar te zijn 
voor het grote werk. Wel rijzen er nog 
twijfels omtrent zijn weerstandsvermo
gen. Andermaal moest de Duitser in wei
nig tijd veel overtollige kilo's veriiezen en 
zoiets v«l wel eens sporen nalaten. De 
goede Jan Ullrich blijft natuuriijk een 
complete coureur. Hij kan bovendien 
terugvallen op een sterke ploeg. Ullrich 
weet dat hij moet presteren om zijn repu
tatie en handelswaarde op zijn huidige 
hoge peil te houden. De tweestrijd met-
Armstrong moet deze Tour kleur en aan
trekkingskracht verienen. 
Enigszins in de schaduw van de twee 
grote kanshebbers beweegt zich Marco 

Pantani. De Italiaan is van ver teruggeko
men. Sinds hij op de voorlaatste dag van 
de Giro 1999 op een te hoog hematocriet-
gehalte werd betrapt was Pantani nooit 
meer de oude. Zijn geloofwaardigheid 
was aangetast. Hij worstelde met zichzelf, 
twijfelde en even was er zelft sprake van 
een voortijdig einde. In de jongste Giro 
hervond Pantani een gedeelte van zijn 
mogelijkheden. Of dit zal volstaan om 
mee te spelen voor de eindzege is hoogst 
twijfelachtig. De beste klimmer verloor al 

kan verder bouwen op een sterke ploeg. 
Voor hem wordt het tijd om te oogsten. 
Andere mogelijke outsiders zi\n Jalabert, 
Jiminez, Virenque en Escartin. Eerstge
noemde kan ook naar de groene trui grij
pen. Hij won die trouwens al twee maal. 
De drie anderen zijn begaafde klimmers. 
Virenque kan Lucien Van Impe evenaren 

De Tour van Tom 
meer dan twee minuten in de openings
tijdrit van goed vijftien kilometer Niet 
echt geruststellend. 

"OUTSIDERS^ 

Ook Alex Zulle moet per definitie onder 
de kanshebbers worden gerekend. Hij was 
vorig jaar een goede tweede en zet dit jaar 
alles op de Ronde. Zulle, veelzijdig in aan
leg, mag zich vooral niet laten verrassen en 

en voor de zesde keer de bergprijs win
nen. Voor de absolute top is hij vermoe
delijk niet compleet genoeg. Dit laatste 
zijn Escartin en Jiminez evenmin. Zij kun
nen vermoedelijk onvoldoende tijdrijden 
om naar het geel te dingen. 

ZIJN TOUR 

En verder is het wachten op 'de' verras
sing. Al in de openingstijdrit werden de 

verwachtingen aan diggelen gereden door 
de jonge Schot David Millar uit de Cofi-
disploeg. Weinigen kenden dit aankomen
de talent. Insiders wisten dat Millar, die 
een tijdje in leper woonde om de stiel te 
leren, begaafd was als tijdrijder. Hij meld
de zich al onmiddellijk als een serieuze 
kandidaat voor de witte trui. 
We hopen op ritzeges van Steels en op 
stuntwerk van Wauters, Verbrugge of 
Aerts. Van de Wouwer moet normaal als 
eerste landgenoot kunnen eindigen. Hoe 
hoog is een open vraag. Maar hij is wel 
een jaartje ouder geworden en dat zou in 
het eindresultaat zichtbaar mogen wor
den. Toch trekt Steels vooriopig de mees
te aandacht naar zich toe. Kenners ver
wachten dat dit de Tour van Tom kan wor
den, dat hij meerdere ritten zal winnen en 
dat hij een gooi kan doen naar de groene 
trui. Afwachten en hopen. Het begon al 
twee keer goed. 

Olympos 
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Frankrijk mag trots zijn op een 'gouden 
generatie'; stuk voor stuk begaafde en 
gedisciplineerde voetballers met grote eer-
zuclit en positieve instelling. Nochtans 
heeft het Franse voetbal ooit In het diepste 
dal gezeten, maar men bleef niet toezien 
en klagen. De Franse voetbalwereld zocht 
en vond aansluiting met en bij de overheid, 
bouwde aan een doordacht jeugdbeleid 
met heuse voetbalscholen en zag zijn bete
re spelers rijpen in de zwaarste buitenland
se competities. In het calcio, de Primera 
Division, de Bundesliga en de Premier 
League. De oogst is vandaag overdadig. Van 
overal duiken jonge begaafde offensieve 
talenten op. Dat komt niet vanzelf. Daar zit
ten structuren en visies achter die bij ons 
volledig ontbreken. 

Ook Italië speelde onverwacht een sterk EK. 
Het had de titel kunnen pakken en we kun
nen niet stellen dat dit onverdiend zou zijn 
geweest. 
Natuurlijk werd er weer meer verdedigd 
aan aangevallen. Maar tijdens het tornooi Is 
de Italiaanse ploeg gaan groeien. Ze speel
de almaar beter en was In de finale een uur 
lang beresterk. De squadra ging er in de 
ultieme seconden onderdoor en dat moet 
hard zijn aangekomen voor een ploeg die 
van niets veel meer dan iets werd. Natuur
lijk bezit Italië - per definitie - uitmuntende 
voetballers. Het blijft echter telkens 
opnieuw afwachten hoe zij hun rijke talen
ten zullen aanwenden' in een positieve of 
negatieve spelwijze. Op het EK viel het alle
maal best mee. Al zullen vooral de Neder
landers moeite hebben om dit toe te 
geven, in de halve finale Incasseerde Oran-

Latijns voetbal wint 

Frankrijk mag trots zijn op een 'gouden generatie'. 

je de hardste dreun uit zijn voetbalgeschie
denis. Vijf of zes strafschoppen werden 
gemist waarvan twee tijdens de reguliere 
speeltijd. Tja, dan wordt winnen moeilijk 
zoniet onmogelijk. Zoals is gebleken. Die 
donderdagavond kwam ook een einde aan 
de Oranjegekte. Het land keerde naar de 
realiteit terug. Niet zonder bitterheid. 
Nederland was ervan overtuigd dat het niet 
kon misgaan. Een misvatting. 
Sportief heeft dit Europees kampioenschap 
de verwachtingen ingelost. Er waren veel 
goede matchen, er werd veel gescoord, er 
stonden vier ijzersterke ploegen in de halve 
finales die ieder op zich de eindstrijd waard 
waren. Er werd vaak offensief gevoetbald 
en de techniekers wonnen het meestal van 
de krachtpatsers. De positieve lijn die in de 

Champions League zichtbaar was gewor
den, werd doorgetrokken. Dat was een 
hoopvolle ontwikkeling. 
Nog enkele andere vaststellingen: de best 
spelende ploegen telden veel spelers die in 
de afgelopen maanden niet overdadig had
den geoogst met het clubelftal. De Span
jaarden konden zichzelf nooit echt opladen 
ook al liepen ze over van goede wil. De 
Duitsers en de Engelsen bleken sportief 
onbekwaam. Ook in die landen moeten de 
voetballeiders zich bevragen over de te vol
gen sportieve politiek. Het technisch onver
mogen stak de ogen uit. Het Latijns voetbal 
triomfeerde op alle vlakken. 
Organisatorisch liep niet alles zoals ver
hoopt. Er werden veel mankementen 
gesignaleerd. Meer kleine dan grote, maar 
toch. Het supportersgeweld werd binnen 
de perken gehouden. Dat oogt als een suc
ces maar men vergeet welke inspanningen 
daar tegenover stonden en men gaat voor
bij aan de psychose die daarrond werd 
gecreëerd. De pret werd erdoor bedorven. 
Of de Lage Landen in Europa hun imago 
hebben opgevijzeld moet nog bewezen 
worden. Ovengens heeft ook de toeristi
sche sector haar bedenkingen bij de roos
kleurige vooruitzichten van de organisato-

•ren Het hotelwezen - om daar bij te blijven 
- had meer en beter verwacht. 
Maar goed. Het is voorbij. Het leven her
neemt zijn gewone gang en daar was het 
echt wel tijd voor. 

Olympos 
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1 nde geschiedschrijving over WO II in België is ruime 

aandacht besteed aan de politieke collaboratie en het 

verzet, doch in veel mindere mate aan de economische 

collaboratie. Het bleef totnogtoe ontbreken aan een 

omvattend beeld, zowel van de omvang van de 

economische collaboratie als van de oogmerken en 

middelen enerzijds bij de Duitsers en anderzijds bij de 

actoren in het Belgisch industrieel complex. 

^ CULTUUR • 

Spaak, Outt en 

Pierlot In de 

restaurant-
wagen van hun 

vluchttreln 

naar Frankrijk. 
Ondertussen 

deed 

MexBnóre 
Galopin wat 

goed was voor 
de Soclété 

Générale. 
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Het werk van Patrick Nefors over de eco
nomische collaboratie in België • een licht 
aangepaste versie van diens doctoraal 
proefschift 1999 aan de KUL - verduide
lijkt hoe omvangrijk en gestoffeerd de 
mechanismen - o.m. warencentrales, cle
aring en Emissiebank - waren waarvan de 
Militarverwaltung zich bediende. Het 
geeft gedetailleerde overzichten van de 
daarbij geboekte resultaten in de belang
rijkste sectoren: steenkool, metaal, textiel. 
Daaruit blijkt de aanzienlijke mate waarin 
voor de Duitsers werd gewerkt. Het ver
duidelijkt ook de afnemende inschikke
lijkheid van de industrie parallel met de 
aftiemende kans op een Duitse overwin
ning. Paradoxaal genoeg echter ging de 
stijgende Duitsvijandigheid gepaard met 
steeds meer werk voor het Reich. 

GALOPIN 

Nefors schetst de betrekkelijke onmacht 
van het college der secretarissen-generaal 
en de reële macht van de Belgische hol
dings. Deze macht steunde o.m. op het 

feit dat 40% van de industrie gecontro
leerd werd door de Société Générale. De 
Société was dan ook zelfs voor de Duitsers 
een factor waarmee rekening moest wor
den gehouden. Voor de Belgische indus
trie - vooral in de sectoren steenkool en 
metaal - gold de houding van de Société 
reeds vanzelf als norm. Dit was des te 

had in de archieven van de Générale. 
Galopin ontleende zijn gezag niet alleen 
aan de Société, maar ook aan een soort -
zij het dan ook niet wettelijk - mandaat dat 
hij aan de Belgische regering ontieende. 
Op woensdag 15 mei 1940 (de Duitsers 
waren vijf dagen vroeger het land binnen-
gerukt) werd hij samen met de bankiers 
Collin en Gérard, ontboden op het kabi
net van minister Paul-Henri Spaak. Over 
wat daar besproken werd lopen de versies 
uiteen. Toen de regering in 1944 uit 
Londen terugkwam zegde zij, dat ze de 
bankiers slechts verzocht had om in haar 
afwezigheid de lonen en pensioenen van 

Het 'collaborerend 
verzet' van Galopin 

meer het geval omdat haar gouverneur 
Alexandre Galopin gold ais de emanatie 
van een - zoniet wettelijk dan toch zedelijk 
- Belgisch gezag. 
De mate van economische collaboratie en 
de wijze waarop werd in sterke mate 
bepaald door de zogenaamde Galopin-doc-
trine. Aan deze doctrine, aan Galopin zelf 
en aan het eveneens naar hem genoemde 
comité schenkt de auteur dan ook veel aan
dacht, te meer omdat hij daarbij inzicht 

het overheidspersoneel uit te betalen. De 
bankiers beweerden de toelating te heb
ben gekregen om onder Duitse bezetting 
het werk te doen hervatten en daarenbo
ven te fungeren als een soort morele 
baken voor het bezette land. 

VERMOORD 

De opvattingen, de houding, de richtlij
nen, de relaties en de macht van Galopin 

Brugge behoort tot het werelderfgoed 
Tijdens de 24ste zitting van het Bureau van 
het Comité van tiet Werelderfgoed, dat 
plaats vond van 26 juni tot 1 juli 2000 te 
Parijs, is positief gevolg gegeven aan de 
vraag van de Vlaamse regering om de histo
rische stad Brugge in te schrijven op de lijst 
van het werelderfgoed. 
Dit is een belangrijke stap voor de definitie
ve inschrijving op de wereldlijst waartoe kan 
beslist worden door het Comité tijdens zijn 
24ste zitting, die plaats vindt van 27 
november tot 2 december a s te Cairns In 
Australië. Het is immers gebruikelijk dat het 
voorstel van het Bureau door het comité 
gevolgd wordt. 

Het Bureau meent dat de inschrijving kan 
verantwoord worden op basis van drie crite
ria-
(1) De historische stad Brugge weerspiegelt 
sinds lang de sterke uitwisseling van invloe
den die zich manifesteren in de ontwikkeling 
van de architectuur In het algemeen, en in 
de baksteengotiek In het bijzonder, Brugge 
heeft tevens als bakermat van de school van 
de Vlaamse Primitieven, belangrijke artistie
ke vernieuwingen in de middeleeuwse schil
derkunst in de hand gewerkt. 

Na de Vlaamse belforten en begijnhoven werd nu 
ook de Brugse binnenstad als werelderfgoed erkend. 

(2) Als architecturaal geheel brengt Brugge 
de mijlpalen In de handel en cultuur van het 

middeleeuwse Europa voortreffelijk tot uit
drukking. De openbare, sociale en religieuze 
Instellingen zijn hiervan de levende getui
gen. 
(3) De stad Brugge Is tenslotte de bakermat 
geweest van de school van de Vlaamse 
Primitieven en een centrum van mecenaat 
en ontwikkeling van de middeleeuwse schil
derkunst met kunstenaars als Jan Van Eyck 
en Hans Memling. 
Op 2 december 1998 werd reeds te Kyoto 
(Japan) door het Comité' van het 
Werelderfgoed een representatieve groep 
van 13 Vlaamse begijnhoven op de wereld-
lijst van het cultureel erfgoed geplaatst. Op 
2 december 1999 gebeurde dit te 
Marrakech (iviarokko) voor 24 Vlaamse bel
forten 

Minister Sauwens, bevoegd voor Monumen
ten en Landschappen, is zeer opgetogen 
over de nakende erkenning van Brugge 
als werelderfgoed Sinds zijn aantreden op 
13 juli 1999 heeft de minister 359,5 miljoen 
fr, vrijgemaakt voor de monumentenzorg in 
Brugge. Dit met het oog op het jaar 2002, 
wanneer Brugge culturele hoofdstad van 
Europa Is. 

en diens comité hebben een aanzienlijke 
rol gespeeld in de economische collabora
tie. Ze zijn echter niet samen te vatten 
onder één noemer. Galopin was niet 
alleen een Belgische patriot, hij was daar
enboven de mening toegedaan dat wat 
goed was voor de Société ook goed was 
voor België. Hij wou de industrie zo vlug 
en zo veel mogelijk aan de slag, ten eerste 
om de voedselbevoorrading - waarvoor 
het land afhing van de Duitsers - te verze
keren, vervolgens uit een paternalistische 
bekommernis voor de tewerkstelling en 
uit vrees voor de teloorgang van politieke 
en sociale stabiliteit, tenslotte in steeds 
stijgende mate om het industriële appa
raat te versterken met het oog op de 
naoorlogse periode. Openlijk verzet was 
volgens Galopin de verkeerde optie. 
Hoewel hij de Duitsers niet lustte en de 
Duitsers hem niet mochten, waren hun 
belangen veelal gelijklopend. De 
Militarverwaltung beschouwde het onge
twijfeld als een zwaar verlies, toen 
Galopin op 28 februari 1944 vermoord 
werd door een DeVlag-commando. 

SNEREN 

'La politique du moindre mal', een 
accommodatiepolitiek, een overlevings-
collaboratie; er is meer dan één etiket dat 
geplakt kan worden op de gedragslijn 
waarvan Galopin de verpersoonlijking 
was. Zijn doctrine bevatte tevens een plei
dooi voor industriële blokvorming, met 
als doel onder meer om de naoorlogse 
justitie te plaatsen voor het onoverkome
lijk probleem dat ze de ganse industriële 
sector zou moeten vervolgen. Wat dan ook 
niet is gebeurd... 

Het boek van Nefors tekent de grote lijnen 
en het ruime kader: dat is een verdienste, 
maar tevens een beperking. Is het slechts 
een indruk van ons, dat de auteur kriti
scher is voor de sector textiel, goeddeels 
in Vlaanderen gelegen en minder in de 
greep van de holdings? De politieke colla
boratie komt vanzelfsprekend weinig aan 
bod: ze is niet het onderwerp Van secre
taris-generaal Victor Leemans wordt het 
portret geschetst van een Nieuwe Orde-
man die zich geleidelijk wist te doen aan
vaarden en zelfs appreciëren door het 
Belgisch establishment. De toon van het 
boek is doorgaans nuchter en passieloos; 
des te meer verbazen ons een paar over
tollige sneren: de 'eigengereide Van Hee', 
de 'hooghartige Donckerwolcke', die 
daarenboven 'fascistische banden' zou 
hebben gehad. 

Toon van Overstraeten 
°* Industriële collaboratie in België. 
De Galopindoctrine, de Emissiebank 
en de Belgische industrie in de twee
de wereldoorlog. Patrick Nefors. Uitg. 
Van Halewyck. 2000. 344 bh., 998 Jr. 
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Op 29 april 1934 ging in de Brusselse KVS 
de huldiging van de letterkundige en jour
nalist Abraham Hans door, dat jaar had 
Hans zijn vijfhonderdste kinderboekje 
gepubliceerd. Bij die gelegenheid noemde 
Herman Teirlinck de gevierde 'de ver
nieuwer van Conscience'. Teirlinck wist 
wat hij zei. In 1923 richtte de toen 4l-jari-
ge Hans zijn Kinderbibliotheek op en zou 
van dan af tot aan zijn overlijden (Knokke 
1939) elke week een verhaaltje, een 
'Hanske' in de kindermond, publiceren. 
Er verschenen 1.695 afleveringen, daarvan 
nam Hans er 800 voor zijn rekening. 
Als het waar is dat Conscience zijn volk 
leerde lezen dan geldt dat dus ook voor 
Abraham Hans die niet alleen het leven 
van de auteur van 'De Leeuw van 
Vlaanderen' had beschreven maar die in 
hem ook een hterair voorbeeld zag. 

GEUZENHOEK 

Abraham Hans werd in Sint-Maria-
Horebeke in 1882 geboren, zijn ouders 
woonden er in de zgn. 'Geuzenboek', een 
protestantse enclave; hij was het zevende 
van hun dertien kinderen. Vader Hans was 
onderwijzer en Abraham zou hem daarin 
volgen, althans tijdelijk want in Kontich, 
waar hij was gaan wonen, eindigde zijn 
loopbaan en werd hij journalist bij Het 
Laatste Nieuws. In die krant had Hans het 
historisch feuilleton 'Een heldenstrijd of 
de kapitein der Boschgeuzen' gepubli
ceerd dat hij in 1913 onder de titel 'Een 
Vlaamsche boschkerel' als boek uitgaf. Het 
bezorgde hem meteen naam en faam. 
Maar eerder, in 1910, was van Hans het 
boek 'Groeninghe of De slag der gulden 
sporen' verschenen en ook daarin volgde 
hij zijn Antwerps voorbeeld: het volk over 
Vlaanderen vertellen. 
Hans zag voor zichzelf een taak wegge
legd, dat was zo met onderwijzers die hun 
schoolse taak graag in maatschappelijk en 
volksontvoogdend werk verlengd zagen. 
Vanuit haar Nederlandse komaf verkoos 
de familie Hans tijdens de Eerste 
Wereldoog in Zeeuws-Vlaanderen te ver
blijven, van daaruit werkte Abraham mee 
met het 'Werk van de Oorlogsmeters' dat 
door de echtgenote van Emiel 
Hullebroeck op het getouw was gezet. Na 
de oorlog trokken zijn reportages en 
romans over de zgn. 'Verwoeste 
Gewesten' de aandacht, bovendien voer
de hij campagne voor de wederopbouw 
van het frontstreek. Ook op het vlak van 
de amnestieactie was Hans bedrijvig. Op 
17 januari 1920 voerde hij het woord op 
de eerste amnestiemeeting na de wapen
stilstand, hij sprak ook herhaaldelijk op 
Guldensporenvieringen. Maar de sociaal 
bewogen, verdraagzame man kon het niet 
stellen met de verrechtsing die zich overal 
in Vlaanderen en in Nederland manifes-

"W7 te deze zomer van een meeslepende roman over een 

belangrijke periode in Vlaanderens verleden wil 

genieten, raden wij de heruitgave van 'Groeninghe' van 

Abraham Hans aan. 

4 CULTUUR 4 

dunkt ons, niet alleen vanwege het taalge
bruik dat sinds 1930 - het jaar van de laat
ste uitgave van het boek - sterk is gewij
zigd maar ook vanwege de geloofwaardig
heid van het verhaal. 1302 is lang geleden, 
sinds Conscience heeft de geschiedschrij
ving de mythe bijgebeend en zelfs achter
haald maar toch blijft wat zich 'te Kortrijk 
in de beemden' heeft afgespeeld tot de 
verbeelding spreken. 

VAN MAERLANT 

Het boek van Hans bestaat uit drieënveer-
tig korte hoofdstukken, soms nauwelijks 

Te Kortrijk 
in de beemden 

teerde. Vandaar dat hij zijn engagement in 
de richting van goede populaire lectuur 
verlegde, want daar ontbrak het 
Vlaanderen aan. 

Zowel in zijn reportages (Frans- en 
Zeeuws-Vlaanderen, bv) als in zijn histori
sche romans ('Zannekin', 'Anneesens', 
e.a.) zijn Vlaanderen en zijn verleden 
nooft ver weg. 

WAARHEID EN MYTHE 

Zo ook in de historische roman 
'Groeninghe of De slag der gulden spo
ren'. Het boek verhaalt de gekende 

geschiedenis die voorafgaat aan hét tref
fen in Kortrijk. 
Het is niet verwonderlijk dat werk van 
Abrahans Hans heruitgeven wordt, een 
naar hem genoemde vereniging zorgt 
angstvallig over zijn literaire nalatenschap 
en lukt er regelmatig in een ruilbeurs of 
een heruitgave te versieren. Zo kwam er 
ook een museum in Horebeke, een 
gedenkboek en een wandelpad. 
De jongste heruitgave is 'Groeninghe'. 
Het is Walter Soethoudt van uitgeverij 
Facet, die reeds eerder werk van Hans 
heruitgaf, die de hertaling van het boek 
aandurfde. Niet zo'n dankbaar werkje, 

vier bladzijden lang, wat de leesbaarheid 
bevordert. 
Walter Soethoudt: „Wij hebben niet 
alleen aan hertaling gedaan maar ook aan 
bewerking van het boek. Zo herschikten 
wif de hoofdstukken tot een logische cli
max: 11 juli 1302. Het laatste hoofdstuk, 
als de achtervolging van de Fransen voor
bij is, eindigt met de intrede van de over
winnaars in Brugge, vooral Breydel en De 
Conine vallen in de prijzen, zij worden 
geridderd. Het goedkeuren van de stede
lingen klinkt zo hoog 'dat Jacob van 
Maerlant het tot in zijn graf in Damme 
kon horen.' Met rijke verbeeldingskracht 

speelde Hans op het gemoed van zijn 
lezers in. Wie zijn fantasie de vrije loop wil 
laten, wordt er nog steeds door bekoord." 
Het boek begint ook bij Maerlant, de dich
ter ligt op zijn sterfbed en wordt omringd 
door de helden van het verhaal, 's ande
rendaags 'een mooie dag in de oogst
maand van het 1299' gaat de roman van 
start en houdt de lezer bijna 300 bladzij
den lang in zijn ban. 

Het spreekt vanzelf dat enige duiding bij 
eertijdse begrippen welkom is, het boek 
besluit dan ook met verklaringen bij per
sonages, gebeurtenissen en plaatsen die 
in de roman een rol spelen. 
De lezer die voor de komende vakantietijd 
een volumineuze en meeslepende histori
sche roman zoekt, vindt in deze bewerkte 
heruitgave van 'Groeninghe' zijn gading. 

(mvl) 
°» Groeninghe of De slag der gulden 
sporen. Abraham Hans. Bewerkt door 
Walter A.P. Soethoudt. Uitg. Facet 
Antwerpen. 278 bh., 795Jr. 

Het boek 
kreeg een 
fraaie omslag, 
getekend 
Marcel Rouffa. 
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Het is hallucinant. Terwijl in Kinsliasa 40 jaar 
onafhankeiiji<tieid van de Democratische 
Republiek Congo gevierd wordt, piel<eren 
doi<ters en verplegers zicli te pletter hoe in 
de 'vergeten ziel<enhuizen' van Congo hun 
patiënten te verzorgen. 
In het vooruitzicht van deze 'feestelijl<he-
den' vroeg Artsen Zonder Grenzen (AZG) 
een gereputeerd fotojournalist van bij ons 
het leven in de openbare ziekenhuizen van 
Beneden-Congo, Kinshasa, de Evenaars-
provincie en Katanga op foto vast te leggen. 
Het schrijnend beeldmateriaal werd nu 
samengebracht in een fotoalbum en toont 
aan tot welke verloedering regimes in staat 
zijn. 

De opdracht voor deze reportage werd tot 
een goed einde gebracht door Roger Job 
(°1964), een fotojournalist die in opdracht 
van het agentschap Gamma voor de inter
nationale pers wereldwijd aan het werk is. 
De foto's zijn tot 15 juli as. te zien in La 
Tentation, (het huls van de Galicische 
gemeenschap in Brussel), Lakensestraat 28 
te 1000 Brussel van maandag tot vrijdag 
van 11 tot 19U.50, op zaterdag van 14 tot 
21 uur. 
Als illustratie kozen wij een foto van het zie-

Langs vergeten ziekenhuizen 

kenhuis van Bolomba in de Evenaars
provincie, de fotograaf geeft zijn commen
taar 
Roger Job- „in dit rimboeziekenhuis is het 
chirurgisch materiaal gemiddeld 25 jaar 
oud. De operatietafel staat sinds jaren 
geblokkeerd op maximale hoogte. 
Noodgedwongen gebruikt de chirurg een 
wankel krukje. Ook de stroomgenerator 

doet het niet langer, er is dus geen elektri
citeit meer. Daarom werd de operatietafel 
bij het raam geschoven om zoveel mogelijk 
licht van buiten te krijgen. En zo is dat in alle 
openbare ziekenhuizen, of dat nu Kinshasa, 
Lubumbashi of M'Bandaka is." 
Sinds 1985 is AZG in Congo werkzaam en 
was aldus getuige van de verioedenng van 
de sociale en medische sector. De desinte
gratie versnelde zienderogen nadat België 
in 1991 als gevolg van de slachting op de 
universiteitscampus van Lubum-bashi alle 
officiële ontwikkelingssamenwerking met 
Zaïre had stopgezet. 

De vraag blijft of deze beslissing toen wel de 
juiste was Niet Mobutu en zijn kliek werden 
het slachtoffer van de maatregel, wel de 
modale Congolees. 
Of hoe een wellicht goedbedoelde sanctie 
een averechts effect had. 

(mvl) 

c» Congo 2000. Reis langs vergeten zie
kenhuizen. Roger Job. Ultg. Van Halewyck, 
Leuven. 60 biz., 45 kleurenfoto's, 495fr. 
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GUN SHY 

Soms, als bij een beetje aangescboten is, wil een oudere Antwerpse • 
voetbalsupporter nog wel eens kreten slaken als 'Volksgazet' en 
dat op de toon van de gazettenventers die met hun trompetje de 
stad onveilig maakten. In het andere geval luidt het wel eens 
'Choco Glacé Every Day', wat dan weer verwijst naar de ijsventers 
op de Bosuil. Every Day ruimde plaats voorArtic dat op zijn beurt 
een groeiende populariteit van de Ola-Magnum ziet. In een bro
chure die uitnodig tot de 'Magnum Passion Movie Cruise' tijdens 
dewelke de film 'Gun Shy' zal worden vertoond zeggen de jongens 
en meisjes van de publiciteit bet leuk te vinden om tijdens zo'n 

NIEUW IN DE BIOS 

voorstelling het heerlijke gekraak op de achtergrorui te horen. 
Onzin natuurlijk, maar wie zijn wij? 

Alleszins niet Liam Neeson of Oliver Platt die in 'Gun Shy' met een 
hoofdrol gaan lopen. Producente Sandra Bullock voorzag voor 
zichzelf maar een klein rolletje. Filmliefhebbers die genoten heb

ben van 'Analyze this' met Robert DeNiro zullen ook deze prent wel 
kunnen pruimen. 

'Gun Shy' van ff aan wanneer we Charlie (Neeson) op een toilet 
luidop zijn angst horen vertolken over zijn werk als geheim agent 
Dan volgt een flashback waarin onze angsthaas van dienst 
terechtkomt in een Columbiaans drugskartel. Een en ander maakt 
van deze film de som van een aantal leuke gags en met goede 
acteursprestaties. Oliver Platt ontpopt zich als komisch talent en 
Liam Neeson zet een goede karakterrol neer. Niet direct een giller, 
maar in de videotheken zal hij goede zaken doen. Misschien leve
ren die er wel een Ola-Magnum bij. (*'*1I2) 

Willem Sneer 

é- MEDIA # 

^=srrV TopkapI Amerikaanse komische misdaadfilm 
van Jules Dassin uit 1964. Elisabeth Lipp, een dievegge 
met Internationale faam, wil een waardevolle smaragd, 
tentoongesteld In het Topkapi-museum in istanboei, 
stelen. De diamant Is echter streng beveiligd en daarom 
doet ze een beroep op William Walter, een expert In 
moeilijke inbraken... Zat. 8jull, Ned. 1 om 23u.53 

^ f̂esv The Burbs Amerikaanse komische film van Jee 
Dante uit 1989, Ray Peterson woont In een rustige 
buurt en brengt zijn vrije tijd bij voorkeur door in zijn 
achtertuin. Op een dag krijgt de familie Peterson nieu
we buren, de Klopeks. Hun huis wordt al snel een soort 
krot, het gras wordt niet gemaaid en de Klopeks hebben 
zich na een maand nog altijd niet op straat getoond. 
Bovendien weerklinken er elke nacht vreemde geluiden 
vanuit hun kelder. Ray besluit er wat aan te doen... Zon. 
9jull, Vr4om19u.30 

^^ssri' Histories Met als titel 'De IJzertoren, een kruis 
voor Vlaanderen' worden de gebeurtenissen gerecon
strueerd in en om de IJzertoren in Kaaskerke, 
DIksmuide. Dit Is een extra-ultzending n a.v. de feest
dag van de Vlaamse Gemeenschap. Maan. 10 Juli, 
Canvas om 21u.30 

Koppie (2x) 
• Het moet zijn dat de TVi-kijker een 
verbredende vorm van informatie wel ziet 
zitten want het onderzoeksbureau 
Censydiam heeft geoordeeld dat 
'Koppen' in het najaar twee keer per week 
op het scherm mag komen. 'Koppen' 
maakte vooral ophef met reportages over 
een zestienjarig hoertje uit het Gentse en 
het uitzenden van stukken van een 
'Striptease'-reportage over een plastisch 
chirurg. Met betrekking tot dat laatste 
heeft 'Koppen' overigens een flinke scha
declaim tegen zich lopen van de betrok
ken arts. 

Voor levensgenieters is het natuurlijk van 
geen tel wat er op hun buis voorbijrolt, 
maar de dualisering tussen de nieuwsver
slaggeving op TVl en Canvas doet vragen 
rijzen. Eerder al werd bekendgemaakt dat 
de journaals op beide kanalen een meer 
eigen koers zullen gaan varen. Dat wordt 

mogelijk omdat de de beelden digitaal bij 
de VRT zullen binnenkomen. Ofschoon 
niet de rechtstreekse aanleiding, werd in 
De Morgen van 24 juni jl. het voorbeeld 
gegeven van de overmatige aandacht die 
het journaal schonk aan de hartoperatie 
van koning Albert II en de minieme zend
tijd die in datzelfde journaal uitging naar 
de hongerlijdenden in Afrika. Nogal wat 
kijkers van met name Canvas zouden daar
over hun ongenoegen hebben geuit. Die 
krijgen binnenkort dus een aan hun wen
sen en noden aangepast journaal. Laten 
we hopen dat TVl-genieters in de toe
komst niet alleen nog gefundeerd kunnen 
meepraten over overbruggingen, kind
hoertjes, prinselijke senatoren en het 
weer... 

Boer Charel • u kent hem wel: die van 
de wijvekes - mag het dan al hebben 
geschopt tot Bekende Vlaming, de land-

1/foeger was de VRT gepolitiseerd, nu het 
gros van haar BV's... 

bouwers die hun zaken wél op een pro
fessionele manier aanpakken zijn niet 
opgezet met zijn verschijning en de 
manier waarop hij de boerenstiel in een 
slecht daglicht plaatst. Het bericht stond 
in Het Laatste Nieuws (donderdag 29 juni 
jl.). 

^^^±i^ Le Coup du Paraplule Crégoir Lecomte heeft 
twee passies In zijn leven: de vrouwen enerzijds en zijn 
beroep als acteur anderzijds. Hij is gescheiden en woont 
momenteel samen met Josyane. Die heeft samen met 
haar collega's een efficiënt systeem uitgedokterd om 
de misstapjes van haar minnaar in te tomen. Maar ook 
dat belet Grégoire niet de knappe Bunny te versieren. 
Franse komedie van Cérard Oury uit 1980. DIns. 11 juli, 
Ned. 1 om 22U.57 

'Nothing Personal', 
een Brits-lers poli
tiek drama, 
woens. 12 Juli. 
Canvas om 2lu.30 

Last Action Hero Amerikaanse actiekomedie van 
John MacTlernan uit 1993 Jack Slater Is de gespierde, 
legendahsche filmheld die nog nooit een gevecht tegen 
de criminaliteit verloor. Op een dag krijgt Slater het 
gezelschap van de 11-jarige Danny Madigan, een jonge
tje dat door zijn magisch filmticket vanuit zijn bioscoop
stoel in de filmwereld werd geslingerd ... Dond. 13 juli, 
VT4om21u. 

'•̂ 3^=^ ril do anything Amerikaanse romantische 
komedie van James L. Brook uit 1994. Matt Hobbs, een 
filmacteur, heeft nog niet veel geluk gehad. Hij zit met 
alleen zonder werk, maar zijn vrouw heeft hem ook nog 
laten zitten. Wanneer die achter de tralies vliegt, wordt 
zijn leven helemaal overhoop gehaald. Een als drama 
gedoelde klucht, die als musical werd opgenomen. Vry. 
14 Juli, TVl om 22U.05 

14 -Tr'-.^'TJW-W 

Onze aandacht voor deze aflevering 
van 'De dag van 100.000', een pro
gramma waarin mensen In één etmaal 
100.000 fr. over de balk mogen gooi
en, werd getrokken door een kranten
bericht over een famllietwlst. Ergens in 
Vlaanderen was er immers een jongge
huwd paar dat zijn dure huwelijksfeest 
de mist had zien ingaan omdat enkele 
minder aangepaste familieleden met 
elkaar op de vuist waren gegaan. En 
dat nadat eerder al de pastoor zich van 
zijn meest nurkse kant had laten zien 
en ook de Ijstaart het had laten afwe
ten Een vriendin van de onfortuinlijke 
bruid vond ook dat één persoon zoveel 
onrecht niet kan verdragen en had 
daarom een appèl gedaan op de goed
heid van Bart Van den Bossche. Die 
mocht geld uitgeven aan een limousi
ne, tulnstoelen en een bruidsjurk. 
Ofschoon nooit echt 'erover' - jawel, 
we hébben leren incasseren - blijft het 
ons een complete vraag wat mensen 
bezielt om ter meerdere eer en glorie 
van de commercie dit soort privé-aan-
gelegenheden zomaar op Vlaanderen 
los te laten. 
Ook In de laatste bijdrage was er 
Immers alweer Iemand met minder 
geluk In zijn jonge leven. De jongeman 
had de mensen leren kennen en was 
van dieren gaan houden, zo kauwde 
Van den Bossche de kijkers voor. 
Daarom was de Idee gerezen om een 
aantal honden uit het asiel - enige 
dagen voor ze het tijdelijke voor het 
eeuwige zouden rullen - nog de dag 
van hun leven te bezorgen. Nadat een 
Leuvense restauranthouder ze aan zijn 
tafeltjes had laten aanzitten - In 'de 
blok' komt er Immers toch geen hond 
- mochten de dieren naar de was en 
kniptafel. De enige vraag die ons na 

afloop van deze hondenhemel bek
roop was deze naar de voormalige 
baasjes van deze dieren: wat voor 
mensen zijn dat eigenlijk, die zomaar 
een hond In huis nemen om het dier, 
wanneer het hen niet meer past, zon
der schroom In een asiel te dumpen? 
De ongelukkige jeugd was de rode 
draad door deze VTM-avond want ook 
de gasten van Jambers Magazine' -
portiers - liepen niet zo hoog op met 
de kennissen uit hun kinderjaren Dimi 
- het product van jarenlange fitness
en bodybuildingtranspiratle - had maar 
één doel: de top bereiken en wel als 
bodyguard. Ook deze man had geen 

Nathalie werd opgevoerd als de enige 
vrouwelijke portier In Vlaanderen en 
ook zij had geen jeugd gehad zoals de 
andere meisjes in haar klas. Het spelen 
met poppen was haar vreemd geweest 
en als er gevochten werd was zij die
gene waarvan ledereen - ook de man
nen - schrik hadden. Ook Nathalie was 
meer dan eens te vinden In het kracht
honk. Die wetenschap gekoppeld aan 
duidelijk zichtbare gezichtsbeharing 
deed ons vragen stellen die ook 
Jambers niet beantwoordde 
Toch sloot deze Jambers Magazine' af 
met een pareltje. Aan het eind van het 
portret van Afasi, een geblokte portier 

Ongelukkige en andere 
jeugdverhalen 

De dag van 100.000 - Jambers Magazine, donderdag 29 Juni 2000, VTM 

gemakkelijke jeugd gehad temeer daar 
hij zijn vuisten wel eens wilde gebrui
ken. Een van zijn beschermelingen van 
toen omschreef hem als 'kwajongen', 
een term die ze In menige jeugdrecht-
bank Inmiddels naar zijn echte waarde 
kunnen schatten. 
Ook Cino was in zijn jeugd gepest 
geweest en ook hij had daarvoor zijn 
persoonlijke therapeutische uitleg. 
Wat wij vooral van deze Cino onthou
den is de reuzegrote ketting die de 
Zen-boeddhist op zijn stuurwiel had 
laten monteren. Later zagen we hem 
zichzelf weliswaar beheersen middels 
het bezigen van een soort samoerai-
zwaard, maar de spontane schrik voor 
'verkeersagressie' liet ons toen al niet 
meer los. 

met een Noord-Afrikaans uiterlijk, 
zagen we dat het zich kunnen beheer
sen één van de belangrijkste gaven Is 
van een portier. Aan de Gentse 
Overpoort stond een man, die alleen 
het laatste schijntje van goede manie
ren van zijn grote voorbeeld Fllip 
Dewinter niet had overgenomen, Afasi 
uit te dagen.,,Zijde hier geboren?" en 
,,Waarom zijde portier gekomen?" 
waren zijn In prachtig Nederlands 
samengestelde vragen. Jambers 
Magazine' liet hem aan het woord tot 
ook bij ons het bloed begon te koken. 
Afasi beheerste zich. Professioneel, 
maar jammer voor de rechtvaardigheid 
In het algemeen. 

Krik 
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Beigae? 
„Gallia onmis divisa est in partes tres, quarum unam inco-
lunt Belgae, aliam AquitanI, tertiam qui eorum lingua 
Ceiti, nostra Galli appellantur." 
Aldus Caesar in de aanhef van zijn 'de bello gallico'. 
In het artil<el 'Het eind van het Latijn is niet in zicht' (WIJ, 
8 juni jl.) wordt verwezen naar de Belgen als de dapper
sten aller Calliërs, in uw artil<el staat 'aller volkeren'.. 
Al zo vaal< ben il< op dit misverstand gestoten dat ik mij 

afvraag of geen fransgezind opzet aan de oorsprong 
ervan ligt. 
Bij nader toezien immers staat er dat Callië door 3 volke
ren of volksgroepen bewoond wordt, van wie slechts 1 
door eigenlijke Galliërs, 1 door Aquitaniërs (Basken?) en 1 
door Belgen. Caesar maakt dus een onderscheid tussen 
Belgen en o.a. Galliërs. Pas daarna schrijft hij' ,,Horum 
omnium fortissimi sant Belgae" = van al dezen (dus van 
die 3) zijn de Belgen de dappersten (of sterksten?), dus 
niet de Galliërs. 

Zo zie je maar, hoe de 'belgitude' zich ten onrechte 
meester gemaakt heeft van Caesar. Wie die 'Belgae' dan 
wel waren Is een nog steeds niet opgelost vraagstuk. 
Als Vlamingen, d.i. als afstammelingen van de Franken die 
zich hier tijdens de volksverhuizingen vestigden, hebben 
wij trouwens met die Belgae geen uitstaans. Zij werden 
geromanizeerd, verlieten of werden verdreven uit de 
streek ten noorden van Samber en Maas, en leven dus 
hoogstens nog voort in de Walen. 

Karel Jansegers 

^ WEDERWOORD 4 

Klokken luiden 
Via de Limburgse schrijver ƒ Marchal 
durft het Belang van Limburg dan ook 
eens een andere klok te laten luiden dan 
deze die we gewend zijn. Terwijl Duits
land zijn dwangarbeiders wil vergoeden 
55 jaar na de oorlog zwijgt België zedig 
over de eigen slaven in zijn vroegere kolo
nie Congo. 7.700 slaven lieten het leven 
bij de spoorwegbouw. Honderdmaal meer 
kwamen om in rubberplantages. De 
'werkweigeraars' werden seksueel ver
minkt, ledematen afgehakt en vermoord. 
Dat gebeurde al meer dan 100 jaar gele
den maar België zwijgt nog steeds. Reden 
is allicht dat koning Leopold II er zijn 
'kroondomein' had (een achtste van 
Congo) waar precies hetzelfde gebeurde 
als in de rest van Congo. Het koninklijke 
familiefortuin werd daar opgebouwd. 
Leopold II had als 66-jarige ook nog een 
lieije van 17. Hun twee kinderen kregen 
grafelijke titels. Ook de twee kinderen die 
Leopold I had met een 15-jarige kregen 
adellijke titels. Over de onechte zoon en 
dochter van Albert II komt nauwelijks iets 
in de pers maar zij zijn er wel. Neen, niets 
negatiefs aub over de koninklijke dynas
tie! Positiefs daarentegen: dankzij 
Mathilde en Pilip en dat terwijl zij niets 
bewijzen behalve dat een simpele publie
ke kus vandaag minder kan dan een lie
derlijk leven achter de schermen vroeger 
Welbepaalde klokken 'moeten' in dit land 
zolang luiden dat eenvoudige mensen 
erdoor in slaap worden gewiegd. Andere 
krijgt men enkel sporadisch en via-via te 
horen. Ik vraag mij af wie de media-klok-
kenluiders van dit land in zijn hand heeft. 
Het kan immers geen toeval zijn dat al 
meer dan 100 jaar zo welbewust en gron
dig 'gezeefd' wordt in wat wij krijgen 
voorgeschoteld. 

Mady Vermeulen, 
Heusden-Zolder 

Provincletaken? 
De taken van de provincie zouden onder 
andere moeten zijn: ruimtelijke ordening, 
economische ontwikkeling, mobiliteit en 
waterlopenbeheer(Wy, 29 juni jl. - 'Naar 
provincies nieuwe stijl'). Dat zijn materies 
die de gemeentegrenzen overschrijden, 
maar anderzijds toch aan de plaatselijke 
ruimtelijke situatie gebonden zijn. Zo 
klinkt het, maar in werkelijkheid is de pro
vincie niets anders dan een Staat in een 
Staat die uit vervlogen tijden stamt. Er 
bestaat op heden géén enkele reden waar
om de gemeenten niet alle nodige taken 
zouden kunnen vervullen. Wat daar buiten 
valt is de bevoegdheid van het Vlaams 
Gewest. De provincienaam kan symbolisch 
blijven bestaan en al de rest is overbodig. 
In de eerste plaats de provinciale 'palei
zen'. Provinciale wegen worden weer 

gewoon een deel van elke gemeente en er 
blijven alleen nationale wegen over die 
door het Gewest worden beheerd. Elke 
gemeente zorgt voor zijn kleine waterlo
pen en waar nodig grijpt het Gewest in 
voor een éénvormig beheer De economi
sche ontwikkeling dient toch gedecentrali
seerd te gebeuren, zodat niet alles op één 
plaats terechtkomt. Ruimtelijke ordening is 
wel een centraal te beheren thema en mag 
niet aan plaatselijke (corrupte) invloeden 
overgelaten worden. De grootste weer
stand in de uitschakeling van provinciebe
sturen zal komen van wie zijn macht dreigt 
te verfiezen. Er zullen natuurlijk ook jobs 
sneuvelen door het onnodig dubbel 
gebruik, zoals in de ftisies van bedrijven. 
Aan de andere kant zullen de doelmatig
heid en de directheid fel verbeteren. Naast 
de enorme kostenbesparing van een onno
dige en voorbijgestreefde instelling. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Waarde Gele 
Ceeraerts. 
Ik kan het je zonder meer verklappen 
(onder ons, natuurlijk), uw dienares uit 
de Vlaamse Rand heet, raar maar waar, 
Reinhilde Raspoet en woont te 3090 
Overijse, Belgiëlaan 33 (het zou eerder 
BelgiëAveg moeten zijn, als gij begrijpt 
wat ik bedoel). Wil je mijn tel. en faxnum
mer noteren, want buiten vele vergaderin
gen, acties en ledenwerving, kun je me 
altijd bereiken, vooral tussen 22 en 24 uur 
(02/687.35.56). Maar of daarom mijn ven
stertje open blijft, laat ik lekker in het mid
den. (WIJ, 29 juni jl. - 'Waarde Heer 
Hoofdredacteur') 

Ik voel'het verder als een grote eer om 
eindelijk een BV te zijn. Spijtig genoeg is 
dit niet eerder gebeurd want dan had ik 
nu een zitje in Senaat, Kamer of Vlaams 
Parlement. Of nog beter: een postje bij 
een van onze ministers. 
Ik hoop hiermee reeds een grote last van 
de schouders van de Ombudsdienst 'GO!' 
te hebben weggenomen, want een groot 
deel van de sluier werd reeds opgelicht. 
Zo kan 'GO!' onmiddellijk starten met 
schaduwen en op zijn beurt stalken. 
Anders mijn beste Gele Geeraerts raad ik 
je aan het liedje 'Schaduw' van mijn broer 
Hugo Raspoet te beluisteren, ook zo'n 
cerebraal heerschap, er zouden er meer 
van dat slag mogen zijn. Die schreef dat hij 
zijn schaduw verloor en hem moest gaan 
schaduwen, langs de wegen die Orpheus 
nam, waar hij dan dagen lang rondwaarde 
(lees stalken), tot hij meer en meer op een 
schim geleek en zijn beeld in zijn schaduw 
verzwond... 
Integrale tekst bij ons te verkrijgen. 

R. Raspoet, 
Overijse 
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rj riesland viert het millennium op een wel aparte 

manier Gedurende de eerste drie weken van 

juli worden alle volksgenoten, waar op de wereld ze ook 

wonen, in het moederland verwacht. En ze zijn welkom: 

onder de titel 'Simmer 2000' organiseert elke Friese stad 

en dorp minstens één activiteit. De eerste vliegtuigen met 

uitgeweken Friezen kwamen verleden week 

in Schiphol aan. 

• UITSMIJTER • 

Het vriest stevig. Tijdens een koude juli-
nacht in de jaren '50 op het Zuidereiland 

'•TKÊi^ ^^n Nieuw-Zeeland pakt de Friese emi
grant Lyckele de Jong de schaatsen die zijn 
vader in Friesland een half jaar eerder in 
zijn bagage stopte. Hij bindt de Friese 
doorlopers onder en schaatst heel alleen 
over een prachtig bevroren meer. Maar 's 
middags verschijnen ineens drie schim
men aan de andere kant van het meer. Het 
zijn drie - hem onbekende - Friese emi
granten, die allen de drang voelen om het 
ijs op te gaan zodra het kan... 

WY DOCGE MEI! 

Bovenstaande anekdote komt uit de 
Friese bestseller 'It wrede paradys' van de 
Friese auteur Hylke Speerstra, dat aan
staande zaterdag in Nederlandse vertaling 
bij uitgeverij Contact in Amsterdam ver
schijnt. 

'It wrede paradys' beschrijft felrealistisch, 
maar ook met humor, de lotgevallen van 
de duizenden Friese emigranten die voor
al in de jaren '40 en '50 massaal naar 
Amerika, Australië, Canada en Zuid-Afrika 
vertrokken in de hoop op een beter 
bestaan. Velen van hen waren teleurge
steld in het verzuilde en kleinburgelijke 
Nederland van kort na de oorlog, waar 
van de verwachte voorspoed nog weinig 
was te merken. Ook de schaalvergroting 
in de landbouw en religieuze motieven 
waren voor tienduizenden aanleiding om 
de toekomst in de nieuwe wereld te zoe-

^ ken. 
Deze julimaand komen vele duizenden 
van hen, al dan niet met (klein-)kinderen 
weer terug voor de grote Friezenreünie 
'Simmer 2000'. Zij gaan grotendeels terug 
naar hun dorp of stad van herkomst. Maar 
Üefist 265 Friese dorpen en steden organi
seren in juli hun eigen feesten, reünie's, 
openluchtspelen en andere evenementen. 
,,Het is goed om de mensen die ooit ver
trokken omdat ze hier geen toekomst 
meer zagen terug te halen", vertelt 

'*• Simmer 2000-voorzitter Henk Kroes, die 
ook faam geniet als voorzitter van 'De 
Friesche Elf Steden'. Simmer 2000 is oor
spronkelijk een idee van Omrop Fryslan-
journaliste Gryt van Duinen, een van de 
bestuurders van het vijfjaarlijkse 'Frysk 
Festival'. Het drietalige gastenboek van de 
organisatie op internet - www.sim-
mer2000.nl - leverde al snel honderden 
reacties van Friezen over de gehele wereld 
op. Hylke Speerstra ging, met steun van 
het Fonds Bijzondere Journalistieke 
Projecten, op reis langs Friese emigranten. 
'Van zijn dikke verhalenbundel werden 
inmiddels al meer dan 20.000 exemplaren 
verkocht, wat erg veel is voor een 
FriestaUg boek. Verder ging het idee als 
een lopend vuurtje door Fryslan, want 
honderden dorpen besloten om onder 

het motto 'Wy dogge mei!' (Wij doen 
mee!) hun eigen feestprogramma samen 
te stellen. Het programma levert dagelijks 
nieuwe verrassingen op. 
Het piepkleine Brantgum bij Dokkum pro
duceert openluchttheater 'Brant fan 
Brantgum', waar een kwart van de plaatse
lijke bevolking actief aan meedoet. In 
Beetstersweach (Beetsterzwaag) zal de 
bakker een sükerbóle van 33 meter bak
ken voor een gezamenlijk ontbijt, waar
voor de hele dorpsstraat wordt afgesloten. 

SLACMTERMARATHON 

Simmer 2000 en Frysk Festival organiseren 
gezamenlijk een aantal grotere evenemen-

FRYSKE PRIUWERIJ 

Veel verwacht de organisatie ook van het 
tentspektakel 'Simmertime' van de Friese 
popband 'De Kast' met andere Friese artie
sten als Rients Gratama, musicalster 
Maaike Schuurmans en Piter Wilkens. 'De 
Kast' is momenteel de populairste en best 
betaalde live-band van Nederland met 
normaliter een grotendeels Nederlandsta-

Het Friese volk bestaat, 
ook buiten Frysian 

ten. Zo staat Fryslan op zaterdag 8 juU in 
het teken van de culturele marathon over 
de Slachtedyk, de historische zeedijk tus
sen Easterbierrum en Raerd, die evenlang 
is als het historische tracee van Marathon 
naar Athene. 
Bij deze marathon gaat het niet om het 
tempo, maar om de cultuur die onderweg 
te genieten is in de vorm van 44 fanfare-
en harmonie-orkesten, beeldende kunst, 
poëzie - met onder meer optredens van 
Tsjêbe Hettinga - , theater en nog veel 
meer. De 33 dorpen langs de route 
nemen zowel de culturele als de inwendi
ge verzorging voor hun rekening. Het his
torische café 'De Kliuw' van Tsjerkje, dat 
tien jaar geleden sloot vanwege de hoge 
leeftijd van de uitbaatster, gaat voor deze 
gelegenheid weer open. De marathon 
duurt van 6 uur 's ochtends tot 24 uur 's 
avonds en wordt gedeelteUjk uitgezonden 
op de Nederiandse televisie door de NOS 
in coproductie met Omrop Fryslan. 
Niet minder bijzonder is de openlucht
opera 'Orfeo' van Glück, die wordt opge
voerd boven het meer De Bombrekken 
bij Warkum (Workum). De opera begint 
om vier uur 's ochtends, maar is desal
niettemin al volledig uitverkocht. Het 
idee van de Friese dirigent om bij het 
ochtendgloren een opera op te voeren op 
het water - waar het zo mooi klinkt - wekt 
bij de duizenden gelukkigen die een 
kaartje hebben bemachtigd hoge ver
wachtingen. Daar komt bij dat 'Orfeo' 
betrekkelijk weinig wordt uitgevoerd, 
vanwege de vereiste aanwezigheid van 
een zeldzame counter-tenor (zeer hoge 
mannenstem). De locatie is trouwens 
alleen met de trein te bereiken; vervoer
der Noordned heeft ter plekke een tijde
lijk station ingericht. 

lig repertoire. Voor Simmer 2000 bedacht 
en organiseerde de groep, ongesubsi
dieerd en voor eigen risico, tentspektakel 
Simmertime met een volledig Friestalig 
repertoire. Wie trek heeft kan voor de 
voorstelling genieten van een 'Fryske priu-
werij', die dagelijks wordt bereid door een 
team van jonge Friese topkoks, want ook 
op culinair gebied heeft Fryslan tegen
woordig veel te bieden, vindt zanger Syb 
van der Ploeg. Op het menu staat onder 
meer 'mei krüdnagel marinearre süch-
baarchjes-toumedos'. 
De Friese sporten worden ook niet verge
ten op Simmer 2000. Op 15 juli organi
seert kaatsbond KNKB de manifestatie 
'Fryslan keatst' voor gasten en eigen inwo
ners. Tot slot produceert ijsstadion 'Thialf' 
drie weken lang 'Simmeriis', zodat Friezen 
uit Nieuw-Zeeland en andere belangstel
lenden kunnen schaatsen. 
Simmer 2000 zal Fryslan positief doen 
'klinke en daverje' zoals het Friese volks-
hed wil. Volgens een voorzichtige inventa
risatie kan Fryslan rekenen op een slordi
ge 100.000 bezoekers van buiten Fryslan. 
De eerste vliegtuigen met Friese emigran
ten uit Australië en Canada zijn inmiddels 
geland. Verschillende Friese families grij
pen de 'Simmer' trouwens aan om hun 
eigen familiereünies te organiseren en zo 
zijn er Kingma-, Boonstradzgen en nog 
vele andere ontmoetingen buiten elk pro
gramma om. 

Door de organisatie van 'onderen op' en 
de vele spontane initiatieven krijgt de 
Simmer - in overeenstemming met de 
Friese volksaard - een enigszins anarchis
tisch en vrijgevochten karakter. Zo ont
stond de afgelopen winter het comité 
'Fryslan, lan fan kij' (land van koeien), dat 
Friesland bezaait met door kunstenaars 

beschilderde en versierde 'keunstkij'. De 
watertoren van Nes, bij Akkrum, werd 
voorzien van een lampenkap, die 's 
avonds schijnt. 

INTERNET 

Tegenstanders heeft het evenement 
Simmer 2000 nauwelijks of het moet de in 
het literaire tijdschrift Hjir uitgesproken 
bezorgdheid zijn dat de verwachte tien
duizenden bezoekers na afloop... zouden 
weigeren terug naar huis te keren. Friese 
culturele organisaties zetten hun beste 
beentje voor in de Simmer. 
Beroepstoneelgezelschap Tryater neemt -
speciaal voor de gasten - de beste voor
stellingen van de afgelopen jaren in repri
se. Omrop Fryslan TV herhaalt drie weken 
lang de beste TV-programma's van de 
afgelopen zes jaar en doet bovendien in 
tekst én beeld verslag van Simmer 2000 
op de webstek, die afgelopen vrijdag het 
internet opging onder www.omropfrys-
lan.nl 

De productie aan Friese boeken en CD's is 
deze zomer enorm, en vanwege de 
Simmer worden ze ook nog op veel meer 
plaatsen dan anders verkocht. Veel Friese 
dorpen en andere organisaties zijn, mede 
vanwege Simmer 2000 en de contacten 
met Amerika en Canada, actief op internet 
en maken daarbij vaak gebruik van het 
Fries. „Kinderen van Friese emigranten 
verstaan geen Nederlands. Maar ze vinden 
het fantastisch om Fries te horen op radio, 
televisie en op het toneel", vertelt Wiebe 
Wijnja, die veel familie heeft in Amerika. 
Onderzoekers constateerden dat Friese 
emigranten langer aan hun taal vasthou
den dan Hollanders, die hun taal soms 
wel erg snel opgeven. De Fryske Akademy 
maakt tot slot dankbaar gebruik van 
Simmer 2000 door een onderzoek naar 
taal en identiteit van de Friese emigrant te 
presenteren. Zo'n 6.500 Friezen in 65 lan
den ontvingen een vragenlijst. Dat is trou
wens een selectie, want de organisatie van 
Simmer 2000 beschikt over maar liefst 
30.000 adressen van Friezen in emigratie-
landen. 

Onno P. Falkena 

=* It Wrede Paradys kan rechtst
reeks besteld worden bij Friese Pers 
Boekerij, Sixmastraat 15, Postbus 394 
te 8901BD Leeuwarden, 
tel. 00.31.58.28.45.643, 
fax 00.31.58.28.45.659. 
Het boek kost 39,50 gulden. 

Simmer 2000 
brengt Friezen 
van over heel 
de wereld 
terug naar hun 
geboorte
grond. Er werd 
zelfs een heuse 
zomertlsbaan 
aangelegd 
zodat de gas
ten nog eens 
kunnen schaat
sen. 
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