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

N aar aanleiding van het tragisch busongeval 

in Frankrijk, waarbij twee jongeren van een 

jeugdbeweging uit Jurbise omkwamen, vroeg 

VU&ID-senator Patrik Vankmnkekven aan federaal 

minister van Mobiliteit habelle Durant (Ecolo) 

nadere uideg en specifieke cijfers over het geknoei 

met snelheidsbegrenzers. 

Autobussen zijn normaliter uitgerust met 

verplichte snelheidsbegrenzers. Bovendien moeten 

de bestuurders van de bussen zich aan wettelijk 

voorgeschreven rij- en rusttijden houden. Zowel de 

snelheid als de werktijden worden gecontroleerd 

door middel van een 'tachograaf. Al kan er daar

mee serieus geknoeid worden, zo bleek andermaal 

na het afschuwelijk ongeval nabij Orleans. 

De VU&ID-senator wou van minister 

Durant weten welke maatregelen de federale rege

ring zal nemen om de bron van misbruiken met de 

veiligheidsmechanismen in autobussen tegen te 

gaan. Hij vroeg tevens nadere uitleg over de manier 

van controleren, het aantal controles en het aantal 

inbreuken op de wetgeving. 

„Zal de regering wetgevende initiatieven 

nemen om het geknoei met snelheidsbegrenzers of 

tachografen ernstig te bestraffen? Zal de opdracht

gever of de eigenaar van het voertuig mede verant

woordelijk gesteld worden? Op welke manier en 

tegen wanneer ziJlen de technische controles van 

voertuigen geoptimaliseerd worden?" 

Uit het antwoord van minister Durant blijkt 

dat jaarlijks heel wat overtredingen tegen de wette

lijk voorgeschreven reistijden en snelheidsbegren

zingen worden vastgesteld. Die overtredingen zijn 

eerder regel dan uitzondering. „De cijfers bewijzen 

dat er iets fundamenteels fout is met de controle 

op de veiligheidsmechanismen", aldus Patrik 

Vankrunkelsven. „Het is noodzakelijk om de con

troles en boetes bij te sturen. " 

Overigens is samenwerking ter zake tussen 

de Europese landen dringend vereist. In 1999 werd 

een overeenkomst gesloten tussen de controledien

sten van de Beneluxlanden en Frankrijk. Minister 

Durant deelde mee dat deze overeenkomst 'heel 

waarschijnlijk' zal worden uitgebreid tot Duitsland, 

Spanje, Groot-Brittannië en Ierland. 

De VU&ID-senator wijst er ook op dat de 

werkgevers vaak onhaalbaar hoge eisen aan hun 

werknemers stellen. „Daarmee zetten ze de 

bestuurders onder druk om te knoeien, zoniet doen 

de werkgevers dat soms zelf De bestuurders van de 

autobussen zijn bij manier van spreken de slaven 

van de weg geworden." 

(evdc) 

Naar een nieuw burgerlijk procesreclit 

In Mallorca spreekt men (geen) Duits _ 

Deschouweringen over België 

Black Power en andere zomersporten: 

Europese volkeren vieren feest 

H et was vanaf verschillende podia te 
horen: de fiscale autonomie voor de 

deelstaten is geen taboe meer. Wat niet 
meteen wil zeggen dat elke politieke par
tij ze in het hart draagt. Maar gezegd Is 
gezegd, zIJ het voorlopig uitsluitend door 
Vlaamse monden. 
Ook premier Guy Verhofstadt heeft bij de 
evaluatie van een jaar federaal regerings
werk in die richting gesproken. Zeer voor
zichtig want de premier weet dat de 
communautaire samenhang van zijn 

lljks de eigen regio. Elio dl Rupo heeft de 
handen vol met de restauratie van de 
partij en met pogingen om Ecolo voor te 
blijven. Na hem zit men vlug bij figuren 
als Jean-Claude Van Cauwenberghe. De 
minister-president van het Waals Gewest 
is een ware reglonallst, maar kan zich -
denkend aan de federale schatkist - nog 
best met België verzoenen. Het Franstalig 
onderwijs b.v. wordt langs federale weg 
gesubsidieerd, o.m. met Vlaamse midde
len. Waarom dat niet zo houden? 

Geen taboe meer 
paars-groene regering maar een flauw 
beestje Is en met de op dat vlak onver
biddelijke Louis Michel kan Verhofstadt 
zich geen avonturen veroorloven. Het zal 
met de goedkeuring van de Waals-
Brabantse liberaal moeten gebeuren of er 
zal niets gebeuren. De minister van 
Buitenlandse Zaken wil zijn partij en zich
zelf eeuwigheidswaarde geven, de geval
len Dleu achterna. Nadat PS-grootheld 
Spltaels van het terrein verdween, bleef 
een vacuüm over José Happart Is van 
stroper boswachter geworden en groeide 
niet uit tot de echte leider. Alhoewel 
federaal minister richt Laurette Onkelinx 
haar werkgelegenheidsplannen haast uit
sluitend op Wallonië, ze overstijgt nauwe-

Vanult de oppositie kijkt de PSC toe. Met 
lede ogen stellen de Waalse chhsten-
democraten vast hoe Louis Michel hun 
posities voor partijgenoten recupereert 
en allengs het terrein bezet, ook In 
Brussel. Die Michel is van de lepe soort, 
Waalse politici benijden hem om zijn 
goede kennis van het Nederlands. Maar 
men moet vragen stellen bij zijn bonho
mie tegenover de Vlamingen In hoe 
verre laat Michel zijn alllantlegenoot 
Olivier Malngain doen wat hij denkt? De 
FDRvoorzltter lijkt MIchels handpop. 
Als Verhofstadt op het staatshervormen-
de vlak Iets wil bereiken zal dat met de 
goedkeuring van Michel moeten zijn Zo'n 
moeilijke verhouding is niet eigen aan dit 

kabinet: ook In vorige regeringen kon een 
Vlaamse premier nooit verder gaan dan 
zijn Franstalige partner wou, of op voor
waarde dat hij er beter van werd 
Vlamingen willen fiscale autonomie 
omdat zij er beter van worden, 
Franstaligen willen deze ook maar niet 
meteen, zij worden er niet onmiddellijk 
beter van. De vraag luidt: hoelang nog? 
De Standaard berichtte deze week: 
'Wallonië knoopt weer aan met groei'. De 
krant kwam tot dit besluit na gesprekken 
met Waalse politici en werkgevers. Deze 
evolutie Is verheugend omdat zij Wallonië 

• minder afhankelijk maakt van transfers en 
hopelijk tot verdere deelstaatvorming zal 
Inspireren. Onze bezorgdheid om 
Wallonië kan niet geveinsd zijn, ook 
Vlaanderen heeft baat bij een welvarende 
buur. Terecht stelde VU-voorzltter Geert 
Bourgeois in zijn 11 -jullboodschap dat de 
transfers tegendraads werken, zowel 
voor Vlaanderen als voor Wallonië De 
Vlamingen voelen zich machteloos omdat 
zij geen vat op de transfers hebben, ware 
Walen voelen zich afhankelijk van 
Vlaamse gulheid. 

Om aansluiting te vinden bij de algemene 
groei en zijn hoge werkloosheid te milde
ren wil Wallonië grote Inspanning^en 
doen. Voor het eerst wordt weer geïnves
teerd In KMO's en opleiding Zeer wel, 
maar Wallonië moet ook lessen trekken 
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uit het verleden. Het Belgisch grootkapi
taal heeft er letterlijk en figuurlijk lege 
putten achtergelaten en Is schaamteloos 
met de winsten vertrokken. Vanuit deze 
ervaring heeft een Vlaams pleidooi voor 
fiscale autonomie ook voor Wallonië zin. 
En het Is niet alleen de VU die er voor 
pleit. Ook voor Vlaams parlementsvoorzit
ter Norbert De Batselier (SP) moet de 
financiehngswet gewijzigd worden zodat 
de deelstaten verantwoordelijk worden, 
zowel voor uitgaven als voor Inkomsten. 
Deze gedachte leeft ook bij de Vlaamse 
werkgevers van wie de voorzitter, Jozef 
Roos zich eveneens voor meer fiscale 
autonomie uitspreekt Meer dan wie ook 
weten bedrijfsleiders, ze stellen de grillen 
van de groei dagelijks vast, dat fiscale 
opbrengsten In hoofdzaak naar de fede
rale penningmeester vloeien. 
Maar wat kopen ze met de vruchten van 
de groei? Vandaar de terechte vraag van 
de VEV-voorzltter 'Hoe kan Vlaanderen 
aan zijn toekomstproject werken. Indien 
het hoogstens over een deel van de daar
toe vereiste uitgaven kan beslissen en 
nagenoeg geen vat heeft op de inkom
sten nodig om dit project te financieren?' 
Het antwoord zit in de vraag vervat 

Maurits van Uedekerke 



Atomiumkwesties 
Uit een enquête van de Brusselse Kamer 
voor Handel en Nijverheid blijkt dat nogal 
wat landgenoten een boontje hebben voor 
het Atomium. Deze Brusselse bollenwinkel 
wordt zo'n beetje gezien als de Eiffeltoren 
van Brussel Zeker Franstaligen en 
Brusselaars zien een verkoop van het 
gevaarte aan een privé-onderneming niet 
zitten. Zowat 30% van de ondervraagden 

houdt zoveel van het monument dat zij 
bereid zijn om tot 5.000 fr. bij te dragen aan 
de restauratie ervan. Dat we daarvoor al 
belastingen betalen schijnt niet bij hen op te 
komen. Het voorstel van minister Sauwens 
om het monument door Vlaanderen te laten 
afhuren en te restaureren kantte op zoveel 
Franstalige tegenwerking dat het plan werd 
afgeblazen. 

Overcompensatie 
„Zoals in Vlaanderen-Europa 2002 stoort mij ool< hier 
weer die ergerlljl<e belioefte aan overcompensatie, dat 
huni<erende: Vlaanderen is i<iein, maar wij zijn riji< en 
ambitieus. Die taai doet mij te veei denl<en aan de job-
bijiagen van onze Viaamse l<ranten waarin mensen zich
zelf opblazen als kikkers. Of aan dat vreselijke blad Bizz 
waarin dertigers fier vertellen hoe ze in drie jaar tijd hun 
wedde hebben zien verdhevoudigen. Dat hijgehg ach-
ternahollen van een onzindelijk soort welvaart, ik vind 
dat afschuwelijk." 

Jozef Deleu in Knack vBn 12 juli 2000. 

• DOORDEWEEKS • 

Door de hoge dieselprijs 
gebruiken meer en meer chauffeurs de 
goedkope huisbrandolie voor hun 
wagen. Wie betrapt wordt riskeert een 
boete van minstens 20.000 fr 

Zowat één op vijf van de 
bus- en vrachtwagenchauffeurs zou 
knoeien met de snelheidsbegrenzer. 
Sommige leveranciers van het ding 
leveren haast standaard een onderbre
ker van de begrenzer erbij. De trans
portsector ontkent. 

Na busongevallen wil 
een ongeschreven politieke regel het 
dat er voornemens gemaakt worden 
tot het verplichten van het gebruik van 
veillgheidsgordels voor de passagiers 
van autobussen. Dat is nu niet anders. 

Geldig argument om 
niet te stoppen voor een rijkswachtpa
trouille: 'Ik dacht dat u een verklede 
carjacker was, mijnheer!' 

En wat gebeurt er met 
computers van de ambtenarij als die 
afgeschreven, maar niet versleten zijn? 
Ze worden verloot onder de werkne
mers. Lottomeester van dienst: direc
teur-generaal Fernand Van Hemelrijck 
van de kanselarij van de eerste minister 

De Amerikaanse tabaks
industrie wacht een boete van zowat 
6.000 miljard fr, een schadeloosstelling 
voor de zieke rokers. De sector gaat in 
beroep. 

Een rechter laat in 
Oostende een CSM-mast van een 
appartementsgebouw halen omdat 
deze schadelijk kan zijn voor de 
gezondheid. 

Groot-Brittannië stelt 
een onderzoek in naar enkele menselij
ke gevallen van BSE. de gekkekoeien-
ziekte die zich op korte tijd in het dorp-
Je Queniborough hebben voorgedaan. 

Een 28-Jarige Waal werd 
doodgebeten door één van zijn zijn pit
bulls. Het verbieden van het bezit van 
deze honden lijkt de enige oplossing. 

En haalden voorts het 
nieuws: de vingerbel voor in-line-ska-
ters, de zoon van Daisy, de auto van 
Wendy, een man met een aap, een 
diepvriesgraf van een gewezen beurs
goeroe, de vakantievraagjes aan Jan, 
Piet en Klaas. 
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CUMULATIE 

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
diende VU&ID-volksvertegenwoordiger 
Els Van Weert een wetsvoorstel in over de 
decumul van politieke mandaten. Van 
Weert verdedigt het cumulatieverbod tus
sen een parlementair en een gemeentelijk 
uitvoerend mandaat. „Er is een risico op 
belangenvermenging bij cumulatie. Er 
bestaat een ongelijkheid tussen gemeen
ten met en zonder een parlementslid in 
het bestuur, er dreigt machtsconcentratie 
in handen van enkelen." 
Terecht bracht Els Van Weert in herinne
ring dat de vertoning van de gemeentelij
ke bestuurders recent opgetrokken is. 
„Daardoor is een belangrijk argument 
voor cumulatie weggevallen." 

STAP TE VER? 

Eertijds verldaarde de toenmalige VLD-
voorzitter Guy Verhofstadt „alleen met de 
weddenverhoging voor gemeentelijke 
mandatarissen in te stemmen mits een 
volledig cumulverbod zou worden inge
voerd." Vandaag weigert de VLD-fractie 
om het voorstel van Els Van Weert goed te 
keuren. Ook de Vlaamse socialisten gaven 
niet thuis. „De SP verwees haar goeroe 
van decumul en politieke vernieuwing, 
Norbert De Batselier, naar een uithoek 
van de politieke arena", aldus Els Van 
Weert en VU&ID-fractieleider Frieda 
Brepoels. 
De Vlaamse groenen bleven deze keer wel 
consequent. Agalev stemde met het voor
stel van de VU&ID-politica in. 

Op die manier kon een wisselmeerder
heid tot stand komen. De CVP voelde zich 
daar niet toe geroepen. „Onze positie is 
ondubbelzinnig", zo riep fractieleider 
Mare Van Peel uit, „Wij zijn tegen dit wets
voorstel. Het is een stap te ver." 
Het gaat hier nochtans om een minimum 
minimorum. Alleszins stond de CVP volle
dig op dezelfde lijn als de PS. Deze partij 
verklaarde onomwonden geen vragende 
partij voor een decumul te zijn en voegde 
daar al even duidelijk aan toe in naam van 
gans Wallonië te spreken. 
Met de andere partijen dan de CVP valt ter 
zake in Vlaanderen na de gemeenteraads
verkiezingen eventueel nog te praten. 
„Precies daarom is het hoog tijd de orga
nieke wet op de gemeenten en provincies 
aan de gemeenschappen en gewesten 
over te dragen", aldus Els Van Weert. 

CIRKUS 

Tijdens de 31ste Gentse Feesten, het 
grootste cultureel volksfeest van Europa, 
vindt tevens het Internationaal 
Straattheater plaats, erkend door het 
Vlaams ministerie van Cultuur. 
Dat soort theater is vandaag niet meer 
onder één noemer te brengen. Theater, 
dans, spektakel en acrobatic vloeien niet 
zelden ineen. 
Een dergelijke evolutie vindt men ook 
terug bij de hedendaagse circussen die 
soms nauwe verwantschap vertonen met 
de podiumJoinsten. Het neemt niet weg 
dat de sector het bijzonder moeilijk heeft 
om overeind te blijven en vooral om tel
kens weer kwaliteit te bieden. Zo zijn er 

Staat u ons 

toe dat zelfs 

wU de ver

nieuwing 

soms niet 

meer kunnen 

volgen? 

de hoge transportkosten, onderhoudskos
ten, drukkosten en zeer hoge verzeke
ringspremies. 
Daarnaast kampt de circuswereld - soms -
met een bedenkelijk imago. Er zijn hoe 
dan ook de zogenaamde 'piratencircus-
sen' die nauwelijks met iets in orde zijn of 
dieren mishandelen en daardoor het cir-
cusgebeuren in een slecht daglicht plaat
sen. Overigens heeft de circuswereld 
sowieso een eigen subcultuur met een 
specifieke ethiek, codes, symbolen die 
niet steeds begrepen of juist ingeschat 
worden, wat soms tot misverstanden, 
vooroordelen, wrevel of onbegrip leidt. 
,,Mensen reageren soms vaak emotio
neel", zo stelt men op het kabinet van 
Vlaams ministervan Cultuur Bert Anciata 
vast. „Dit leidt al eens tot conflicten met 
de overheid, de 'burgerij' of de 'buitenwe
reld'." 

WERKGROEP 

Na overleg met een aantal circussen heeft 
minister Anciaux besloten „om een werk
groep op te richten ten einde de proble
men waarmee de circussen kampen, op te 
lossen. De werkgroep heeft tot doel de 
circussen een plaats te geven in het cultu
rele landschap van Vlaanderen, het imago 
en de kwaliteit van de circussen te verbe
teren en de economische leefbaarheid 
ervan te stimuleren." 
De minister beschouwt de circussen als 
een vorm van volkskunst en volksver-
maak. „Zij hebben een belangrijke functie 
op het gebied van recreatie, ontmoeting 
en cultuurbeleving." Anciaux stelt de cir
cussen voor vrijwillig een gedragscode te 
ondertekenen. „Deze gedragscode zou 
kunnen handelen over de kwaliteit in het 
algemeen en van het programma, over de 
naleving van de Belgische- en Europese 
wetgeving, het aanvaarden van inspectie 
en controle." 

De circussen zelf komen ook met een aan
tal voorstellen op de proppen, zoals basis
subsidies afhankelijk van de geboden kwa
liteit, een erkenning door of promotie
campagnes vanuit de Vlaamse gemeen
schap en subsidiëring van materiaal. 

PASSER DOMESTICUS 

Vlaams VU&ID-pariementslid Jan Loones 
is niet meteen een huismus. Wel steh de 
kustman zijn parlementair mandaat ten 
dienste van zij die moeilijk zelf voor hun 
rechten kunnen opkomen: de Passer 
Domesticus, zijnde de huismus. 
Deze alombekende vogel staat op de 
'Rode lijst voor de broedvogels in 
Vlaanderen', opgesteld door het Instituut 
voor Natuurbehoud en de Vlaamse 
Avifauna Commissie. Het naaiurrapport 
1999 van het Instituut raamt het aantal 
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waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vnend De Liedekerken, gezien ook gij aan rust toe zi)t ben ik zo 
vri) om u onderstaand stuk redactioneel te laten geworden 

DE VAKANTIE VAN 
De Gele Geeraerts, zoeker 

Caat gij op reis? 
- Daar heeft niemand iets mee te maken 

Hoe? 
- Denkt ge echt dat hienn iemand, wie dan ook, geïnteresseerd is' 

Plant gij alles wat er tijdens uw reis gebeurt' 
- Onvoorziene omstandigheden zijn mijn handelsmerk Zeg, voor 

welke courant is dit eigenhjk' 
Vergeet gij de sores van uw werk tijdens uw vakantie' 

- Op deze vraag zet ik mijn joker in Gij zijt toch wel journalist, he' 
Wat doet gij als mensen u herkennen in het buitenland? 

- Afhankehjk van de persoon des herkenners laat ik een luide boer 
of doe ik het middelvingergebaar En werkt gij daar al lang' 

Wat en waar eet gij op verlof' 
- Fetakaas Knjgt gij daar ook de rappe van' 

Leest gij veel tijdens uw verlof? 

- Alleen als ik fetakaas gegeten heb Kunt gij mij bij publicatie trou
wens ook een exemplaartje van uw vlugschrift laten geworden' 

Stuurt gij kaartjes' 
- Als ik al lang weer terug ben Lachen man' 

Koopt gij toeristischen bucht' 
- Sinds die opblaas-Manneken Pis met meer 

Zoudt gij daar kunnen blijven wonen? 
- Woont gij daar ook' 

Uw wantrouwige. 
De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS • 

huismussen in Vlaanderen op 100 000 a 
500 000 exemplaren Hoewel cijfers ter 
zake uit het verleden ontbreken, is duide-
hjk dat de toestand van de huismus zorg
wekkend wordt 

BIOLOGISCHE LANDBOUW 

Daarover stelde Jan Loones enkele vragen 
aan Vlaams minister van Landbouw en 
Leefmilieu Vera Dua (Agalev) Het Vlaams 
parlementshd stelt inmiddels vast dat de 
achteruitgang van de huismus aan een 
veelheid van factoren te wijten is „Op 
plaatsen waar de soort verdwijnt is de 
hoofdoorzaak een te beperkt voedselaan
bod" 

Bovendien heeft de afname van vogel
soorten als de huismus, de veldleeuwenk 
en de boerenzwaluw veel te maken met 
grote veranderingen in de manier waarop 
landbouw wordt bedreven Daarbij kan 
gewezen worden op de toename van 
maisteelt, graslandbeheer, vermesting, het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen, de ach
teruitgang van graanteelt en de afname 
van landschapselementen 
„Maatregelen om de neerwaartse popula-
tietrend van vogelsoorten om te buigen 
dienen gezien te worden in een breder 
kader van natuurbehoudbeleid en land
bouwbeleid in Vlaanderen", aldus Jan 
Loones „Voor de traditionele broedvogel
soorten van agransch gebied of bebouwd 
gebied (zoals de huismus) zal het reserva-
tenbeleid nooit een afdoende bescher-
mmg bieden Voor deze soorten is een 
basis natuur- en milieukwahteit in het bui
tengebied een noodzaak Beheersover
eenkomsten en het stimuleren van de bio
logische landbouw kunnen bijdragen tot 
het herstel van de algemene natuurkwaU-
teit en op lange termijn tot het behoud 
van de thans bedreigde vogels " 
Loones wijst er de Vlaamse minister van 
Leefmilieu op dat de Hoge Raad voor 
Natuurbehoud een voorstel van de verem-
gmg Vogelbescherming Vlaanderen voor 
een betere wettelijke bescherming van de 
huismus unamem gunstig heeft geadvi
seerd 

WAPENEXPORT 

Voor zover het om wapenexport gaat, is er 
nauwelijks een verschil tussen de rege-
ring-Dehaene en de regering-Verhofstadt 
Dat blijkt uit het 'wapenrapport' dat het 
ministerie van Buitenlandse Zaken aan het 
parlement overhandigde Daarin staan 
voornamelijk cijfers over de wapenexport 
naar het land van bestemming vermeld 
Welke wapens en hoeveel aan welke een
heden of diensten van een bepaalde over
heid worden uitgevoerd, is met geweten 
Ook tasten de parlementsleden in het 
duister over de cntena die worden gehan

teerd om de wapens al dan met uit te voe
ren 
Het respect voor de mensenrechten speek 
daarbij een rol, maar met steeds Hoe valt 
de wapenuitvoer naar landen als Mexico 
en Saoudi-Arabie te verantwoorden' In 
andere landen, zoals Brazilië, waarnaar 
wapens werden uitgevoerd, zijn er de 
'doodseskaders' die kinderen om het 
leven brengen 

Er werd hoe dan ook in 1999 voor 25 mil
jard fr aan exportvergunningen goedge
keurd Daarmee staat België op de zes
tiende plaats van de wereldranglijst der 
wapenuitvoerders Als dat met bijdraagt 
tot de actieve welvaarstaat' 

Hoeveel vrede 

bereik Je met 

de uitvoer van 

wapens? 

I In de Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde de 
paarsgroene meerderheid de sociale programmawet 

goed. Tijdens het debat daarover verweten CVP en Vlaams 
Blok VU&ID dubbelzinnigheid. Ook een aantal kranten nam 

deze kritiek over. Terecht? 

Dubbelzinnig? 
Drie weken voor de kamerleden met vakan
tie vetrokken diende de federale regenng 
het wetsontwerp inzake 'sociale, budgettai
re en andere bepalingen' in de commissie 
Sociale Zaken in Deze 'sociale programma
wet' bevat 240 artikelen, is in wezen een 
volmachtenwet en kreeg van de federale 
regering een 'spoedbehandeling' mee 
Nog voor daarvan sprake was, zette federaal 
minister van Sociale Zaken Frank 
Vandenbroucke (SP) de Vlaamse onderwijs
wereld in rep en roer door aan te kondigen 
via de programmawet wijzigingen aan de 
pensioenregeling voor leerkrachten aan te 
brengen Concreet gaat het over de TBS-
regeling (terbeschikkingstelling), waarbij 
leerkrachten vanaf 55 jaar kunnen stoppen 
met werken Tot hun 60ste krijgen ze dan 
een uitkenng van om en bij de 65% van hun 
wedde, eens de 60 bereikt ontvangen ze 
een pensioen alsof ze tot dan gewerkt heb
ben 

In navolging van de actieve welvaartsstaat 
en omwille van de toenemende krapte op 
de arbeidsmarkt deelde Vandenbroecke 
mee dit systeem vanaf 2010 af te schaffen 
Niet zozeer omwille van de inhoud dan wel 
omwille van de manier van besluitvorming, 
werd de minister met bakken kntiek overla
den Zo kwam de federale minister op de 
helft van Vlaams minister van Onderwijs 
Marleen Vanderpoorten (VLD) te staan Is de 

federale overheid wel bevoegd voor de pen
sioenen, dan tastte de aangekondigde 
maatregel van Vandenbroucke de wens van 
Vanderpoorten aan om het lerarenambt te 
herwaarderen Vandenbroucke liep boven
dien vooruit op het in het najaar voorziene 
Vlaams overleg met de ondenwijsvakbon-
den De maatregel van de federale minister 
heeft overigens vandoen met de wijze waar 
op het onderwijsbeleid wordt opgevat, een 
Vlaamse bevoegdheid Tot slot had de fede
rale minister nagelaten ter zake rechtstreeks 
overleg te plegen met de Vlaamse minister 
van Onderwijs 

Dit alles zette kwaad bloed in het Vlaams 
parlement, zowel bij meerderheid als oppo
sitie, terwijl ook Vanderpoorten in haar wiek 
geschoten was Daarop spraken 
Vandenbroucke en Vanderpoorten af om 
een werkgroep op te nchten die het federa 
Ie pensioenbeleid op de herwaardenng van 
het lerarenambt kan afstemmen Daarbij zal 
ook rekening gehouden worden met de 
resultaten van het Vlaams sociaal overleg In 
die zin houdt de federale minister zich aan 
de essentie van zijn voornemen maar is hij 
wel bereid om meerdere aanpassingen door 
te voeren Zo wordt nagedacht over een 
'tijdskrediet dat leraren en ambtenaren in 
staat zou stellen om van uitstapmogelijkhe 
den tijdens de hele loopbaan gebruik te 
maken Kortom, de meerderheidsfracties in 

het Vlaams parlement stelden vast „dat de 
federale overheid zich inspant om aan de 
gestelde problematiek een oplossing te bie
den 
Intussen diende VU&ID-volksvertegenwoor 
diger Annemie Van de Casteele in de 
Kamercommissie Sociale Zaken een suba
mendement op het ontwerp van sociale 
programmawet m dat handelde over vooraf 
gaand overleg met gewesten en gemeen
schappen De meerderheid wou het amen
dement met goedkeuren, maar ging de 
vraag geenszins uit de weg In naam van de 
federale regering engageerde minister 
Vandenbroucke zich om de inhoud van de 
Koninklijke Besluiten (KB's), ter uitvoenng 
van de wet, voorafgaandelijk met de gewes
ten en gemeenschappen te bespreken 
indien de KB's te maken hebben met het 
personeelsbeleid - uitloopbaanregeling uit
stapregeling etc - van gewesten en 
gemeenschappen Dit voornemen werd op 
vraag van VU&lD-fractievoorzitter Fneda 
Brepoels nogmaals herhaald in de plenaire 
vergadering Vandenbroucke stond er 
bovendien zelf op dat het engagement let
terlijk in de notulen van de commissie- en 
openbare vergadering zou vermeld staan 
Daann staat tevens op vraag van VU&ID dat 
de KB's, hoewel formeel met verplicht, aan 
het parlement zullen worden voorgelegd 
Toen CVP en Vlaams Blok in koor het advies 
van de Raad van State wilden vragen over 
artikelen en amendementen m b t de socia 
Ie programmawet, waaronder bevoegd-
heidsaspecten en daarmee mets anders 
beoogden dan de stemming van de wet te 
vertragen achtte de VU&ID fractie het niet 
nuttig om daarop in te gaan Temeer daar de 
regering een dergelijk advies gewoon naast 
zich neerlegt Dan liever de bevestiging van 
het overleg tussen federatie en gemeen
schappen in de notulen, zo oordeelde 
VU&ID Dubbelzinnig' 
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p \ e VU&ID-kamerleden Geert Bourgeois en Karel Van 

Hooreheke willen ingrijpende maatregelen voor een 

versnelling, vereenvoudiging en democratisering van het 

procesrecht. Ze sparen daarbij geen enkele beroepsgroep. 

^ WETSTRAAT • 

Karel Van 

Hoorebeke: 

„De rechtszoe-

Icende moet tu-

dlg op recht

spraak kunnen 

rekenen." 

4 

Ook in de politiek evolueert alles snel, het 
ene thema wordt meteen opgevolgd door 
het andere, de politieke wereld is al even 
onderhevig aan modeverschijnselen. Wie 
laat zich vandaag nog in met de gerechte
lijke hervormingen zoals afgesproken tij
dens de Octopusakkoorden? „De agenda 
van de Octopuspartners is slechts gedeel
telijk ingevuld", zo stellen de VU&ID-
kamerleden Geert Bourgeois en Karel Van 
Hoorebeke vast. ,,De dynamiek is verdwe
nen, de eensgezindheid die de octopus
hervormingen vleugels gaf, Ujkt vervaagd. 
Nochtans zijn de noden groot. Er blijven 
tal van disfuncties in het gerecht." 

COPERNICAANSE REVOLUTIE 

De wijze waarop het gerechtelijk apparaat 
functioneert is nog steeds niet aangepast 
aan deze tijd. Er blijft de eindeloze traag
heid bij het afhandelen van zaken, de 
gerechtelijke wereld is menigmaal ontoe
gankelijk. Vaak gaat dit alles gepaard met 
onrechtvaardigheden of dure procedures. 
De VU&ID-kamerleden willen deze vicieu
ze cirkel doorbreken. Ze hebben het over 

een 'Copernicaanse revolutie' van het bur
gerlijk procesrecht. 
Geert Bourgeois en Karel Van Hoorebeke, 
beiden advocaten, haalden hun leerboe
ken boven. Ze baseerden zich in hun wets
voorstellen op de rechtspraktijk in Frank
rijk, in Nederland en in Groot-Brittannië. 
De kamerleden vinden' dat elke rechtzoe
kende tijdig op rechtspraak mag rekenen. 
De gerechtelijke achterstand heeft vooral 

zitting te bepalen. De rechter neemt daar
bij een actieve rol op. „De onzekerheid 
over het tijdstip waarop een zaak effectief 
doorgang kan vinden is al even zenuwslo
pend als de lange duur van een proces." 
Bovendien gaan Bourgeois en Van Hoore
beke in tegen de 'conclusielawine'. 
,,Bepaalde procespartijen schrikken er 
niet voor terug om over een eenvoudige 
zaak tot 100 bladzijden conclusie te pro-

VU&ID-kamerleden 
willen hervorming 

burgerlUk procesrecht 
vandoen met de werking van het gerecht. 
Zo wordt het verloop van de burgerlijke 
procedure volledig overgelaten aan het 
initiatief van de procespartijen, terwijl de 
rechter moet afwachten en dus slechts een 
passieve rol bekleedt. „Deze werkwijze 
werkt vertragend. Voor advocaten zijn er 
immers tal van mogelijke redenen om een 
zaak op de lange baan te schuiven." Bour
geois en Van Hoorebeke menen dat ook 
de magistratuur niet volledig vrijuit gaat. 
„Bepaalde rechtbanken leggen een grote 
vindingrijkheid aan de dag om het vast
stellen van zaken uit te stellen." 
Om daaraan te verhelpen stellen de 
kamerleden voor de conclusietermijnen 
en de rechtsdag reeds op de inleidende 

duceren. Dat is een nevenefifect van de 
informatica en helaas ook van het feit dat 
bepaalde advocaten hun ereloon baseren 
op het aantal bladzijden conclusies dat ze 
hebben opgesteld." 

De rechtszoekende kan slechts vertrou
wen krijgen in Justitie wanneer de derde 
macht doorzichtiger wordt. „Dat vereist 
niet enkel rechtspraak binnen een redelij
ke termijn, maar ook een efficiënte 
geschillenbeslechting." Dat laatste veron-
dersteft een professioneel personeelsbe
leid. „Meer dan 80% van het werk van de 
parketmagistraten bestaat uit administra
tieve taken. Parketsecretarissen en griffiers 
mogen geen veredelde administratieve 
hulpjes zijn, maar horen beleidsonder-
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c ontraadt ambtenaren aan politiek te doen 
Toen de vorige regering het actief en passief 
stemrecht voor hier verblijvende Europese 
onderdanen wou invoeren, ontstond daar
over een hevige polemiek. Er werd in het bij
zonder voor de verfransing van Brussel en 
de Vlaamse Rand gevreesd 
Niettemin l<eurde de roomsrode regering 
het stemrecht voor Europeanen onvoor
waardelijk goed. Vandaag blijkt dat de Euro
pese burgers alvast matig gebruik maken 
van het actief stemrecht. Zo zullen slechts 
weinigen onder hen op de gemeenteraads-
lijsten prijken 

Dat IS, zo blijkt, niet aan desinteresse te wij
ten Vlaams VU&lD-parlementslid Etienne 
Van Vaerenbergh legde de ware reden aan 
Vlaams minister-president Patrick Dewael 
(VLD) voor. 
„De Europese ambtenaren wordt ontraden 
om zich kandidaat te stellen Daarvoor moe
ten ze Immers drie maanden verlof zonder 
wedde nemen." 

WRAAK? 

Deze vereiste is opgenomen in het statuut 
van de Europese ambtenaar. Meer nog. 

zodra die ambtenaar verkozen is, moet hij 
zijn 'verlof' voortzetten voor de duur van 
zijn politieke mandaat, ook al gaat het om 
een gemeentelijk mandaat Op die manier, 
zo gaat de Europese Commissie (EO ervan 
uit, wordt de ambtenaar ontheven van zijn 
discretieplicht. Al denkt de huidige Europese 
Commissie daar veel strenger over dan de 
vorige Commissie Zoals bekend kreeg de 
huidige Commissie af te rekenen met frau
dedossiers in eigen schoot. Europees amb
tenaar Van Buitenen speelde daarbij een 
belangrijke rol. Voortaan voelt de Europese 
Commissie zich geroepen om de deontolo-
glsche regels voor de ambtenaren wel zeer 
strikt en naar de letter toe te passen. 
Etienne Van Vaerenbergh vindt dit alles met 
kunnen. „Er worden tal van inspanningen 
geleverd om de Europese Ingezetenen by 
het lokale beleid te betrekken. Anderzijds 
wordt hen ontraden om actief aan politiek 
te doen." Het parlementslid sprak van „een 
belemmering van de uitoefening van de 
politieke rechten." 

De Vlaamse minister-president erkende het 
probleem, „Op grond van het redelljkhelds-
beglnsel mag de vraag worden gesteld of 

een gemeente
lijk mandaat of 
de kandidaat
stelling voor 
een dergelijk 
mandaat, de 
ob- ject iv i te i t 
en de discretie
plicht van een 
Euroambtenaar 
kan schaden." 
Ook Van Vae
renbergh acht
te het nage
noeg onmoge
lijk dat een 
lokaal mandata-
ns rechtstreeks op Europees niveau kan tus
senkomen. Minister-president Dewael stelde 
voor „om het probleem aan te kaarten via 
onze permanente vertegenwoordiging btj 
de Europese Unie." 

De VU&lD-volksvertegenwoordlger vond dit 
een goed Idee, 

(evdö 

Nu Europese ambtenaren actief 
stemrecht hebben verkregen, 

moeten ze ook de kans krijgen 
om daan/an gebruik te maken, 
zo meent Etienne Van Vaeren

bergh. 

steunend of voorbereidend werk te leve
ren voor de magistraat. Ook de substitu
ten houden zich beter bezig met hun 
eigenlijke taken, met name opsporing en 
vervolging. De korpschefs kunnen daad
werkelijke managers worden die tevens 
de magistraten motiveren om hun doel
stellingen te bereiken." Uiteraard houdt 
dit alles in dat de magistraten bijgestaan 
worden door administratief gekwalifi
ceerd en juridisch geschoold personeel, 
zodat „zij zich op hun kerntaken kunnen 
concentreren." 

OVERMACHT 

Een beklaagde, zo schrijft de wet voor, 
moet persoonlijk voor de correctionele 
rechtbank verschijnen. Doet hij dat niet, 
dan wordt hij bij verstek veroordeeld. Hij 
mag zich immers niet laten vertegenwoor
digen door een advocaat. „Voor deze 
bestaande regehng werd België veroor
deeld door het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens (EVRM)." Anderzijds 
vat men het verstek op als een recht van 
verdediging en wendt men dit aan als een 
obstructie van het gerecht, waardoor het 
verstek vaak wordt misbruikt om een zaak 
te laten aanslepen, zelfs met verjaring tot 
gevolg. „Daarom stellen wij voor het ver
stek te beperken tot gevallen van over
macht. Tegelijk laten wij een beklaagde 
die zich voor de correctionele rechtbank 
moet verantwoorden, toe om zich te laten 
vertegenwoordigen door een advocaat. 
Op die manier slaan we twee vliegen in 
één klap. De wet wordt coherent gemaakt 
met de EVRM en het recht op verstek kan 
niet langer misbruikt worden om een zaak 
te laten verjaren." 

Bourgeois en Van Hoorebeke merken fijn
tjes op dat „ook op het domein van het 
strafi-echt heel wat werk aan de winkel is. 
„In ingewikkelde zaken als de witteboord-
criminaliteit slepen deskundigenonder
zoeken veel te lang aan. De minister van 
Justitie mag wel eens de vraag stellen 
waarom een dergelijk onderzoek in bur
gerlijke zaken veel minder lang duurt dan 
in strafeaken." 

CHARTER 

Tot slot pleit de VU&ID-kamerfractie voor 
een goede en vriendelijke dienstverlening 
door Justitie. „Naar Brits model moeten 
de rechtbanken 'court charters' aangaan 
die verregaande verbintenissen voor een 
goede dienstverlening bevatten. Op die 
manier wordt de rechtszoekende terdege 
geïnformeerd over een aantal practica, 
wordt hij beleefd en behulpzaam ontvan
gen, kan hij steeds terecht bij de dienst 
klantenzaken, krijgt hij de waarborg dat 
de telefoon binnen de 30 seconden wordt 
opgenomen, enz." 

(evdc) 
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wie de jongste jaren ook maar een korte 
vakantie op het Middellandse Zee-eiland 
Mallorca heeft doorgebracht, is zeker 
getroffen geweest door het overgrote aan
tal daar aanw êzige Duitsers, toeristen en 
(luxe-)inwijkelingen. Dat zulks geen 
bedrieglijke indruk is wordt ons door toe
ristische informatie bevestigd: elk jaar 
trekken 9 miljoen toeristen naar dit 
eiland, van wie 6 miljoen Duitse. 

VERSTOORD EVENWICHT 

Als men weet dat in Mallorca niet méér 
dan 760.000 mensen wonen, dan wordt 
duidelijk dat het evenwicht er op vele 
vlakken moet verstoord zijn. Er komen 
gewoon 'te veel vreemden', en dit al jaren 
lang. Veel te laat is het eindelijk ook tot de 
plaatseüjke politici doorgedrongen dat 
hier meer aan de hand is dan de obsessie 
van groene jongens en provincialistische 
heimatbeschermers. De jongste jaren zijn 
verschillende verenigingen opgericht ter 
vrijwaring van de Mallorcaanse identiteit. 
Deze sluit niet alleen de beheersing van 
het landschap ('de ruimte') in maar ook 
die van de taal. 

Het landschap - niet alleen de kust -
wordt bedreigd doordat 50.000 hectaren 
(20% van de totale oppervlakte) reeds bui
tenlands bezit is. De Duitsers alleen al 
hebben op 70.000 huizen en appartemen
ten de hand gelegd. 

Wat de taal betreft, deze is niet het Spaans 
maar een gewestelijke variant van het 
Catalaans. De meeste Duitsers weigeren 
Spaans, laat staan Catalaans, te (leren) 
spreken. Integendeel, ze hebben Duitse 
dokters, restaurants en supermarkten 
doen overkomen en leven er in rijke ghet
to's, zoals Amerikanen op Jamaica. 
De socialistische president van de Bale
aren-eilandengroep, waartoe Mallorca 
behoort, riep verleden jaar zijn streekge
noten op, niet langer grond aan buiten
landers te verkopen. Dat zal wel een 
vrome wens blijven. Weinig mensen kun
nen aan de verlokking van het vele geld 
weerstaan. En de overheid, de gemeen
schap, mag hier niet (meer) regelend 
optreden. 

Dit is één van de slechte gevolgen van de 
Europese Unie. In haar streven naar een 
superstaat heeft zij het nationale en 
gewestelijke overheden onmogelijk 
gemaakt zich tegen opdringerige buiten
landers te beschermen (zolang wij EU-
burgers uit andere lidstaten nog 'buiten
landers' mogen noemen). Het volstrekt 
onbeperkt vrije verkeer van o.m. perso
nen is een EU-dogma. Een bevoorrechte 
band tussen een EU-burger en zijn onder
deel van de Europese Unie druist daar 
tegen in. 

In de straten van Mallorca is het al tot 
betogingen gekomen, waarin slagzinnen 

"P\ e Duitse ambassadeur in Spanje vindt dat de inwo

ners van Mallorca Duits moeten leren om zijn vele 

landgenoten die er op het eiland zijn komen wonen te 

hegrijpen. De Duitse 'veroveraar' heeft daarbij Europa 

aan zijn kant: het stemrecht voor EU-burgers, 

weetje wel... 
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te zien waren zoals 'Mallorca is Duitsland 
niet'. Toch geven we de Mallorcanen niet 
méér kans op welslagen dan de Ieren en 
de Oostenrijkers. In deze landen bestond, 
vóór de toetreding tot de EEG (nu EU), 
een sociaal én cultureel geïnspireerde 
wetgeving die het buitenlanders verbood 
of bemoeilijkte, onroerend goed voor 
vakantiedoeleinden af te kopen van de 
inheemse bevolking. Eens in de EU, heb
ben ze deze beschermende wetgeving 
moeten schrappen. 

voor dat die van Maüorca wat meer Duits 
zouden leren, ja dat men met Duits 
terecht zou moeten kunnen in de stad- en 
gemeentehuizen. Dit zou, volgens hem, 
zowel vakantiegangers als definitief geves-
tigden ten goede komen. Hoe de 'Einge-
borenen' dit zien, is hem blijkbaar geen 
zorg of tot hem nog niet doorgedrongen. 
Wil men samenleven, aldus deze hoogge
plaatste, dan moeten er inspanningen van 
beide zijden komen, dus ook van de Span
jaarden. Alsof de Duitsers daar even 

Duitsers op Mallorca: 
test voor Europa 

ONBEGRIP OF ONWIL 

Inmiddels schijnen de Duitsers aldaar niet 
te beseffen wat ze aanrichten. In het Duits
talige Mallorca-Magazin pleit hun ambas
sadeur in Madrid, Joachim Bitterlich, er 

'thuis' zouden zijn als de Mallorcanen zelf. 
En waarbij de man niet eens schijnt te 
beseffen dat hij te maken heeft met Cata
lanen, niet met Spanjaarden; die boven
dien onder Franco verspaanst werden en 
hun eigen taal op school niet konden 

leren, wat hen voor taalkwesties nog 
gevoehger gemaakt heeft. 
Zo zien we maar dat de huidige natie-
schuwe Duitsers, zowel hun bovenlaag als 
hun massatoeristen, in hun verhouding 
tot andere, a fortiori kleinere, volken niet 
sympathieker optreden dan de Engelsen 
in de wereld of de Franstaligen in onze 
Brusselse Rand. En alhoewel ze zich allen 
als veroveraars gedragen, hebben ze 
'Europa' aan hun kant: de inboorling mag 
er niets méér te zeggen hebben dan de 
recente inwijkeling. Het verplichte toe
kennen van stemrecht aan alle EU-bui^ers 
had geen ander doel. 

Karel Jansegers 

Topmodel 

Claudia 

Schiffer: 

waarschUniyic 

het meest 

bekende Duitse 

gezicht In 

Mallorca. 
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11 Julivieringen en decibels 
Door vrienden uitgenodigd woonde ii< in 
Kapelle-op-den-Bos op 8 juii j l. een 11 juii-
viering bij op het marlctpieintje waar nota 
bene geen eni<eie ieeuwenviag te bespeu
ren was. Burgemeester Leo Peeters, ex-
minister en scinrijver van de omzendbrieven 
naar de zes faciiiteitengemeenten, liieid een 
redelijlc mooie toespraak. Daarin stelde hij 
o.m. voorzichtig dat de arrondissements
grenzen voor de verkiezingen moeten her
zien worden. Voorzichtig want hij gebruil<te 
heiemaai niet de geiji<te uitdrul<l(ing van de 
oude Vlaamse eis 'splitsing van het arrondis
sement Halle-Brussel-Vilvoorde'. 
Daarna werd de eerste strofe van de Vlaam
se Leeuw gezongen. Ondanks de moedige 
voorzangers klonk het maar heel magertjes 
bij het aanwezige publiek, dat kennelijk voor 
het vervolg van het programma was geko
men. Ingeleid door 2 TV-grappenmakers, die 
met platvloerse prietpraat het publiek 
trachtten te vermaken. Arm Vlaanderen. 
Wij zijn weggelopen, ook omdat het testen 
van de geluidsinstallatie vóór de aanvang liet 
vermoeden dat de oren van het publiek 
zouden bestookt worden met een geluids-
peil boven de 105 dB(A) als daarna een of 
ander poporkest het podium ging inpalmen. 
Is dat een 11 juli-viering? En moet dat altijd 
zo luid? Arm, of liever, doof Vlaanderen! 
Dan maar naar de 11 juliviering in Brussel. 
Hartversterkend om midden vele Vlamingen 
(spijtig, alleen op 11 juli vind je in Brussel 
zoveel Vlamingen bij elkaar...) op het Katelij-
neplein twee snedige toespraken te horen. 
Eerst Guido Naets, die o.m. stelde dat 'het 

Brussels model' slaagt omdat de Vlamingen 
'alles slikken', en, ,,economisch kost een 
Waal per kop meer aan de Belgische over
heid dan een Vlaamse kop, veel meer dan 
een ex-DDR-kop aan een West-Duitser nè 
'die Wende'." 
Daarna kwam Guido Moons, voorzitter van 
de Vlaamse Volksbeweging, al even snedig 
achter de microfoon, met o.m. 'de Vlaamse 
oogst' (is nog niet binnen, zolang Vlaande-
rens eigen fiscaliteit niet kan bepalen). En: 
„het Brussels gewest is een miskleun van 
formaat, er moet een einde komen aan de 
19 Brusselse baronieën". En ook: ,,de 
Vlaamse regering is teveel een kloon van de 
federale regering". Overigens citeerde spre
ker herhaaldelijk de Nederlandse journalist 
Derk-Jan Eppink over de diverse belabberde 
'Belgitudes' (zie ook WIJ, van 29 juni jl.). 
En dan stapten, begeleid door een mini poli-
tie-escorte, de feestvierders met vele leeu
wenvaandels, gele ballonnetjes en bloeme
tjes, in groep naar de historische Grote 
Markt De traditionele samenzang klonk 
goed, volks en gevarieerd Vervolgens kwam 
Dirk Brosse, de Vlaamse componist die 
gedurende een uur zijn symfonie 'The Blrth 
of Music' dirigeerde met het Europees Fes
tival Orkesten een prachtig stel 'uitheemse' 
mooi klinkende instrumenten. Voor klassieke 
muziekliefhebbers een genot om deze 
moderne muziek te aanhoren. Ergens in het 
vijfde deel meende ik in een fluitsolo een 
korte parodie te herkennen op de eerste 
tonen van onze Vlaamse Leeuw 
Daarna kwam het optreden van Will Tura, 

waarvoor allicht heel wat mensen naar de 
Grote Markt gekomen waren. Maar toen hij 
begon, amaai...! Plots sprong het geluidspeil 
met ca 20 dB(A) omhoog (dat is akoestisch 
viermaal zo luid), door het al te plots (fou
tief) inschakelen van de mengtafel van 'zijn' 
elektrische gitaar-muzikanten. Amaai mijn 
oren! Meerdere mensen in het publiek, die 
op een afstand van 25 m. en meer van de 
mastodont-luidsprekers zaten, protesteer
den. Na het eerste nummer en nè mijn 
technisch protest bij de mengtafel-technici 
ging het gemiddeld geluidspeil, met de pro
fessionele oren van een ex-prof elektro-
akoestiek/audiotechniek geschat, van ca. 
llOdB(A) naar een goede 100 dB(A) omlaag 
(dus half zo luid, nog steeds op die 25 a 30 
m. afstand.) De politici die op de eerste rijen 
op enkele meter van die luidsprekerskisten 
zaten, kregen wegens de akoestische 
afstandwet zeker 10 a 14 dB méér te slikken! 
De wet stelt een limiet van 95 dB(A), gemid
deld over 1 minuut gemeten, dat is nog 
ca.100 phon, een oortechnische eenheid 
voor specialisten Blijkbaar wordt die wet 
meestal glansrijk overschreden bij allerlei 
pop-/rockconcerten, zonder dat de over
heid er wat aan doet Wanneer gaan onze 
politici die wetten eens doen toepassen? Of 
zijn zij nu al half doof? 
Wegens die onverantwoordelijke geluids
overlast ben ik bij dat Tura-lawaai wegge
gaan. Hij mag er best wezen, Will maar dan 
liefst met maximum L80 = 95dB(1) op onze 
arme Vlaamse oren. 

Ing. Herman A.0. Wilms 
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Kris 
Deschouwer: 

„Het Idee dat 
België In de 

huidige wereld 
best zonder 

veel conflictu
eus gedoe uit 

elkaar gehaald 
kan worden In 
nieuwe auto
nome gebie
den getuigt 

van zeer grote 
naïviteit." 

Hoe zit 
het met 

België? (4) 

6 

België is niet meer wat het geweest is. In 
nauwelijks 40 jaar tijd zijn de politieke 
instellingen grondig gewijzigd. Een strak 
unitaire staat werd een complexe federa
tie, aangepast aan de ingewikkelde maat
schappelijke structuur die eronder zit. Dat 
nieuwe België is niet de uitwerking van 
een blauwdruk, maar het resultaat van 
langzame en moeizame onderhandelin
gen en compromissen. In de loop van die
zelfde 40 jaren is ook de economische 
structuur grondig gewijzigd, en werd het 
kleine landje aan de Noordzee opgeno
men in het grotere geheel dat de 
Europese Unie heet, en dat ook al het 
resultaat is van vele en ingewikkelde com
promissen. Zover zijn we dus. 
Maar ophouden met over België te praten, 
kunnen we duidelijk niet. Politieke instel
lingen en oplossingen zijn per definitie tij-
deUjk, maar wij wensen dat vaak en luidop 
te herhalen. Vooral ten noorden van de 
taalgrens leeft een niet te verzadigen 
behoefte aan verandering, aan het perma
nent in twijfel trekken van de vorm en 
inhoud van België. Ook die behoefte en 
de manier waarop ze verwoord wordt, is 
in de loop der jaren flink gewijzigd. Het 
identitaire discours over taal en eigenheid 
heeft plaatsgemaakt voor of werd aange
vuld met argumenten van financieel-eco
nomische aard. En recent wordt er steeds 
vaker geput uit een bestuurskundig voca-
bularium. Het heet dat België in zijn hui
dige vorm een probleem is omdat de poli
tieke instellingen geen adequaat bestuur 
mogelijk maken. 

Dit is een interessant, maar tegelijk ook 
wat verbazingwekkend standpunt. Het is 
verbazingwekkend omdat het nu in de 
mond wordt genomen door diegenen die 
op de eerste rij stonden toen er gestreefd 
werd naar een hervorming van de 
Belgische staat in federale zin. 
Tegenstanders van die evolutie hanteer
den toen (onder meer) het argument dat 
een tweeledig federalisme geen goede 
oplossing was, omdat het niet tot werkba
re instellingen zou leiden. Maar het debat 
van toen - we hebben het over de jaren 
tachtig - baadde diep in een identitaire 
sfeer. En ook wie dan rationele argumen
ten bezigde, kreeg steevast het verwijt een 
Belgische nationafist te zijn. Het waren 
moeilijke tijden voor wie op andere dan 
identitaire gronden over staat en staats
hervorming wou praten. 

WT" ie België verlaat, krijgt er Europa voor in de plaats. 

En dat Europa lijdt aan alle ziekten waaraan België 

lijdt. Dat is de mening van VUB-profKris Deschouwer die 

ook pleit om de bevoegdheden van België aan Gewesten 

en Gemeenschappen te geven. En er tegelijk bedenkingen 

aan vastknoopt. 

Maar laten we die bestuurskundige weg 
bewandelen, want die bevat inderdaad 
interessante argumenten. Is België van
daag minder dan in het verleden in staat 
om problemen aan te pakken en op te los
sen? De vraag is te breed en te algemeen 
om ze hier in dit korte bestek grondig te 
behandelen, maar het loont toch de moei
te om zich even te herinneren hoe - nog 
niet zo lang geleden - de openbare dien
sten functioneerden. Hoe ging het in de 
jaren tachtig om een telefoonaansluiting 
te krijgen, een nieuwe nummerplaat voor 
de auto, informatie over een persoonlijk 
dossier, een tijdig gestort salaris in ruil 
voor tijdelijk werk in het onderwijs? 

een aanzet was tot versoepeling van de 
gevolgen van de repressie), ook niet van 
cruciale symboliek ontbloot, en het 
tabaksdecreet (dat het maken van reclame 
voor tabakswaren verbiedt). Dat soort 
conflicten zouden in het oude België 
dodelijk geweest zijn. Nu gaf de federale 
regering nauwelijks een krimp, gerust als 
zij was in het feft dat deze spanningen rus
tig afgeleid kunnen worden naar andere 
instellingen, naar overlegstructuren en 
naar een hooggerechtshof Het zijn de 
typische instellingen voor federale con
flictbeheersing. Die bestaan ook voor de 
huidige coalitie. Die is ongetwijfeld iets 
kwetsbaarder dan de vorige, vanwege de 

• •• 

België. 
Het doet er niet toe 

Uiteraard is België inmiddels geen model-
staat geworden, maar stellen dat België 
blaakt van bestuurlijk onvermogen is licht
jes overdreven en getuigt van een gebrek 
aan historische distantie. Ook een beetje 
internationale vergelijking kan het nega
tieve beeld behoorlijk bijkleuren. 

ONOPLOSBAAR MAAR 
BEHEERSBAAR 

Is België dan misschien minder dan voor
heen in staat om de communautaire span
ningen in toom te houden? De Belgische 
unitaire staat blokkeerde om de haver
klap, omdat er steeds wel een of ander 
groot of klein communautair probleem 
een einde aan de regering kwam maken. 
Vanaf het kabinet Lefèvre-Spaak van 1961-
'65 tot 1991 haalde geen enkele regering 
meer de beoogde eindstreep, en op een 
paar uitzonderingen na was de oorzaak 
daarvan steeds van communautaire aard. 
Maar België is niet meer wat het geweest 
is. De laatste keer dat er een regering viel 
over een communautaire kwestie was in 
september 1991 (meteen ook de laatste 
keer dat er een regering viel 'tout court'). 
Dehaene I schreef zelf vervroegde verkie
zingen uit, en Dehaene II deed eindelijk 
wat sinds 1965 niet meer gebeurd was: de 
vier jaar volmaken. En toch waren er com
munautaire spanningen genoeg. De vori
ge legislatuur worstelde zich door een 
lang aanslepend faciliteitendebat (over 
het recht van de Franstalige minderheid 
om in bepaalde NederiandstaÜge gemeen
ten rond Brussel in contacten met de 
overheid en in het onderwijs Frans te 
gebruiken), een conflict uit de oude doos, 
vol met fundamentele symbolen. In 
Brussel was er een communautair conflict 
'pur sang' over de taailaders bij de brand
weer, en een aansluitende regeringscrisis 
op het gewestelijke niveau. Er was onder 
meer ook het decreet Suykerbuyck (dat 

asymmetrische constructie met VU&ID 
(deze coalitie van de Vlaams-nationale 
Volksunie en de vernieuwingsbeweging 
ID21 maakt wel deel uit van de Vlaamse 
regering, maar niet van de nationale). 
Maar inmiddels is toch gebleken dat ook 
hier het subtiele samenspel van de ver
schillende regeringen en het interne over
leg tussen de bestuursniveaus binnen de 
politieke partijen een erg groot conflictbe-
heersend vermogen blijven hebben. 
Het communautaire conflict is natuurlijk 
niet weg. Wie dat ooit gedroomd had, of 
dat resultaat als maatstaf hanteert voor de 
effectiviteit van politieke instellingen, ver
gist zich deeriijk. Het gaat hier immers om 
conflicten die niet opgelost kunnen wor
den (toch niet op vreedzame wijze) en die 
dus door politieke instellingen alleen 
maar in beheersbare banen geleid kunnen 

„Vooral ten noorden van de taalgrens leeft 
een niet te verzadigen bet)oefte aan veran

dering, aan het permanent In twijfel trekken 
van de vorm en inhoud van Belgiè." 

worden. Daarop mogen zij beoordeeld 
worden. Is België minder dan andere taai-
etnisch verdeelde landen in staat om dat 
te doen? De vraag is retorisch. 
Toegegeven, het oogt aMemaal niet zo 
fraai. De besluitvorming getuigt niet van 
grote elegantie. Het dualisme eist zijn 
prijs. Er is immers maar èén enkele aan
vaardbare regel voor de besluitvorming; 
consensus, en dus wederzijds vetorecht. 
Dat is niet aUeen frustrerend voor beide 
partijen, het houdt ook een groot gevaar 
voor immobilisme in. Beslissingen wor
den vaak niet genomen, of bij gebrek aan 
consensus uitgesteld, of naar een commis
sie of conferentie doorverwezen. Pro
actief handelen is moeilijk. Beslissingen 
worden vaak pas mogelijk wanneer ver
schillende - oude en nieuwe - dossiers 
samen behandeld worden, ook al hebben 
ze inhoudelijk weinig of niets met eUcaar 
te maken. Veto's moeten vaak afgekocht 
worden met compensaties, met nutteloze 
uitgaven dus. De politieke wetenschap 
kent dit verschijnsel zeer goed. De Duitse 
politicoloog Fritz Schatpf heeft het de 
'joint-decision trap' genoemd. Die term is 
uiteraard niet ontwikkeld om de Belgische 
insteUingen te beschrijven. Scharpf keek 
in de eerste plaats naar de Duitse 
Bondsrepubliek en naar de Europese 
Unie. 

SPELDENKOP 

Zolang België bestaat, zal het in essentie 
een tweeledig land zijn en zal de federale 
besluitvorming aan de hoger beschreven 
euvels lijden. België mag dan wel veran
derd zijn, het andere is niet beter en kan 
onmogelijk ooit beter worden. Dit is een 
rationele bestuurskundige conclusie, die 
leidt tot de vraag om er dan maar mee op 
te houden. Laten we het federale of con-
federale niveau vergeten en alle overblij
vende Belgische bevoegdheden aan de 
Gewesten en Gemeenschappen geven. 
Vlaanderen aUeen en Wallonië alleen hoe
ven intern geen structureel dualisme te 
overwinnen en kunnen dus - als ze er de 
middelen en de bevoegdheden voor krij
gen - een betere bestuurskwaliteit afleve
ren. En voor Brussel vinden we dan ook 
wel een rationele en elegante oplossing. 
'Point final'. 

Bij die conclusie, die vanwege haar ratio
nele argumentatie op het eerste gezicht 
bijzonder aantrekkelijk oogt, heb ik twee 
bedenkingen. In de eerste plaats houdt 
het koel-rationele argument alleen maar 
stand op voorwaarde dat de nieuwe en 
voortaan autonome gebieden inderdaad 
cultureel homogeen zijn. Het identitaire 
discours - het leven is leuker als we onder 
ons zijn - komt daarmee met groot gedruis 
door de achterdeur weer binnen. Wat ons 
bindt moet sterker zijn dan wat ons poli
tiek verdeelt. Maar wat is dat dan? Is het 
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de Nederlandse taal? Of geven we taalmin
derheden garanties voor het behoud van 
taal en cultuur? Als dat het geval is, zetten 
we een constructie op die bijzonder 
Belgisch oogt en die dus lijdt aan het 
reeds vermelde probleem van de gedeelde 
besluitvorming. 

In de tweede plaats getuigt het idee dat 
België in de huidige wereld best zonder 
veel conflictueus gedoe uit elkaar gehaald 
kan worden in nieuwe autonome gebie
den van zeer grote naïviteit. Net zomin als 
het eventuele toekomstige Vlaanderen en 
Wallonië (en mogelijk Brussel), is een 
staat als België vandaag politiek 
autonoom. Niet alleen België is veran
derd, maar ook de wereld eromheen. Dat 
maakt de boedelscheiding uiteraard min
der dramatisch, maar meteen ook haast 
betekenisloos. Lidstaten van de Europese 
Unie besteden vandaag het overgrote deel 
van hun wetgevende en uitvoerende 
'macht' aan de omzetting van Europese 
richtlijnen. En Europa is een politieke 
structuur die toch de nodige bedenkingen 
kan oproepen. Is het niet „een wat 
vreemd land, op een breuklijn gelegen, 
precair en verwarrend in elkaar gekun
steld"? Wie België verlaat, krijgt er Europa 
voor in de plaats, en dat lijdt aan alle 
bestuurskundige ziektes die we kennen 
uit de verplichte Belgische consensus. 
Europa biedt kleine lidstaten garanties, of 
het nu om België dan wel om een toe
komstig Vlaanderen of Wallonië gaat. 
Vandaag heeft ook het Groothertogdom 
Luxemburg een Europees vetorecht, maar 
de kans is klein dat dit in een Europese 
Unie met ruim twintig lidstaten behouden 
blijft. En dan heeft de Belgische boedel
scheiding niets anders opgeleverd dan 
een zeer afhankelijk bestuursniveau, waar
in we echter wel knusjes onder ons kun
nen zijn, al blijven Vlamingen, Walen en 
Brusselaars wel eikaars zeer nabije buren. 
Als we alles op een rijtje zetten, maakt het 
uiteindelijk niet zoveel uit wat er institu
tioneel met de speldenkop België 
gebeurt. En misschien moeten we dan 
ook maar eens ophouden met ons daar 
druk over te maken, tenzij we echt belang 
hechten aan dat knusjes onder ons zijn. 

Kris Deschouwer 

Overgenomen uit Ons Erfdeel, jrg. 
43, 2000, nr 2, pp 163-183, uitgege
ven door de Vlaams-Nederlandse 
Stichting Ons Erfdeel, Murissonstraat 
260, B-8930 Rekkem. 

Febiac-campagne 
ontmaskerd 

# EUROPA • 

Volgende week: 
„ 'C'est un petit pays auxfrontières 
internes...' Geen illusies, wel hoop." 
(Chantal Kesteloot) 

Milieucommissaris Margot Wallstróm is 
het niet eens met het standpunt van 
Febiac, de Belgische federatie van auto
constructeurs, over luchtverontreiniging. 
Febiac stelde onlangs in een peperdure 
campagne „zonder schroom dat in 2020 
het probleem van de luchtverontreiniging 
door het wegverkeer opgelost zal zijn" 
{Knack van 5 april jl.). Europarlementslid 
Bart Staes (VU&ID) had z'n bedenkingen 
bij deze wetenschappelijke resuftaten. 
Dankzij een schriftelijke vraag aan 
Wallström werd de desinfomatiecampag-
ne van Febiac ontmaskerd. 

ZONDER SCHROOM 

Margot Wallström: „Inherente onzeker
heid over de toekomstige economische 
groei, de vraag naar vervoer en technolo
gische ontwikkelingen alsmede de toene
mende kennis betreffende de gevolgen 
van luchtverontreiniging voor de gezond
heid en het milieu staan niet toe een der
gelijke conclusie te trekken." 
De Commissie is het niet eens met Febiac 
„dat men zonder schroom kan stellen dat 
het probleem van luchtverontreiniging 
door het wegverkeer tegen 2020 opgelost 
zal zijn". 

Febiac baseerde zich voor de informatie
campagne op een studie die in haar 
opdracht werd uitgevoerd door het 
Institut für Energie- und 
Umweltforschung (IFEU) uit Heidelberg. 
Volgens de autoconstructeurs zou de uit
stoot van schadelijke stoö'en door het 
wegverkeer sinds '90 met 30 procent zijn 
gedaald. Nieuwe motoren en het geleide
lijk verdwijnen van oudere voertuigen uit 
het wagenpark zouden tussen 2000 en 
2020 een verdere daling opleveren met 70 
tot 80 procent van schadelijke stoffen 
zoals koolstoftnonoxide, koolwaterstof
fen, benzeen, stikstofoxiden en roetdeel
tjes. 

,,De Europese Commissie komt duidelijk 
tot andere resultaten dan de Belgische 
autoconstructeurs", zo stek Staes vast. De 
Commissie baseert zich voor de beoorde
ling van de verwachte luchtkwaliteit op de 
resultaten van het Auto-Olie Il-program-
ma. Auto-Olie is een technisch programma 
dat werd uitgewerkt om een evaluatie te 
maken van de toekomstige emissies en 
trends in de luchtkwaliteit. Het schept een 
samenhangend kader waarbmnen de ver
schillende beleidsopties ter vermindering 
van de emissies kunnen worden geëvalu
eerd aan de hand van beginselen als kos
teneffectiviteit, deugdelijke wetenschap 
en doonichtigheid. 

Volgens de Auto-Olie ll-vooruitzichten zul
len de emissies van de belangrijkste lucht-
verontreinigende stoffen door het wegver
voer tegen 2020 tot minder dan 20 pro
cent van de niveaus van '95 teruglopen. 
De Commissie verwacht - eveneens in 

tegenstelling tot Febiac - dat de proble
men met regionale ozonconcentraties, 
fijne deeltjes en hoge stikstofdioxideni
veaus zullen aanhouden. 
Voor de aanpak van de luchtverontreini
ging verwijst Wallström naar de richdijnen 
ter vermindering van de emissies van het 
wegvervoer. Ze is van plan binnen een 
paar maanden een mededeling goed te 
keuren waarin de resultaten van Auto-Olie 
II worden samengevat. Meteen zal ook 
worden aangegeven welke nieuwe maat
regelen noodzakelijk zijn om de resteren
de uitdagingen aan te pakken. 

HET VEIUCE ZWITSERLANDGEVOEL? 

Vakantievreugde durft al eens om te slaan 
in vakantieleed. De schadeloosstelling van 
verkeersslachtoffers in Zwitserland is 
daarvan een schrijnend voorbeeld. 
Lacunes in de Zwitserse wetgeving bieden 
de verzekeringsmaatschappijen de moge
lijkheid om de toekenning van schadever
goedingen, voortvloeiend uit de burgerlij
ke aansprakelijkheid, gedurende een zeer 
lange tijd voor zich uit te schuiven. 
Deze bron van rechtsonzekerheid treft 
ook EU-onderdanen die het slachtoffer 
zijn van (verkeers)ongevallen in 
Zwitserland. Zij komen terecht in een juri
dische procedureslag zonder uitzicht op 
een billijke vergoeding binnen een rede
lijke termijn. Europarlementslid Bart 
Staes (VU&ID) heeft over dit dossier al 
vragen gesteld aan de Europese 
Commissie, de Raad van Ministers en de 
federale minister van Buitenlandse Zaken 
Louis Michel. Volledigheidshalve vermeld
de hij dat toenmalig commissievoorzitter 
Santer op 12 maart '98 en op 27 juli '98 
op de hoogte werd gebracht van dit pro
bleem door VTB-VAB-voorzitter, prof dr. 
Eric Suy, en de toenmalige vice-premier 
Elio di Rupo. 

Bij het begin van de zomervakantie vroeg 
Staes aan minister Michel diplomatieke 
druk uit te oefenen op Zwitserland om 
eindelijk rechtszekerheid te creëren voor 

buitenlandse verkeersslachtoffers in 
Zwitserland. 
„Zonodig moet de ratificatie van het 
Zwitserse EU-transportverdrag in de loop 
van 2000 aangegrepen worden om dit 
probleem zo snel mogelijk op te lossen. 
EU-onderdanen in Zwitserland hebben 
recht op dezelfde bescherming als 
Zwitserse toeristen in de Europese Unie", 
aldus het EP-lid. „Michel moet naar analo
gie met het Marokkaanse dossier een 
actievere houding aannemen tegenover 
de lakse wettelijke bepalingen in 
Zwitserland." 

In antwoord op een schriftelijke vraag van 
Staes had Michel erkend dat „de Belgische 
regering de ratificatieprocedure van de 
zeven Zwitserse EU-verdragen nog niet 
formeel heeft aangegrepen om een oplos
sing te bekomen voor het probleem in 
kwestie". Hij liet de deur wel op'een kier 
om verdere acties te ondernemen in func
tie van het antwoord van de Zwitserse 
autoriteiten op z'n onderhoud met 
ambassadeur A«toK Thalmann, half april, 
en een brief aan z'n collegayo5q!)ib Deiss, 
in februari. Volgens Staes is het de hoog
ste tijd om de diplomatieke druk op te 
voeren. „De Europese Commissie en de 
Raad van Ministers hebben dit moeilijke 
dossier al veel te lang als een hete aardap
pel voor zich uit geschoven. Vooral de 
Raad is in gebreke gebleven. De 
Commissie kon immers niet optreden 
omdat ze onbevoegd is." 

(fv) 

Febiac ver
spreidt onjuiste 
Informatie door 
te stellen dat 
tegen 2020 het 
probleem van 
de luchtveront
reiniging door 
het wegverkeer 
zal zUn opge
lost. 
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Bolkestein versus Belgacom 
Europees commissaris Frits 
Bolkestein gaat na of de toe-
l<enning van een roadshow-
contract aan Belgacom in 
overeenstemming is met de 
Europese wetgeving Europar-
lementsiid Bart Staes had hier
om gevraagd vermits de 
minister van Economische 
Zaleen, Charles Picqué (PS) en 
de minister van Telecom
municatie, Rik Daems (VLD), 
geen openbare aanbesteding 

uitschreven voor het contract. 
Dit betel<ent dat andere inter-
netproviders niet de kans 
hebben gekregen om hun 
diensten aan te bieden 
Picqué en Daems hadden een 
aanbesteding moeten uit
schrijven indien de overeen
komst met Belgacom betrek
king heeft op 'advertentie- en 
reclamediensten', zoals be
doeld in een EU-richtlijn of 
wanneer een bepaalde drem

pelwaarde wordt overschre
den. Voor een overeenkomst 
die voornamelijk betrekking 
heeft op 'diensten voor het 
onderwijs en beroepsonder
wijs' is geen Europese aanbe
steding nodig De Commissie 
zal nu met de Belgische over
heid contact opnemen om na 
te gaan of bij de procedure de 
Cemeenschapsvoorschriften 
werden nageleefd 

(fv) 
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LJ et ruimtelijk evenwicht in Vlaams-Brabant is een teer 

punt, altijd al geweest. Verfransing ging er doorgaans 

samen met ontgroening, vandaar dat een initiatief als het 

pas ontloken Bruegelproject biezonder welkom is. 

• SAMENLEVING • 

De opening 
van de nieuwe 
rozentuinen In 
Coloma bete

kent ook de 
definitieve 

start van het 
Bruegelproject. 

8 

Je moet geen rozenkenner zijn. Niet eens 
een al dan niet doorwinterde liefhebber 
van bloemen. Wat je moet doen is gaan kij
ken, met een groot hart en de ogen wijd 
open om je weerloos over te geven aan de 
pracht en praal van de nieuwe rozentui
nen in het domein Coloma in het Vlaams-
Brabantse Sint-Pieters-Leeuw. Je gaat dan 
wel liefst op een dag dat de zon schijnt en 
niet zoals tijdens de plechtige opening in 
de plensende regen. En natuurlijk in de 
periode dat rozen echt bloeien. 

KIJKEN MAAR... 

Voor de niet-inwoners van Vlaams-
Brabant: als men Sint-Pieters-Leeuw zegt 
mag men gemakshalve ook aan het vlakbij 
gelegen historische kasteel van Gaasbeek 
denken. En dat roept uiteraard meer her
inneringen op. Brussel is vlakbij, maar 
toch ver genoeg om dat deel van de 
Vlaams-Brabantse rust niet echt te storen. 
Ook al moeten die van Sint-Pieters-Leeuw 

zich schrap zetten tegen de voortdurende 
Brusselse inspanningen om het verfran-
singsproces niet te laten vastlopen. Zo 
heeft Brussel er voor gezorgd- dat de vre
derechter van Sint-Pieters-Leeuw voortaan 
tweetalig moet zijn. Kwestie van de 
Franstaligen ook in dat deel van Vlaams-
Brabant het leven wat 'gemakkeUjker' te 
maken. 

Maar kom, dit mag de pret niet bederven. 
'Laat integendeel 300.000 rozen bloeien 
in Coloma'. 
Coloma is een groot park in het hart van 
de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, waar 

vierde en grootste tuin is kleurrijk nieuw. 
Het is een internationale tuin met 1.250 
soorten rozen uit landen van de Europese 
Unie, Oost-Europa, het Midden-Oosten, 
Noord-Amerika, Australië en Nieuw-
Zeeland. Niets anders dan toprozen, lau
reaten van belangrijke wedstrijden voor 
rozenwinners. 

...AANKOMEN NIET 

Alles samen twee hectaren voor goed 
2.600 verschillende rozensoorten. Met 
een gemiddelde van twintig planten per 

Laat 300.000 
rozen bloeien 

in Viaams-Brabant 
vroeger al twee rozentuinen waren uitge
bouwd. Een eerste in rood en wit, de kleu
ren van Sint-Pieters-Leeuw en een tuin 
met de belangrijkste rozen van de Vlaamse 
veredelaars. Daar komen nu twee nieuwe 
tuinen bij. Deze nieuwe derde tuin is een 
levend geschiedenisboek: hier groeien 
rozen van voor 1950 maar veel exempla
ren dateren van eeuwen vroeger. Ook de 

variëteit en minstens zes bloemen per 
plant. Zo vertelden ons mensen die het 
kunnen weten, zij becijferden dat men 
aan zeker 300.000 rozen komt. We willen 
hen graag op hun woord geloven. In een 
nabijgelegen boomgaard die bij het 
Coloma-park aansluit omhelzen (letter
lijk) 125 soorten kUmrozen de stammen 
van fruitbomen. 

Bruegei in Groenenberg 
Gelijktijdig met de Rozentuin van Coloma 
werd wat verder in het Pajottenland in l<as-
teeldomein Groenenberg de merl<waardige 
tentoonstelling 'Bruegelstudies' geopend 
Groenenberg zit te paard in de gemeenten 
Sint-Pieters-Leeuw en Lennlk en maakt deel 
uit van de groene gordel rond het hoofd
stedelijk gewest, het domein heeft een 
jonge maar merkwaardige geschiedenis. 
Rond 1890 bouwde notaris Charles Claes uit 
Halle er een landhuis met boerderij en bos
wachterwoning. Rond de gebouwen werden 
groene ruimten aangelegd ontworpen door 
de toen veelgevraagde landschapsarchitect 
Eümond Caloppin Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd Groenenberg door 
Duitse soldaten ingenomen Onder het kas
teel bouwden zij een bunker. Later namen 
geallieerde troepen hun plaats in en lieten 
de gebouwen totaal verwaarloosd achter. 
Na vele jaren verkochten de erfgenamen de 
eigendom aan de Vlaamse gemeenschap, 
die herstelde bewoning en park en ontsloot 
het domein voor het publiek Een van de 
ijveraars voor dit project was de betreurde 
VU-politlcus Daan Vervaet, als herinnering 
aan zijn inzet loopt in en rond het domein 
een Vervaetpad, het is met kaboutervormi-
ge wegwijzers aangeduid. 

Samen met het nabijgelegen kasteeldomein 
van Gaasbeek is het 45 ha grote 
Groenenberg een stuk van 'de groene ziel 
van Vlaams-Brabant'. 
In het domein loopt tot 1 oktober a.s. een 
tentoonstelling met Bruegelstudies van 
beeldhouwer Koenraad Tinel. 42 beelden, 
haast alle opgesteld achter muren van ijzer. 
Het zijn geen gemakkelijke beelden, ze staan 
veraf van de boertige afbeeldingen die wij 
ons foutief bij Bruegei voorstellen Het zijn 
pijnlijke beelden, zoals ook Bruegei ze heeft 
geschilderd en getekend 
Koenraad Tinel- ,,Bruegei heeft de ruiters 
van de Apocalyps gezien. Ze reden over zijn 
land, over Vlaanderen en Europa, vermomd 
als oorlog en ellende, hongersnood en 
dood. Hoe kan je die verschnkkingen In uw 
ontroering bezweren? Bruegei deed het 
door het onheil te tonen, door de mens te 
schilderen in zijn pover lot, in zijn kleinheid, 
in zijn lijden en in zijn onmacht - ik heb 
hem daarom de vier ruiters van de 
Apocalyps als begeleiders meegegeven 
Bruegei als ziener, als visionair. Ik toon wat 
Bruegei heeft gezien, in de taal van mijn 
beelden " 

Tinel droomt ervan om een groot 
Bruegelmonument te maken. 

K. Tinel: „Ik weet dat ik het ooit zal kunnen, 
en dat het dan een plaats zal vinden, ergens 
buiten, in het land waar hij geleefd heeft, en 
ook ik. 'Bruegelstudies' heb ik de tentoon
stelling genoemd. Het kind moet nu een
maal een naam hebben. Maar het is ook 
waar, het zijn in zekere zin ook studies van 
mijn zoektocht, in smeden en lassen, in gips 
en oude lompen, In mijn gevecht met 
metaal - mijn zoektocht naar Bruegei en 
naar dat monument. Op die manier probeer 
ik mijn ontroering mee te delen, in de geest 
van Bruegei, dat wil zeggen, fantastisch 
schoon en wreed tegelijk. Dat is een prach
tige combinatie, zoals alles wat in tegenpo
len vecht. Zoals ijzer en vuur." 
Het monument moet, als we de kunstenaar 
mogen geloven, twee keer groter worden 
dan zijn Bruegelstudie in Groenenberg. En 
wie het werk van Tinel kent weet dat deze 
'kleine man' de grote afmetingen beheerst. 

(mvl) 

Park Groenenberg ligt tegenover het 
kasteel van Gaasbeek en Is een schitterend 
wandelgebied. De tentoonstelling Is open 
elke vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot 
I8u. Groepsbezoek mogelijk op aanvraag: 
02/532.37.71. 

De nieuwe Coloma-rozentuinen werden 
begin deze maand voor het publiek open
gesteld. Terioops, laat ons nu eens einde
lijk tonen dat wij volwassen mensen zijn 
en dus de rozen daar laten waar ze thuis 
zijn. Er staat geen bewaker naast elk perk, 
we moeten maar zelf tonen dat we niet 
zijn zoals de bloeraenbestormers in de 
Brusselse Sint-Michielskathedraal de dag 
van het prinselijk huwelijk. Nu al komen 
kenners en belangstellenden uit de ganse 
wereld naar Vlaams-Brabant om dit kleur
rijk, bedwelmend goed riekend uniek 
spektakel te bekijken. Er zijn in Europa 
geen zo rijk gevulde rozentuinen. 

BRUECELPROJEa 

De opening van de nieuwe rozentuinen in 
Coloma betekent ook de definitieve start 
van het Bruegelproject. Het park Coloma 
in Sint-Peters-Leeuw is inderdaad maar 
een onderdeel van de zogenoemde 
Vlaamse groene gordel rond Brussel. 

. Rond Brussel Uggen duizenden hectaren 
bos, natuur en park. Met talrijke kastelen, 
musea, gemeenschapscentra en andere 
toeristische en recreatieve aantrekkelijk
heden. Een zee van mogelijkheden. Die 
rijkdom van de Groene Gordel (letteriijk 
met hoofdletter) rond Brussel zo goed 
mogelijk samenbrengen onder één noe
mer, dat is nu de bedoeling van het 
Bruegelproject van de Vlaamse regering. 
Onder die gemeenschappelijke Vlaamse 
noemer vinden we onder meer het 
Zoniënwoud, de priorij van Groenendaal, 
het Hallerbos in de Zennevallei. Dat gaat 
verder over het kasteelpark van Gaasbeek, 
Ter Rijst in Heikruis, het provinciaal 
domein van Huizingen naar het domein 
van Boechout in Meise tot en met het Park 
van Tervuren. En dat is echt maar een 
lukrake en zeer beperkte opsomming. De 
meeste van die adressen kwamen in de 
voorbije jaren in handen van de Vlaamse 
gemeenschap. 

Het Bruegelproject werd uiteraard opge
zet uit een natuurbehoudende reflex: die 
groene gordel zo groen mogelijk houden 
en afschermen tegen de blinde verkave
lingswoede. Maar het project moet meer 
willen dan alleen maar 'beschermen', het 
is inderdaad eerst en vooral de bedoehng 
om die ganse groene gordel ook cultureel 
met mekaar te verbinden en attractief te 
maken. Geen opsomming van boeiende 
adressen, wel een netwerk opbouwen 
waar men bijna als vanzelfsprekend van 
de ene naar de andere aantrekkelijkheid 
begeleid wordt. 

Het kan Vlaams-Brabant alleen nog maar 
aantrekkelijker maken en ook van de 
verfransing behoeden. 

Mare Platel 
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Vr a de zomervakantie beslist de Vlaamse regering over 

de besteding van 400 miljoen frank aan Urban II-

middelen. Het Europese Urban-programma financiert „de 

economische en sociale rehabilitatie van in crisis 

verkerende steden en voorsteden met het oog op een 

duurzame stadsontwikkeling". 

Europarlementsleden 
wijzen Antwerpen op 

belang Urban ll-project 
Europarlementslid Bart Staes (VU&ID) 
heeft zijn schouders gezet onder het 
Antwerpse project Zuidrand. Op zijn 
vraag bezochten drie collega's van de 
Europese Vrije Alliantie Petroleum-Zuid 
en de voormalige Cockerill Yards, 
lan Hudghton (Scottish National Party), 
Eurig Wyn (Plaid Cymru) en Gorka Knörr 
Barras (Eusko Alkartasuna) werden tij
dens hun werkbezoek vergezeld door 
Vlaams volksvertegenwoordiger Herman 
Lauwers, provincieraadslid en lijsttrekker 
voor de provincie Koen Pauli, provincie
raadslid en tweede kandidaat voor de 
gemeenteraad Koen Raets en Kathelijne 
Toen, lijsttrekster voor de districtsraad van 
Hoboken. 

POSITIEVE INITIATIEVEN 

De europarlementsleden wilden met hun 
bezoek aantonen dat Europa geen ver
van-mijn-bed-show is. Het Europees parle
ment, de Commissie en de Raad (de 
ministers van de vijftien lidstaten) nemen 
beslissingen die voor iedereen belangrijk 
zijn. Hudghton is ervan overtuigd dat 
Antwerpen een tweede impuls vanuit 
Europa kan gebruiken. 
lan Hudghton: „De subsidies uit het 
Urban I-fonds in de periode '94-'99 heb
ben Antwerpen-Noord mee helpen 
opbloeien. De Vlaamse regering moet 
inzien dat ook de Zuidrand zo'n project 
nodig heeft." 

Staes had reeds op vrijdag 26 mei jl. een 
eerste schot voor de boeg gelost met de 
voorstelling van z'n rapport 'Investeren in 
't Stad, investeren in mensen'. Daarin 
maakte hij een evaluatie van het 
Antwerpse Urban I-project voor het 

Statiekwartier, Stuivenberg, de Seefhoek 
en Oud-Borgerhout. 
„Binnen de Europese instellingen wordt 
het project geloofd omwille van z'n dui
delijke en vernieuwende uitgangspunten. 
Antwerpen staat zelfs model voor de reali
satie van een geïntegreerd stadsbeleid", 
stek het VU&ID-parlementslid, „boven
dien wil Europa met dergelijke projecten 
aan de voedingsbodem van extreem
rechts knabbelen. In tegenstelling tot wat 
sommige volkstribunen op een perverse 
manier verkondigen, zorgen het stadsbe
stuur, Vlaanderen en Europa wel degelijk 
voor positieve initiatieven." 
Toch verheelt Staes niet dat er ook min
punten zijn. Het programma kon pas echt 
van start gaan in februari '96 en liep ver
traging op door ingewikkelde procedures. 
De plaatselijke bevolking wist te weinig 
over het Urban-programma. Er was sprake 
van een falende communicatie, met uit
zondering van de wijkkrant. Ook de stads
administratie besteedde volgens Staes 
onvoldoende aandacht aan het project. 
Hij pleit voor meer betrokkenheid van de 
buurtbewoners bij de planning en de uit
voering. „Zo krijg je een veel breder 
draagvlak, wat uiteindelijk de democratie 
en het welzijn in stad en wijk ten goede 
komt." 

URBAN II 

Aan z'n overwegend positieve evaluatie 
van het Antwerpse Urban-project koppel
de Staes het voorstel om een Urban II-
dossier in te dienen voor de Zuidrand. 
Het gebied omvat gedeelten van het Kiel 
en het district Hoboken, het telt 49.000 
inwoners. De Zuidrand kan terugblikken 

De euro-delegatie werd in Antwerpen bege
leid door plaatselijice mandatarissen, v.l.n.r: 

de Schot lan Hudghton, Kathelijne Toen, 
Herman Lauwers, Koen Raets, de Bask Corka 

Knórr Borras en de Welshman Eurig Wyn. 

op de glorietijd van het interbellum 
(Olympische Spelen en Wereldtentoon
stelling) en de ontwikkeling van waterge
bonden industrie (Cockerill Yards). Nu 
zijn deze stadsbuurten een beetje wegge-
deemsterd. 

Bart Staes: „Tijd dus om de Zuidrand 
nieuw leven in te blazen, dit vereist echter 
een gezamenlijk optreden over de partij-
grenzen heen en een vlotte samenwerking 
tussen de lokale besturen, Vlaanderen en 
Europa. Temeer omdat de Vlaamse rege
ring vóór 19 november een beslissing 
moet nemen over de bestemming van 
haar Urban Il-middelen." 
Provincieraadslid Koen Raets ziet vooral 
toekomst in de sanering van de vervuilde 
sites Petroleum-Zuid en Cockerill Yards. 
Koen Raets: „Nadien kunnen ze gebruikt 
worden voor ecologisch verantwoorde 
industrie. Er is immers een tekort aan 
KMO-zones in Vlaanderen. Dit zou 
meteen een pak extra jobs creëren. De 
historische loodvervuihng van de wijk 
Moretusburg door Union Miniere nood
zaakt eveneens een drastische aanpak." 
Uit het afeluitend gesprek met schepen 
Eric Anthonis op het stadhuis bleek dat 
Antwerpen dringend werk moet maken 
van een samenhangend en gedetailleerd 
actieplan. Anthonis beloofde het Urban-
dossier ter sprake te brengen op het sche
pencollege. De initiatiefnemers Bart Staes 
en Koen Raets verklaarden dan ook tevre
den te zijn met de resultaten van het werk
bezoek. De bal ligt in het kamp van het 
schepencollege, dat zich nu snel moet 
engageren. Naar veriuidt staat het punt op 
de agenda van het schepencollege van 
donderdag 27 juli. 

(fv) 

VLAAMSE 
KOERIERDIENST 

Binnen- en 
Buitenland 

Basisprijs: 
- vast recht 

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

TeL 050/42.62.67 
(na 20u.) 

De regionale VU-krant 

VU&ID-Vilvoorde 
al ritsend 

ingelijst 
VU&ID-Vllvoorde wil bij de l<omende gemeente-
raadsverl<iezingen het succes van 13 juni 1999 ool< 
op liet gemeentelyl< niveau verzilveren Een analyse 
van deze verkiezingsresultaten leert dat de alliantie 
als een verfrissend, reëel alternatief voor de klassie
ke politiek wordt aangenomen, vooral bij jongeren 
Een vernieuwend, jong en vrouwelijk uitzicht van de 
lijst was dan ook een belangrijk aandachtspunt bij de 
lijstsamenstelllng Concreet weerspiegelt zich dit in 
de toepassing van het ritsprincipe voor de topplaat-
sen, en dejongerenkandidaten bovenaan de lijst 
Voor VU&ID-Vllvoorde trekt Jan Anclauxüe lijst Hij is 
41 jaar en afkonnstig uit Koningslo Jan is kinesist en 
directeur van het rusthuis De Stichel in Koningslo. 
Op de tweede plaats staat de 57-jarige secretaresse 
Eva Serkeyn woonachtig in het Faubourg Robin 
Ramakers, afkomstig van het Kassei, neemt als eer
ste jongere, de derde plaats voor zijn rekening 
Robin is 23 jaar en werkzaam als kabinetsmedewer
ker van minister Bert Anciaux, tevens is hij onder
voorzitter van de Vllvoordse Jeugdraad. De 23-jarige 
consulente, An Govaerts, van het Far-West staat op 
de vierde plaats 

Oud-gemeenteraadslid en ere-inspectrice voor het 
basisonderwijs Nora Tommelein (Houtem), steunt de 
lijst als lijstduwer 
De volledige lijst en het programma worden eerst
daags afgewerkt, maar het is nu zeker dat in het 
programma het accent ligt op kwaliteit, openheid 
en samen-verantwoordelijkheid Drie krachtlijnen 
liggen hierbij aan de basis, met name Samen bestu
ren. Goed besturen en Met visie besturen De 
Vllvoordse kiezers worden aangespoord om - samen 
met de alliantie VU&ID - het nieuwe beleid in 
Vilvoorde gestalte te geven. 
De alliantie VU&ID-Vilvoorde ambieert ten minste 
één zitje in de Vllvoordse gemeenteraad. 
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vu&lD-Mechelen ontstemd 
over 11 jull-viering 

«- UIT DE REGIO <d-

10 

BEMOEI U ERMEE 

^ 

Aan de vooravond van 11 juli kon VU&ID-
Izegem in Ter Maerel zijn 29 iandidaten 
voorstellen aan de pers. Met een tikkeltje 
trots - en dat is zeer terecht - kon plaatse
lijk VU-voorzitter Bart Rommel de kandi
daten en genodigden verwelkomen en 
erop wijzen dat mannen en vrouwen 
gelijk (15 - 14) vertegenwoordigd zijn. 
VU&ID is de derde partij in Izegem die 
haar lijst voorstelt. Totnogtoe is dat de lijst 
met de hoogste vrouwelijke deelname. 
Nationaal VU-voorzitter en tevens federaal 
parlementslid, Geert Bourgeois, schetste 
de krijtlijnen waarbinnen de lijst te situ
eren valt: hogere vrouwelijke participatie, 
vernieuwing (niet minder dan 15 nieuwe 
mensen), verruiming en goede spreiding 
(zowel geografisch als qua leeftijd). Het 
verdwijnen van de lokale lijst 'Gemeente
belangen' (die over 4 zetels beschikte) 
maakte een deel van de Izegemse bevol
king politiek dakloos. Met Leo Belaen (uit
tredend gemeenteraadslid) en Marcel 
Declercq (OCMW-raadsUd tijdens de eer
ste helft van deze legislatuur) is dat opge
lost en wordt de VU serieus versterkt. 
Aan Kurt Himpe (3de plaats en eerste jon
gere) en Piet Seynaeve (lijstduwer en uit
tredend gemeenteraadslid) viel de eer te 
beurt de kandidaten voor te stellen. Hun 
gemiddelde leeftijd is 45. De twee jong-
sten, Vincent Holvoet en Evelyn Plovie, 
zijn 20 en 22. De oudste, uittredend 
gemeenteraadslid Erik Vandewalle, wordt 

De 29 VU&ID-kandidaten van Izegem. 
Eerste rij zittend, teti(ens van iinks naar 
rechts. Hein Depoorter Karol Moeyaert, 

Ceert Bourgeois, Chantal Bracke en 
Kurt Himpe; tweede rij, rechtop staan
de: Ursula Sulzer Liliane Verhelst, Tine
ke Bouckaert, Vincent Holvoet, Henny 
Parelt, Bart Rommel, Liliane Hoorelbe-
ke, Leo Belaen, Evelyn Plovie, Erik Van
dewalle, Martine Declercq en Jan Maer-
tens: achterste rij: Marleen Duboccage, 

Ivan Bourgouis, Jan Verbeke, Renata 
Blondeel, Piet Seynaeve, Josée Bogaert, 
Pol Helöenbrgh, Annemie Willaert, Frits 

Verhaeghe, Hans Samyn, Marcel 
DeclercQ enJacQueline Vangaver. 

enkele dagen voor 8 oktober 63 lentes. 
Opvallend is de goede spreiding over de 
deelgemeenten en wijken. Waar de Ros
molens het voorheen met 2 VU-kandida-
ten moest stellen, zijn het er nu 5. Het is 
ook opmerkelijk dat niet minder dat vijf 
uittredende of gewezen mandatarissen 
samen achteraan op de lijst zijn gaan 
staan. 

Gevraagd naar zijn prognoses, verklaarde 
lijsttrekker en nationaal VU-voorzitter 
Geert Bourgeois dat hij zijn lijst zonder 
moeite van 4 (oktober 1994) naar zes ver-
kozenen (oktober 2000) ziet klimmen. De 
kwaliteit, het enthousiasme en de goede 
ploeggeest van alle kandidaten bevestigen 
die woorden. Het feit dat alle 29 kandida
ten present waren - vroeger lukte dat maar 
nooit • illustreert de goede organisatie en 
campagnestart. 

(ev) 

De Mechelse VU&lD-afdeling is zeer 
ontstemd over de stedelijke 11 juli-vie-
ring. Het officiële gedeelte duurde 
amper drie kwartier, het was een raad
sel waarom net schepen van Openbare 
Werken Willy Vandenbrande • in afwe
zigheid van haast gans het schepencol
lege - de (inhoudsloze) gelegenheids
toespraak moest houden, en nog meer 
was nadien het onderwerp van 
gesprek wat die man nu eigelijk was 
komen zeggen. 

In de schouwburg viel het zgz. Feest fel 
tegen en konden de mensen 'bewon
deren' hoe de (het plaatselijk dialect 
hanterende) 'helleman' achter 'Karel-
tje' aanzat, een kind dat te pas en voor
al te onpas werd naar voren gehaald. 
Als dan tot afsluiter van de avond Will 
Tura met zowat een uur vertraging de 

verkleumde mensen op de markt kwam 
verblijden met een blitz-optreden, was de 
maat helemaal vol. Waarom moest men 
trouwens absoluut deze klinkende naam 
inhuren, goed wetende dat de man die 
avond nog elders een optreden had (met 
name te Brussel)? 

Het is volgens VU&ID dan ook een zonde 
en een schande dat i.p.v van 11 juli een 
echt feest te maken in een Vlaanderen dat 
steeds meer autonomie krijgt, dit gemeen-
schapsgebeuren in de huidige legislatuur 
werd gedegradeerd tot een 'verplicht 
nummertje', waaraan best zo weinig 
mogelijk aandacht wordt besteed. 
Laat ons hopen dat er volgend jaar met 
het aantreden van een nieuwe coalitie 
meteen ook een betere 11 juli-viering 
wordt uitgewerkt! 

(mh) 

Sauwens veroordeelt provocatie 
in Wezembeek-Qppem 

Verleden week ontvingen de inwoners van 
faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem 
een brief waarin hun gemeentebestuur 
het aanleggen van een taab-egister aan
kondigt. 
Alhoewel vele mensen reeds op vakantie 
zijn vertrokken, moeten alle inwoners bin
nen de vijftien dagen hun taalkeuze ken
baar maken. Doen zij dat niet, dan zal de 
gemeente ervan uitgaan dat zij kiezen 
voor de taal waarvan zij zich bij hun jong
ste betrekkingen met de gemeente 
bediend hebben. 
Dit initiatief van de gemeente Wezem

beek-Oppem druist regelrecht in tegen de 
taalwetgeving. De onaendhriei-Peeters, 
die nog steeds van kracht is, bepaalt 
immers dat inwoners die in een andere 
taal dan het Nederlands bediend willen 
worden, daar telkens ten persoonlijke 
titel om moeten vragen. 
Minister Sauwens neemt het niet dat het 
gemeentebestuur de taalwetgeving naast 
zich neerlegt en met dit initiatief een fei
telijke talentelling organiseert. Hij heeft 
aan zijn administratie de opdracht gege
ven om de zaak te onderzoeken en kracht
dadig op te treden. 

Jetse VU&ID op kartellijst 
De Jetse VLD- en VU&lD-afdelingen hebben, samen met onafhankelijke kan
didaten, besloten om een VLD-Vü-O-kartellijst op te stellen, met het oog op 
de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober e.k 
Vlaams en Brussels volksvertegenwoordiger Sven Gatz (VU) wordt lijsttrek
ker. Jets VLD-voorzitter Herman Mennekens staat op de tweede plaats. De 
lijst van 33 kandidaten wordt evenwichtig samengesteld uit VLD'ers, 
VU&lD'ers en onafhankelijken. 
VLD-VU-0 wil in Jette aan de kiezer een Vlaams alternatief bieden, te meer 
daar SB CVP en Agaiev op schoot gaan by hun Franstalige zusterpartijen. 

OOST-VLAANDEREN 
zo. 30 Juli KAPRIJKE: Kaas en 

Wijnfestijn. Steunmaaltijd n.a.v. lijsttrek
kerschap van Stijn Coppejans provincie
raad Eeklo. Van 17 tot 21 u. in de Parochie
zaal te Kaprijke (oude meisjesschool). Deel
name: 300 fr, kind. 200 fr. 

WEST-VLAANDEREN 
Ma. 24 Juli BRUGGE: Educatieve 

wandeling te Oostkerke o.l.v. Omer Dom-
brecht Org. en info: WVG-Brugge-Zuid, 
tel. 050/38.35.12. 

Dl. 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: WVC-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 VVVG-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.: VVVG-Brugge-Cen
trum. 

Ma. 4 sept. ROESELARE: Busrels 
'La Coupole' en 'Planetarium' met 

VVVC_Roselare. info: Trees Coffyn, 
051/20.00.21. Org. Ls.m. VCLD. 

Ma. 25 sept. ROESELARE: Boekbe
spreking 'De Wolvenlus' van Nicholas 
Evans, o.l.v. Frans Pottie. Om 14u. in de 
Caaipersstraat 2 te Roeselare. Org.: VVVG-
Roeselare. 

ANTWERPEN 
Do. 10 aug. BERCHEM: Met FVV-

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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r ^ e sportliefhebber is verwend. Na Euro 2000 en het 

tennis kwam de Ronde, die rijdt na de Alpen 

haar beslag tegemoet, daarna wordt het uitkijken naar de 

Olympische Spelen. Onze sportman zet op een rijtje wat 

uit de voorbije evenementen te onthouden valt. 

4 SPORT • 

Pete Sampras heeft geschiedenis geschre
ven. Hij won in Wimbledon zijn dertiende 
Grand Slam-titel en dat was nog nooit eer
der opgevoerd. Roy Emerson bleef des
tijds op twaalf steken en legenden als 
Bjom Borg en Rod Laver geraakten niet 
verder dan elf. Maar daarmee is niet alles 
gezegd. Sampras won voor de zevende 
keer Wimbledon en evenaarde daarmee 
het record van ene... William Renshaw die 
in de jaren tachtig van de... negentiende 
eeuw (1881-1889) midden het vredige en 
bekoorlijke groen van de Londense voor
stad ongenadig toesloeg. Blijft de vraag 
natuurlijk of tennis toen al sport was... 
Sampras groeit in Wimbledon altijd boven 
zichzelf uit. Hij verloor slechts één van 54 
wedstrijden op het heilige gras. In 1996 
tegen Richard Krajicek, die in dat jaar 
voortgestuwd werd door de mysterieuze 
krachten in de sport. 

Sampras is 28 en hij heeft in zijn carrière 
al veel energie verbruikt en nog meer 
kwetsuren overwonnen. Enkel- noch rug
blessures kregen vat op het atietisch ver
mogen, de wendbaarheid, de klasse en de 
gedrevenheid van de Amerikaan die niet 
in God gelooft maar 'zonder hulp van 
bovenaf', naar eigen zeggen, toch nooit 
zover zou zijn geraakt... Pistol Pete, die al 
meer dan zestig tornooien won, is inder
daad geen gewone. 

De honger van de heerser op het gras is 
nog niet gestild. Hij blijft dromen van een 
titel op Roland Garros. Het gravel van 
Parijs speelde Sampras altijd parten. Hij 
vond er nooit zijn draai. Maar hij blijft pro
beren en ook volgend jaar is er na de 
Franse hoofdstad opnieuw het poëtische 
tomooi in Wimbledon. Een kampioen
schap met aardbeien, met Pimm's, met 
een beschaafd en aan tradities verkleefd 
publiek dat zich nooit ergert aan regen
pauzes, maar dan soelaas vindt in de 
prachtige omgeving. Sport kan nog mooi 
zijn. Met Sampras zolang zijn rechterarm 
hem niet in de steek laat. Wmt hij Wimb
ledon een achtste keer dan is de man 
meteen onsterfelijk. 

BLACK POWER 

De zusjes Williams verpersoonlijken de 
American Dream. Zij hijsen het vrouwen
tennis ook over een zoveelste barrière. Zij 
overschrijden een zoveelste drempel. De 
Williamsen zijn synoniem voor kracht, 
voor atletisch vermogen, voor tennis zon
der complexen. Ze gaan er elke keer 
opnieuw met volle kracht tegenaan, ze 
dromen hardop en hun vader steekt de 
gebalde vuist in de lucht na elke overwin
ning van zijn dochters die hij van kinds
been af voor grote daden voorbestemde. 
Black Power in het vrouwentennis. Het is 
even wennen. 

Het vrouwentennis blijft bekoorlijk. Voor
lopig toch. Er is meestal nog ruimte voor 

lange, adembenemende rally's. Uit het 
herentennis werden die meeslepende slag
wisselingen jaren geleden verbannen 
door een oprukkend leger krachtpatsers. 
De kans dat de Williamsen bij de vrouwen 
eenzelfde ontwikkeling op gang brengen is 
niet denkbeeldig. Harde services, een 
hoog tempo, kracht, fysieke overmacht, 
bijna arrogant ogende efficiëntie. De 
tegenstanders tot ver achter de baseline 
terugdringen... De Williamsen willen win
nen en dat zullen de dames geweten heb
ben. Vader Richard, een kleurrijke en 
authentiek overkomende kleurling, windt 
er geen doekjes om: „Hingis heeft korte 

geweest. Het is niet het eerste mondiale 
topsportgebeuren dat Afrika (het conti
nent) probeert binnen te halen. De hon
ger is groot: in Zuid-Afrika, in Nigeria, in 
Marokko, in Egypte, in Ghana... Men deed 
een gooi naar de Olympische Spelen 
2004. Men was zeker van het WK 2006. 
Omdat Sepp Blatter precies 'op die toe
zegging' toe voorzitter van de Fifa was ver
kozen. Maar het liep weer verkeerd af. De 

Kampioenen 
op gravel en gras 

benen. Seks gaat eerstdaags met pensioen. 
Pierce is wispelturig en Davenport is te 
traag. Wat kan er mijn meisjes overkomen? 
Normaal staan ze hier allebei in de finale. 
Die eii)dsuijd werd nu in de halve finale 
beslecht. Wat daarna kwam was kinder
spel." Tja, als je het zo bekijkt natuurlijk. 

BUSINESS 

Het WK voetbal 2006 zal in Duitsland 
gespeeld worden en niet in Zuid-Afrika. 
Rond die besUssing is heel wat te doen 

vele waarborgen op het technische en 
materiële vlak en president Nelson Man
dela ten spijt. Het Europese lobbywerk 
maakte andermaal het verschil. De Uefa 
sloot de rangen na eerst de Engelse kan-
didatüïir te hebben uitgerangeerd. De 
problemen rond de hooligans tijdens 
Euro 2000 vormden daarvoor een 
gedroomd alibi. Ook Michel D'Hooghe 
stond vierkant achter Duitsland omdat dit 
destijds zou zijn afgesproken toen Enge
land het EK 1996 kreeg toegewezen. De 
afkeer van Sepp Blatter, met wie in deze 

eindelijk kon worden afgerekend na zijn 
onverwachte en tegen de belangen van de 
Uefa ingaande machtsgreep bij de verkie
zingen voor het Fifa-voorzitterschap in 
1998, deed de rest. Europa bezit evenwel 
niet meer voldoende macht om beslissin
gen alleen te kunnen forceren. De hulp 
kwam deze keer uit Azië en Oceanic... 
Duitsland deelde daartoe in Azië handels
contracten uit en het beloofde de Fifa een 
belastingvrij WK. De totale investering zou 
meer dan 60 miljard frank bedragen. 
Franz Beckenbauer, die de campagne 
leidde, sprak van 'het grootste succes' uit 
zijn loopbaan. De wereldtitels van 1974 
(speler) en 1990 (coach) meegerekend. 
Treurnis en ergernis in Zuid-Afrika. Men 
kan er begrip voor opbrengen. Gekwetste 
berusting in Engeland dat er per definitie 
van uit gaat dat het in voetbalzaken 'altijd' 
het hoogste woord moet voeren. Het staat 
nu vast dat het WK voor 2018 niet naar de 
eilanden kan worden gehaald omdat de 
roulatie van de continenten er vroeg of 
laat toch moet komen en dat na Duitsland 
2006 vrijwel zeker Zuid-Afiika en Brazilië 
aan de beurt zullen zijn. Voetbal is al lang 
geen spelletje meer Het is business, geld, 
politiek, diplomatie... 

Olympos 

De zusjes 

Williams wil

len winnen 

en dat zullen 

de andere 
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Op zoek naar geloofwaardigheid 
' Frank Vandenbroucke heeft de Tour 2000 
niet gewonnen. Integendeel. De door God 
gezonden kampioen verliet de Ronde toen 
het asfalt voor het eerst begon te klimmen. 
Tendinitis werd gezegd. 'Werd gezegd'. 
Want rond Vandenbroucke bestaan geen 
zekerheden. Enkel vermoedens en geruch
ten 
Maar er zijn natuurlijk wel vaststellingen 
waar niemand omheen kan. de Vanden
broucke 2000 gelijkt in niets op de kam
pioen uit 1999. Daarvoor kan één reden en 
een massa veronderstellingen worden aan
gehaald. 
De reden: in de winter heeft Vandenbrouc
ke verzuimd basisconditie te kweken. Hij 
heeft zich toen met alles behalve de wieler
sport beziggehouden en betaalt daar hoge 
tol voor. 
De veronderstellingen: de man werd ont
maskerd en is dubbel voorzichtig geworden 
wanneer hij zich op een koers voorbereidt...; 
de man kiest in alle omstandigheden voor 
geld en nooit voor sportieve waarden; hij 
reed te vaak grote verzetten en zijn knie 
werd daardoor kwetsbaar.. Enzovoort. 
Twee vragen rijzen: waar moet het met de 

man naar toe? Wat kan Vandenbroucke nog 
en heeft hij nog een toekomst? 
Misschien moeten we de crack uit Ploeg-
steert krediet geven, maar het mag duidelijk 
zijn dat de tijd begint te dringen. Men blijft 
niet eeuwig een belofte. Verwachtingen 
moeten liever vroeg dan laat worden inge
lost of de handelswaarde zakt en een neer
waartse ontwikkeling stoppen en ombuigen 
is niet vanzelfsprekend. 
Het staat verre van vast dat Vandenbroucke 
in het najaar alsnog zal kunnen toeslaan. Al 
zou dit volgens insiders nog altijd kunnen. 
De renner zit immers met een probleem' 
Niet enkel sportief en fysiek trouwens. 

BANG AFWACHTEN 
Zijn contract moet worden vernieuwd door 
Cofidis of hij dient een nieuwe werkgever te 
vinden. "Het is de vraag wie in deze welke 
risico's zal durven of willen nemen Patrick 
Lefevere liet verstaan dat Vandenbroucke 
welkom is in zijn ploeg in oprichting. Maar 
dan wel op de voorwaarden van de ploeglei
der. Vandenbroucke weet waaraan hij zich 
dan mag verwachten. Hij zal in geen geval 
de enige kopman zijn maar in de huidige 

moeilijke omstandigheden kan dit hem 
enkel voordeel opleveren Vandenbroucke 
moet zichzelf terugvinden in de luwte en 
onder betrouwbare medische begeleiding. 
Er hangt een schaduw rond en over hem die 
moet verdreven worden. Frank gaat op zoek 
naar zijn geloofwaardigheid. Ervaren men
sen als Museeuw en Peeters kunnen hem 
daarbij helpen Dat Vandenbroucke het 
potentieel bezit van een tounwinnaar mag 
inmiddels betwijfeld worden. Hij schijnt 
lichamelijk en mentaal kwetsbaar en kent 
zijn eigen grenzen niet. Maar dat hij vol
doende inhoud bezit om een uitmuntende 
klassieke coureur te worden staat vast. Het 
wordt tijd dat Frank de inventaris opmaakt 
en de lessen trekt die voor de hand liggen.. 
Dat klinkt logisch maar het is niet vanzelf
sprekend voor een coureur die vooral de 
gemoedsrust moet terugvinden, die zichzelf 
als sportman en als mens duidelijke, klare en 
haalbare doelen moet stellen. Om daann te 
slagen moet hij terugvallen op vertrouwens-
mensen, moet hij zijn eigengereidheid opzij 
schuiven. Het wordt bang afwachten... 

(Olympos) 
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YV7 ie in de komende dagen eventjes weg wil uit de 

keiharde realiteit kan daarvoor ongetwijfeld 

terecht op het Milky Way-stripfestival in Middelkerke dat 

nog tot en met zondag 6 augustus doorgaat in de striptent 

aan het Degreefplein bij de Zeedijk. 

^ CULTUUR • 

Stripfestival 
in Middelkerke 

Voor de tiende keer op rij en met de mil-
lenniumeditie in het achterhoofd opteer
den de organisatoren Norbert Declercq en 
Chris Cordier opnieuw voor de Zeedijk 
als locatie voor hun stripfestival. „Op die 
manier slagen we er nu al jaren na elkaar 
in om zowel de keiharde stripfanaat als de 
toevallige strand- of zeebezoeker eventjes 
onze tent binnen te lokken." 

VOOR ELK WAT WILS 

Chris Cordier: „Vooral het unieke 
Gallische dorp van Asterix & Obelix, de 
fratsen van Urbanus en de guitige leefwe
reld van de lagere schooljongen Cedric 
zullen het grote publiek zeker aanspre
ken. En in de uitgebreide boeken- en gad-
getstand moet zelfs de meest kieskeurige 
fan zi)n gading kunnen vinden." ^ 
Om het zomerfestival voor iedereen aan-
trekkehjk te maken, brengt een aantal 
themadagen zeker soelaas. Zo staat van
daag 20 juli Christiaan Verhaeghe, de lau
reaat van Strip Kortrijk 2000 en tekenaar 
van 'De Kronieken van de Guldensporen-
slag', onder de schijnwerpers. Zijn uitge
verij Talent stelt er immers het vierde en 
laatste deel van de voornoemde cyclus 
voor aan het grote publiek. Wie het origi
nele werk van Verhaeghe en scenarist 
Matton wil aanschouwen, kan daarvoor 
trouwens nog tot het einde van juli, elke 
zaterdag en zondag, terecht in het kasteel 
van het Torhoutse Wijnendale. Het week-

eitide van 21 tot en met 23 juh wordt voor
behouden aan 'Vrouwen in de strip'. In de 
week van 24 tot en met 30 juli wordt een 
hommage gebracht aznJean-Yves Mitton, 
één van de meest succesvolle Franse teke
naars van het ogenblik. Zeven dagen lang 
signeert hij, samen met een aantal strip-
vrienden en medewerkers, zijn albums 
van 'De Barbaren & Vae Victus' die ook bij 
ons hoge verkoopscijfers halen. 
Andere themadagen die vooral de jongste 
lezers zullen aantrekken, zijn de 'Cedric'-
tweedaagse op maandag 31 juli en dins
dag 1 augusuis waarbij alle aanwezige kin
deren een gratis mini-albumpje krijgen 
terwijl tekenaar Laudec en scenarist 
Cauvin hun albums zullen voorzien van 
een krabbel en een tekening, en de Suske 
& Wiskefanclubdag op woensdag 2 augus
tus waarbij Paul Geerts en de 'Fameuze 
Fanclub' niet zullen ontbreken. Wfe er in 
Middelkerke niet bi) kan zijn, krijgt een 
tweede kans op zondag 6 augustus in 
Bokrijk. Naast een Suske & Wiske-show en 
een 'look alike'-wedstrijd zal ook Paul 
Geerts daar zijn albums signeren 

GOUDEN POTLOOD 

Het hoogtepunt van het Milky Way-stripfes
tival wordt ongetwijfeld het Gala van het 
Gouden Potlood anno 2000 in de 
Bacarazaal van het Middelkerks Casino op 
vrijdag 28 juli. Dit jaar valt de eer van het 
krijgen van dat Gouden Potlocxl de beurt 

Het rerse leven 
Alleen wie een geliefde mens, een geliefd land kwijt 
is, kan er schnjnend over schrijven Biezonder vele 
leren hebben één of meer geliefden, hun land inbe
grepen, halverwege deze eeuw moeten achterlaten 
om den brode 
De meesten van hen waren eenvoudige mensen, 
maar vele leren munten uit in o m vertelkunst, in 
letterkunde en poëzie Zo zijn heel wat parels tot 
stand gekomen Wij aarzelen met, het hieronder 
vermelde boek tot deze parels te rekenen Het 
bevat scherven van verhalen, stemmingen, schet
sen uit het leven van naar Engeland uitgeweken 
arbeiders maar evengoed van het dorpsleven zoals 
het was toen de verteller (die zijn schuld tegenover 
andere met name genoemde vertellers erkent, in 
Ierland leven nog Vertellersi) aan de landelijke west
kust van lehand leefde Al deze scherven zijn zo 
ineengeplaatst dat ze het leven van de ik-persoon 
Illustreren Men kan ze ook afzondehijk, als grotere 
en soms heel kleine pareltjes genieten 
Het moet een hele klus geweest zijn, ze in het 
Nederiands te vertalen Aan de doordnngende wijze 
waarop de auteur over (volks)muziek weet te schrij

ven, voelt de lezer dat de schrijver ook een geboren 
speelman en danser is 
En dan zijn er de talrijke foto's Het feit alleen al dat 
ze zwart-wit zijn wijst erop dat we ons hier ver 
bevinden van de traditionele mooi ogende toensti-
sche kiekjes Ze Illustreren de tekst doch met op let
terlijke wijze Ze ademen wel dezelfde geest uit Ze 
beginnen gelijkaardige verhalen te vertellen die met 
af zijn Het komt de lezer/kiJker toe, ze af te werken 
Heel het boek vraagt erom, zoniet in zijn geheel dan 
toch in delen, herlezen te worden Wie dan nog 
vóór of na een flard Ierse volksmuziek kan beluiste
ren krijgt een alomvattende indruk van wat het 
leven voor vele leren geweest is tijdens een groot 
deel van hun recente geschiedenis Op voorwaarde 
natuurlijk zelf over enig poëtisch inlevingsvermogen 
te beschikken Er zelf heen trekken, liefst buiten de 
toenstlsche omlopen, is vanzelfsprekend nog beter 

(KI) 
o» * kon de wolken lezen. Ierland zoals het voelt (I 
could read the sky). Timothy O'Crady & Steve Pyke. 
Vertaling René Kurpershoek. Uitg. De Arbeiderspers, 
Amsterdam/Antwerpen. 176 biz., 599 fr. 

aan Urbanus. Daarmee willen de organisa
toren elk jaar iemand bekronen die zich 
voorbeeldig inzet om het stripverhaal 
zoveel mogelijk in de vitrine te zetten. Voor 
het eerst wordt er ook een 'rookie' uitge
reikt voor het stripverhaal dat op korte tijd 
fiarore maakte in Vlaanderen. Wie die eer
ste eer te beurt valt, houden Cordier en 
Declercq nog angstvallig geheim. 
Daarnaast krijgen de aanwezigen voor het 
eerst het nieuwste Lucky iafee-standbeeld 
te zien. Morris himself zal het beeld een 
dagje later op de Zeedijk ter hoogte van 'De 
Lekpot' kant Casino-West onthullen. De 
triptiek, die een duellerende Lucky Luke en 
Joe Dalton, de kleinste van het kwartet, en 
zijn trouwe hond Rataplan, laat zien is van 
de hand van de Egemse kunstenaar Luc 
Madou. Dit nieuwbakken standbeeld vormt 
trouwens de start van een gloednieuwe 
serie volgende maand in dit weekblad. 

Haddock 

Urbanus met familie, hier ;n i/atent/etenive, 

Ofitrangt m Miüüelkerke 

het Gouden Potlood. 

De striptent staat op bet 
Degreefplein (Zeedijk) tot en met 6 
augustus. Het stripfestival is elke dag 
open van 10 tot 12 uur en van 14 tot 
18u.30 uur Meer dan 80 tekenaars 
signeren er elke namiddag hun 
albums. De toegangsprijs bedraagt 
25 frank voor volwassenen, terwijl 
kinderen onder de 14 Jaar, vergezeld 
van hun ouders, gratis binnenkun-
nen. Info-. Norbert Declercq op tellfax 
059130.50.86 of gsm 0495/67.31.00. 
Middelkerkse Dienst Toerisme, 
J. Casselaan, Middelkerke en vragen 
naar Rosalie Verlinde of één van 
haar medewerkers. 

De Parijse 
Commune in beeid 

In antiquariaat Rossaert te Antwerpen 
loopt tot 30 september a.s. een merkwaar
dige fototentoonstelling over de Parijse 
Commune van 1871. 

Antiquair Rossaert: „Het gaat om een 
zeventigtal originele albumine foto's die 
wij vanuit onze interesse voor het gebeu
ren verzameld hebben. Ze zijn inderdaad 
te koop maar vanwege hun authenticiteit 
dan ook vrij duur. Om en bij de 25.000 fr. 
het stuk, het gaat natuurlijk om uitzon
derlijke documenten." 

ADOLPHE THIERS 

De Commune van Parijs was van korte 
duur, ze kwam na de opstand van 18 
maart 1871 tot stand maar werd reeds op 
28 mei van hetzelfde jaar bloedig omver
geworpen. Aan de basis ervan lagen o.m 
de ontberingen als gevolg van de Frans -
Duitse oorlog (1870) en het beleg van 
Parijs dat 132 dagen had geduurd. 
Daarbovenop kwam de uitdagende Duitse 
triomfmars over de Champs-Elysées op 1 
maart 1871. Dé druppel die de volkswoe
de deed overlopen was de beslissing om 
de Nationale Vergadering niet in Parijs 
maar in Versailles samen te roepen, het 
bestuur van de stad over te nemen en de 
vordering van de 227 kanonnen die op de 

heuvel van Montmartre stonden en die de 
Parijzenaars bovendien zelf hadden 
betaald. 
Daarop werd een Centraal comité van de 
nationale garde verkozen bestaande uit 
afgevaardigden van de verschillende arron
dissementen van Parijs, werd een politiek 
en een militair bestuur opgericht en een 
Commune geïnstalleerd. Deze spontane, 
idealistische bestuursvorm evolueerde 
door de onervarenheid van de meestal 
jeugdige leiders naar een haast complete 

'anarchie. Maar de Parijse Commune had 
ook zijn romantische kanten, zo zal het 
lied 'Le temps des cérises' steeds verbon
den blijven met de volksopstand. 
Ondanks het feit dat overwinnaar 
Duitsland Frankrijk verboden had zich te 
herbewapenen kreeg de toenmalige sterke 
man Adolphe Thiers van Bismarck de toe
stemming een leger op de been te bren
gen. De troepen bestonden voornamelijk 
uit door Duitsland vrijgelaten krijgsgevan
genen. Op 2 april tiok dat leger Parijs bin
nen, wie kon gevangen genomen worden 
werd ter plekke terechtgesteld. Dat duur
de tot de Communeleiders ermee dreig
den hun gijzelaars terecht te stellen. 
Onder de 79 terechtgestelde gijzelaars 
bevond zich de aartsbisschop van Parijs. 
Tussen 21 en 28 mei, tijdens de 'bloed-
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Vlaamse grafici 
in Sint-Petersburg 

4 CULTUUR ^ 

In Sint-Petersburg werd op 4 juli jl. de ten
toonstelling van 'Hedendaagse Vlaamse 
Grafiek' geopend. Het is de vijfde opeen
volgende VlaamSfe tentoonstelling in deze 
stad. Door de herhaalde aanwezigheid 
verwierf dit jaarlijkse zomerevenement 
bekendheid en belangstelling bij publiek 
en pers. Op de namiddagvemissage waren 
een.zeer talrijk publiek en 5 radio- en 3 
TV-stations aanwezig. Dezelfde dag nog 
werd de tentoonstelling getoond op de 
nationale zender te Moskou, zoals steeds 
in de cultuurrubriek tijdens het avond
nieuws. Hetzelfde geschiedde op de cul
tuurzender van Kanaal 3 te Sint-
Petersburg en op de populaire zender 
NTV. De dagen daarop volgden radio-
interviews op vijf stations. 
Opmerkelijk op de vernissage was de aan
wezigheid van enkele delegaties uit de cul
tuursector: naast de directies van het 
Museum van de Geschiedenis, het 
Dostojewskymuseum, de Academie voor 
Beeldende kunsten, de internationale cul-
tuurstichting 'De Renaissance van Sint-
Petersburg' was ook IFA, de vereniging 
voor kunstenaars, aanwezig. Ook het 
kruim van de Sint-Petersburgse kunste

naars was present. Ter plekke bekende 
namen als Gleb Bogomolov, Doechovlinov, 
Vasiliev en Levon Lazaris komen wat 
graag een kijkje nemen om hun artistieke 
horizon te verbreden, zeker als er werk uit 
Vlaanderen wordt getoond. Hun belang
stelling is ondermeer het resultaat van een 
jarenlange samenwerking die de organisa
tor en curator van de tentoonstelling, de 
Vlaamse kunstenaar Harold Van De Pene, 
te Sint-Petersburg heeft opgebouwd met 
de cultuursector in deze stad. Ook de bij
zondere plaats van de galerij en het tijdstip 
spelen hun rol: de tentoonstelling loopt 
nog tot 13 augustus tijdens het hoogte
punt van het toeristisch seizoen, en de 
galerij De Koertina Van De Neva bevindt 
zich op een bijzonder punt van de Sint-
Peters- en Paulusvesting, samen met de 
Hermitage de meest bezochte plaats van 
Sint-Petersburg. Zo worden de aldaar jaar
lijks terugkerende Vlaamse tentoonstellin
gen telkens door duizenden Russen en 
toeristen uit andere landen bezocht. 

OOST-VLAANDEREN 

De tentoonstelling van dit jaar toont voor-

Op 16 mei 1871 haalden opstanöelingen La Colonne Venöóme neer 

week', werd Parijs straat na straat uitge
kamd en ingenomen, daarbij sneuvelden 
30.000 opstandelingen. Toen de 
Communards doorhadden dat hun avon
tuur ten einde was lieten ze de zgn. pre-
troleuses op de belangrijkste gebouwen 
los, ze staken ze in brand. Van de 38.000 
aangehouden opstandelingen werden er 
13.500 tot deportatie veroordeeld, onge
veer 6.500 werden geftisilleerd. 

VICTOR HUGO 

Op 31 augustus 1871 werd Thiers tot pre
sident verkozen, maar moest twee jaar 
later ontslag nemen, hij ging dan maar 
historische boeken schrijven. 
Men kan de Commune ook niet los zien 
van de aanwezigheid van Victor Hugo in 
Brussel. De schrijver kon het niet pruimen 
dat België weigerde gevluchte Commu

nards asiel te verlenen, daarop liet Hugo 
in een Brusselse krant weten dat zijn huis, 
Barrikadenplein 4, voor hen openstond. 
Leden van rijke Brusselse families die 
moeilijkheden vreesden betoogden voor 
het huis van Hugo. Om een einde aan de 
confirontatie te maken werd de schrijver 
eind mei het land uitgewezen. 
De Commune van Parijs had ook invloed 
op KarlMarx die in de opstand een eerste 
verzet van het proletariaat zag tegen het 
kapitalistische systeem. Van £enm is gewe
ten dat hij uit de mislukte opstand lessen 
trok voor zijn latere exploten. 

(mvl) 
De Parijse Commune 1871. Een 

reportage. Antiquariaat Rossaert, 
Nosestraat 7, Antwerpen. Tot 30 sep
tember, van woensdag tot en met 
zaterdag, van 14 tot 18u. Gesloten in 
augustus. 

al bekende grafische kunstenaars uit Oost-
Vlaanderen. Zo werd nagestreefd om een 
breed pallet van vermaarde en/of repre
sentatieve kunstenaars en hun grafische 
disciplines te tonen die exemplarisch zijn 
voor wat in Vlaanderen zowat de jongste 
decennia gebeurde. De tentoonstelling 
werd bij pers en publiek zeer lovend ont
haald. De Russische kunstenaarskenners 
en -fiefhebbers waardeerden, naar hun 
eigen zeggen, vooral de expressieve 
kracht van zowel de figuratieve als abs
tracte tentoongestelde werken: 'Vlaamse 
kunst die haar wortels heeft in de grote 
Vlaamse traditie en die haar oorspronke
lijkheid schept in de eigenheid en eerlijk
heid van elke kunstnaar'. 
Opvallend is het hoge niveau van elke 
deelnemer met vooraan de visionaire en 
expressieve werken van Octave Landuyt, 
Roger Raveel, Jan Burssens, Jean Bilquin, 
AndréHeye en Achiel Pauwels en de 'klas
sieke' tekeningen van Raf Coorevits. 
Bijzonder opgemerkt werden de grootste 
inzendingen: een prachtige reeks etsen 
van de getormenteerde Paul Van 
Gijsegem, de genüHneerde 'abstracte' Enk 
DeCramer, de figuratieve André Roelant 
en de overgevoelige Hubert De Volder. 
Walter Brems werd vooral bewonderd 
voor zijn poëtische droomwereld uitge
voerd in een fenomenale technische vaar
digheid. Hans De Munter, de jongste deel
nemer aanwezig met 15 monumentale 
etsen, bekleedt hiermee de grootste 
muurwand van de drievoudige tentoon
stellingszaal. Zijn op realistische details 
steunende 'surreële' beelden van architec
turale constructies, uitgevoerd in heftige 
contrasten van donker en licht, beklem
men door hun magische kracht en hun 
monumentale allure. Hij werd één van de 
meest bewonderde deelnemers van deze 
tentoonstelling. Hetzelfde kan gezegd 
worden van de eveneens nog jonge 
Irmine Remue die met haar 
'Rembrantiaanse' tekeningen van figuren, 
landschappen en kerkinterieurs door 
meerdere Russen als een groot talent 
wordt ervaren. Een aparte plaats bekleden 
de kopergraveur en etser Roland De 
Winter met z'n hallucinante uitbeeldin
gen, de houtsnijder Luc Duflou die met 
z'n schijnbaar-naieve poëtische houtsne
den de tradftie van iemand als "tytgat van
daag bestendigt. 

VLAAMSE ZOMER 

De tentoonstelling werd financieel moge
lijk dank zij de steun van de provincie 
Oost-Vlaanderen en de Vlaamse regering, 
en kadert in het cultuurwerk dat beeldend 
kunstenaar Harold Van De Perre reeds 
jaren te Sint-Petersburg met groot enthou
siast en dito inzet verricht. Net als vorig 
jaar werd samen met deze tentoonstelling 

ook een Muzikale Week van Moderne 
Vlaamse Muziek georganiseerd. De orga
nisatie van dit Muzikaal Zomerfestival 
berust bij het muziekcentrum De Rode 
Pomp uit Gent. Dit centrum met z'n direc
teur André Posman heeft op zijn beurt te 
Sint-Petersburg stevige muzikale relaties 
uitgebouwd. Zo spelen, dank zij dit cen
trum, Russische musici te Sint-Petersburg 
muziek van onze hedendaagse Vlaamse 
componisten, en dit onder de belangstel
ling van een bijzonder geïnteresseerd 
publiek. Met dit dubbelluik van heden
daagse Vlaamse beeldende kunst en 
muziek wordt het begrip 'Vlaamse Zomer 
te Sint-Petersburg' jaar na jaar meer en 
meer een uitstralende werkelijkheid. 

(mvl) 

WNA verwerpt 
Engelstalige 
academische 

graden 
De Vereniging van Vlaams-
Nationale Auteurs (WNA) reali
seert zich dat de mobiiiteit van 
de afgestudeerden op Europees 
niveau een beter inzictit in de 
concrete inhouden van de aca
demische opleidingen nood-
zaai<t De vereniging heeft l<ennis 
genomen van de beieidsverl<ia-
ring van de Europese ministers 
van Ondewijs, de Bologna-verkla-
ring, over de harmonisering van 
de inhouden en titulatuur van de 
academische opleidingen in 
Europa. De vereniging verzet zich 
met klem tegen het voorstel om 
in geheel de EU nog enkel een 
Engelse benaming van academi
sche graden toe te kennen. 
De Vereniging van Vlaams-
Nationale Auteurs beschouwt 
een dergelijke beslissing als een 
fundamentele inbreuk op de taai-
culturele identiteit van de volke
ren van Europa en als dusdanig in 
tegenspraak met de beginselen 
van het Verdrag van de Europese 
Unie zoals in Maastricht en 
Amsterdam gewijzigd 
De Vereniging van Vlaams-
Nationale Auteurs verzoekt de 
Vlaamse regering en in het bij
zonder de minister van Onderwijs 
dit voorstel te verwerpen. 

l^^M' 

Rode boom 

(Hans De 

Munter) 
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NIGHT WALTZ 

Paul Bowles werd geboren in New York in 1910. Zijn eerste kort-
verbalen versebenen in het Parijse avant-garde magazine 
'Transitions'. Op zijn 18de trok hij zelf naar Parijs. Hij studeerde 
er muziek bij Aaron Copland en deed dat blijkbaar niet zo slecht, 
want al vlug verwierf hij faam. In de jaren '30 en '40 schreef hij 
balletmuziek, opera, muziek voor piano, orkest en theater. 
Het was Bowles die de originele Broadwayproductie van Lillian 
Helman's 'Watch on the Rhine' en Tennessee Williams' 'The glass 
menagerie' en 'Sweet bird of youth' van muziek voorzag. Orson 
Welles vroeg hem voor zijn Mercury Theatre en in 1946 regisseerde 
John Huston in New York 'No exit', Bowles' bewerking van Sartres 

NIEUW IN DE BIOS 

'Huis dos'. Het stuk kreeg de Drama Critic Award als beste bui
tenlandse toneelstuk. 

Eenjaar later begon Bowles te schrijven aan 'The sheltering sky', 
dat bij verschijnen in 1949 een daverend succes werd. Robert 
Aldrich, maker van stoere actiefilms, kocht onmiddellijk de rech
ten en probeerde vervolgens jarenlang tevergeefs de financiering 
rond te krijgen. Na zijn dood in 1982 erfde zijn zoon William de 
rechten. Het duurde tot 1986 voor hij producent Jeremy Thomas en 
regisseur Bernardo Bertolucci in Los Angeles ontmoette. Bertolucci 
trok na de montage van 'The last emperor' naar Tangiers - waar 

Bowles sinds de jaren '50 verbleef- om er de auteur te ontmoeten. 
Daarna begon hij aan de verfilming van bet onverfilmbaar geach
te boek met Debra Winger en John Malkovich. Bowles zelf liep 
erdoor als een geheimzinnig mannetje dat de episodes aan elkaar 
praatte. 

Op het filmfestival van Berlijn kon men kennismaken met 'Night 
Waltz: The Music Of Paul Bowles' van de debutant-regisseur 
Owsley Brown, die langs de literaire Bowles de muzikale Bowles 
ontdekte. Met de hulp van Bowles' vriend Phillip Ramsey, werd 
Bowles benaderd. Hij viel dadelijk voor de idee en het resultaat 
mag worden gezien. Wel voor de echte liefhebbers; Bowles' muziek 
is nu niet direct toegankelijk voor de grote massa. (***) 

Willem Sneer 

• MEDIA ^ 

^ ^ S / Lorenzo's Oil Amerikaanse op feiten gebaseerde 
é^a»'' I ^'''^ ^^" George Miller Augusto Odone, een economist 

van Italiaanse afl<omst, werkt bij de Wereldbank en is 
getrouwd met Michaela, een lers-Amerikaanse linguïste 
Op een dag krijgen zij te horen dat hun 5-jang zoontje 
Lorenzo lijdt aan een ongeneeslijke ziekte.. Zat. 22 Juli, 
VT4 om 21U.05 

Madeleine Stowe en Bruce 
willis In 'Twelve Monkeys', 
zon. 23 Juli, VT4 om 21U.15 

Mask De 15-jarige Rocky lijdt aan een zeldzame 
ziekte en heeft een volledig misvormd gelaat Zijn moe
der is lid van een motorbende en probeert haar zoon 
een normaal leven te laten leiden De kans op herstel is 
miniem en Rocky klampt zich dan ook vast aan zijn 
enige droom met de motor door Europa trekken 
Amerikaanse, op feiten gebaseerde dramatische film 
van Peter Bodanovich Maan. 24 Juli, VT4 om 20U.55 

^ s n ^ Le Grand Bleu Tijdens een zwempartij op een 
Grieks eiland heeft Jacques Mayol in 1955 zijn vader 
voor zijn ogen zien verdrinken Twintig jaar later is 
Jacques samen met zijn vnend Enzo Molinan beroeps
duiker geworden Ze hebben zich ingeschreven voor de 
naderende kampioenschappen diepzeeduiken Franse 
film van Luc Besson. Dins. 25 juli, Ned. 1 om 22u.57 

^•^=^ Bring me the head of Alfredo Garcia De dochter 
van de rijke Texaanse grootgrondbezitter El Jefe werd 
verkracht Na een onterende ondervraging bekent zij 
wie de dader is Alfredo Garcia Haar vader looft een pre
mie van 1 miljoen dollar uit voor het hoofd van de 
dader. Bennie gaat op zoek en verneemt dat Garcia ver
ongelukt IS. Hij 'koopt' het lijk en hakt het hoofd eraf 
Amerikaanse film van Sam Peckinpah uit 1974. Woens. 
26Juii, Ned. 3om22u.55 

^•^=^ Les caprices d'un fieuve Omstreeks 1785 Jean-
Frangois de la Plaine wordt door de Franse koning ver
bannen naar de West-Afrikaanse havenstad Samt-Louis, 
waar hij aangesteld wordt als gouverneur Aanvankelijk 
laat zijn opdracht hem onverschillig, maar gaandeweg 
groeien zijn belanstelling en fascinatie voor het land en 
de bevolking Franse film van en met Bernard 
Giraudeau. Een boeiende film die de kijker volledig 
onderdompelt in de schoonheid van Senegal en de har
telijkheid van de inwoners Dond. 27 Juii, Canvas om 
21U.20 

^ = s ^ Loose Cannons Amerikaanse politiefilm van Bob 
Clark. Wanneer de excentneke rechercheur Mac Stern 
voor drie dagen naar moordzaken wordt overgeplaatst, 
wordt hij opgezadeld met Ellis Fielding, het neefje van 
de grote baas. Vrij. 28 Juii, vr4 om 20u.30 

Mooie liedjes duren langer 
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'What can I do to malce you happy? 
What can I do to malce you care?' zingen 
de bevallige dames van de Ierse groep The 
Corrs (foto) ergens in één van hun songs. 
Het antwoord gaven ze vorige week op 
een persconferentie: liefhebbers van 
(hun) muziek mogen die niet meer ille
gaal kopieren, maar moeten hem netjes 
uit de winkelrekken halen. De dames, 
geflankeerd door hun Franse coUega/ean-
Michel Jarre, vroegen dat de Europese 
Unie de uitvoerders en componisten zou 
steunen in de strijd tegen de piraterij. Met 
de inburgering van internet neemt die 
steeds maar uitbreiding: geschat wordt 
dat de sector, goed voor zo'n half miljoen 
banen, vorig jaar ruim 50 miljard fr 
inkomsten aan zijn neus voorbij zag gaan. 
Grote boosdoeners zijn de CD-writer -
waarbij kwalitatief hoogstaande kopieën 
van een CD kunnen worden gemaakt via 
o.m. een eenvoudige PC - en de MP3. Via 
deze methode wordt het mogelijk om 
muziek in gedigitaliseerde vorm gewoon 
van het internet te plukken zonder dat 
daar fysieke dragers (tape, CD, ...) voor 
nodig zijn. De gebruiker kan de muziek 
daar vanzelfsprekend wel opzetten. In de 
handel zijn inmiddels van deze 'music 
players' te verkrijgen als een soort van 
walkman. The Corrs zochten en vonden 
op internet zo'n 18.000 sites waar hun 
muziek zonder hun toestemming te ver
krijgen is. Geschat wordt dat het internet 
zo'n 25 miljoen bestanden bevat waarop 
illegaal muziek wordt aangeboden. 
De particuliere gebruiker mag dan al zijn 
eigen CD'tjes illegaal samenstellen, nog 
groter is de georganiseerde fraude. Daar 
richt de industrie in de eerste plaats haar 
pijlen op. De sector ziet overigens zelf ook 
wel brood in de nieuwe technologie, maar 
dan wel op een faire manier: wie muziek 
via het internet betrekt zou daarvoor een 
vergoeding moeten betalen. 
Hét argument dat steeds weer naar voor 
komt wanneer het erom gaat piraterij te 
bestrijden is het gegeven dat er geen geld 
meer zou overblijven voor het begeleiden 
van jonge, beginnende muzikanten. 
Helemaal hout snijden doet dat niet: de 
grote platenfirma's zijn ook nu al bijzon
der karig met hun sponsoring voor 'pro
ducten' waar zij niet op korte of middel
lange termijn winst in zien. Voor de con
sument betekent dat op de lange duur een 
verschraling van het aanbod. De klonen 
van succesformules als Britney Spears of 
The Backstreet Boys zijn nu al niet meer te 
tellen. Nu al zijn er, mede daarom, maar 
ook als een soort van anarchistische 
opstelling, groepen die hun muziek vrij 
op het internet gooien. Los daarvan blijft 
het feit dat CD's, ondanks de lage produc

tiekosten, in de winkel flink duur blijven 
en het kopieren van muziek - zij het met 
een minder hoge kwaliteit - al jarenlang 
een kwaal is. 

Of The Corrs zelf hun slag thuis zullen 
halen is ook nog maar de vraag. In de VS 
deed de wereldbekende metalgroep 
Metallica ook een forse uithaal naar dit 
illegaal kopiëren, met een flink gedaalde 
populariteit als gevolg. Over zo'n signaal 
zou de muziekindustrie (meer is het niet) 
zich best ook eens beraden. 

VTM bouwt maar raak. Eerst raakte het 
nieuws bekend dat de commerciëlen uit 
Vilvoorde zonder bouwvergunning 
begonnen waren aan de bouw van een 
'Big Brother'-huis (naar de geUjknamige 
'realitysoap' die eerdaags op Kanaal! zal 
zijn te zien). Nu blijkt ook met het eerste 
VTM<afé - op de renbaan van Oostende -
een en ander grondig mis te zijn. 
Monumenten en Landschappen vindt dat 
de Hippodroom, een beschermd monu
ment, teveel wordt aangetast door het 
protserige café. VTM, dat enkel zegt in te 
staan voor het leveren van ambiance en 
BV's (al dan niet tegelijk) wast de handen 
in onschuld, maar had beter kunnen 
weten: Aimé Desimpel, VLD-kamérlid en 
onvoorzichtig minhuisbouwer stond in 
voor de infrastructuurwerken. Er wordt 
gezocht naar een minnelijke schikking. In 
het andere geval dient zich een lang pro
ces aan. Dat zou vooral hard aankomen 
voor VTM: de modale familiezender die 
plots wel meent te mogen wat klein 
Vlaanderen niet mag... 

De reaUtysoaps beginnen stilaan ook 

The Corrs op de bres voor de muziekindustrie. 

slachtoffers te eisen. Dat leert ons een 
bericht in Het Belang van Limburg 
geschreven door een productiemanager -
geen journalist dus - van het programma 
'Expeditie Robinson'. Daarin wordt een 
aantal mensen gedropt op een eiland. 
Bedoeling is het zo lang mogelijk daarop 
uit te zingen. De medewerker maakt 
onverholen reclame: „(...) het levert unie
ke televisie op waarbij alle emoties aan 
bod komen in hun meest zuivere vorm." 
Unieke televisie dat is: mensen die vech
ten voor eten en zelfs niet te benauwd zijn 
daar een mes voor te trekken. Moet je dit 
soort dingen uitzenden? Cultiveren? 
Wordt zoiets bestraft? Of met een pseudo-
intellectueel sausje overgoten? 

Nogal wat vakantiegangers meten het 
succes van hun vakantie af door te verge
lijken met het thuisfront. ,Ja Miei, het 
eten is hier net als thuis" en „Zeker Rita, 
het beddengoed ruikt ook hier naar 
Silan." Het vreemdste Oost West Thuis 
Best-verhaal dat wij kennen is dat van de 
dame die haar TV-toestel meenam 'omdat 
ze in Spanje geen VTM hebben'. VTM is 
daar nog steeds niet te ontvangen, maar 
wel enkele VRT-programma's. Die zijn te 
zien viaBV7V-7V, een samenwerking tussen 
Nederland en Vlaanderen. BVN-TV loopt 
langs de satelliet over zowat de hele 
wereld. Van de VRT is, naast een licht-
informatief programma, type 'Man bijt 
hond', ook het journaal van 19u. te zien. 
Meer info via www.bvn.nl ofwww.vrt.be of 
A. Reyerslaan 52, 1043 Brussel. 
Vanzelfsprekend blijft ook Radio 
Vlaanderen Internationaal in de ether. 
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Kindsoldaten 
De lezersbrief van H van Ransbeeck [WU, 13 juli jl. -
'Kindsoldaten') heeft me geschokt 
Vooreerst toont deze brief aan hoe de sensatiezucht van 
de media tot desinformatie van het publiel< leidt Een 
foto van l<inderen die soldaatje spelen kan je overal 
nemen, dus ook in Kosovè. Of daarmee bewezen wordt 
dat in Kosovè kindsoldaten gerekruteerd worden, is iets 
anders natuurlijk. 

ik volg de toestand in Kosovè reeds 10 jaar op de voet. 
Welnu, ik kan de briefschrijver geruststellen: in Kosovè 
woedt geen guerrilla, worden geen kindsoldaten gerek
ruteerd en is er geen 'georganiseerde' jacht op Serviërs 
of zigeuners Wel is er veel verbittehng en haat om de 
geleden ellende en vallen er soms wraaknemingen te 
betreuren Tussen twee haakjes: uit de cijfers blijkt dat 
het aantal Albanese slachtoffers nog steeds hoger ligt 
dan het aantal andere slachtoffers. 
Verzoening is op termijn enkel mogelijk als er gerechtig

heid zal bestaan in Kosovè. Als de bijna 2 000 Albanezen 
in Servische gevangenissen vrij zullen zijn, als er uitsluitsel 
is over de meer dan 5.000 vermisten, als de schuldigen 
voor de genocide gevonnist zullen zijn . 
Om die gerechtigheid te creëren is parlementslid Bart 
Staes voortdurend in het getouw in en buiten het 
Europees Parlement. 

Karel Van Reeth, 
Aalst 

Spijkers OP laag 
water 
Alle mededelingen van het IJzerbede-
vaartcomité worden ondertekend door 
voorzitter en/of secretaris. 
U mag gerust zijn: de 11 juli-motie werd 
door de Raad van Beheer, in vergadering 
bijeen op 5 juli jl., door alle beheerders 
onderschreven. Eén ondervoorzitter was 
verhinderd, maar ik ben ervan overtuigd 
dat hij met de motie akkoord gaat. (WIJ, 
13 juli jl. - 'Recuperatie'). Zoekt Wlf nu 
ook al spijkers op laag water? 

Lionel Vandenberghe, 
voorzitter. 

Rechtzetting 
In WIJ van 29 juni jl. werd gemeld dat 
onze minister van Cultuur Bert Anciaux 
de culturele centra van de Rand, een riem 
onder het hart wil steken door de subsi
diering vanaf 2002 voor deze centra te ver
dubbelen. Wij kunnen niet anders dan 
hierover verheugd zijn. 
Er sloop echter een fout in de medede
ling. Overijse vah niet in het stedelijk 
gebied maar behoort volgens het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen tot 
het buitengebied. 

Het buitengebied is op de schaal van 
Vlaanderen bekeken het gebied waarin de 
open, onbebouwde ruimte, overweegt. 
Deze ruimtelijke structuur van dit buiten
gebied is bepaald door de natuuriijke, 
agrarische en de infrastructuur. 
Dit werd cartografisch bepaald en stemt 
overeen met de voorschriften die in elk 
gebied van toepassing zijn. 

Reinhilde Raspoet, 
Overijse. 

Sproolcies 
De grondslag van de collectieve verzeke
ringen is een prachtig idee (WIJ -13 juli jl. 
- 'Hospitalisatieverzekering') en zou méér 
moeten toegepast worden. Dat bedrijven 
of instellingen die verzekering gratis aan 
hun personeel geven is echter een verdo
ken loonvoordeel. Vanalles gratis uitdelen 
is uitgegroeid tot een nieuwe manie. Het 
lukt niet daar een logica in te ontdekken. 

Nog erger is: de mensen eerst zoveel ofte 
veel aijpakken om ze dan nadien van alles 
gratis te geven. Zo maakt men een mus met 
wat kruimels blij. Met de mensen meer 
geld beschikbaar te stellen zodat ze zel^ 
naar eigen goeddunken en vrij alles kun
nen betalen lukt dat ook. 
In het andere geval glijden wij stilaan af 
naar het verfoeide Sovjetsysteem van wel
eer. Weinig verdienen, maar alles gratis of 
spotgoedkoop maken. De Staat betaalt, 
maar wie is de Staat? ledere burger! Alles 
gratis, ruikt naar collectieve waanzin van 
een volk dat niet meer tot nadenken in 
staat is en in vervoering sprookjes aan
hoort. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Kindsoldaten (2) 
Niemand kan onbewogen blijven bij de 
lezersbrief van Hugo van Ransbeeck over 
de kindsoldaten in Kosova (Wy, 13 juli 
jl.). Maar nu plots alle schuld in de schoe
nen van het UCK schuiven lijkt mij toch 
wel wat overdreven. Reeds voor de oorlog 
tussen Servië en Kosova waren er de con
flicten met Slovenië, Kroatië, Bosnie-
Hercegovina en net niet met Macedonië. 
Bovendien ligt in een gewapend conflict, 
en zeker in dat van de Balkan, de verant
woordelijkheid bij vele factoren. Moord, 
brand en verkrachting gebeuren aan alle 
fronten. En bommen, zelfs al komen ze 
van de NAVO - dus ook van ons -, brengen 
nooit beschaving! Maar nu plots sympa
thie gaan koesteren voor de Serviërs is 
toch wat veel gevraagd. 
Wat nu de kindsoldaten betreft: moet het 
gezegd dat deze onbeschaafde vorm van 
oorlogsvoering zo oud is als de geschiede
nis? Wie stuurden niet allemaal kinderen 
in het vuur? Van de kinderkruistocht over 
de nadagen van het nationaal-socialisme 
tot vandaag, een lange ketting van kinder
misbruik! 

Hier is werk voor Europarlementsleden 
om het leger van de kindsoldaten defini
tief en overal te demobiliseren. In die zin 
ben ik het met de briefschrijver uit 
Dendermonde volmondig eens. 

Jan Aerts, 
Antwerpen 
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Afhalen van palinggerechten mogeli|k 

Openingsuren van maandag tot en met donderdag 

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

Zaterdag 18 uur tot 22 uur 

Zondag 12 uur 21 30 uur 

Verlofperiode de maand december 
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M 
t erland viert op 17 maart St. Patricks Day, op 4 juli ^m 

herdenken de VSA Independence Day, op 14 juli V 

doet Frankrijk de inname van de Bastille over, op 21 juli 

herdenkt België de eed van Leopold I, eind april gaat 

Nederland voor Koninginnedag uit de bol, enz... Maar 

wat vieren de niet-staatsgebonden volkeren van Europa? 

WIJ ging even op onderzoek uit. 

• UITSMIJTER • 

De meeste nationale feestdagen herinne
ren aan een militaire gebeurtenis. Je moet 

' de TV-journaals zien om te weten wat op 
Orangemen's Day (12 juli) in Groot-
Brittannie en in Noord-Ierland wordt her
dacht. Onze 11 juli is nog zo'n militaire 
prestatie, de Slach bij Warns is voor de 
Friezen dan weer een gelegenheid om te 
herdenken dat hun voorouders in 1345 de 
Hollandse graaf Willem IV versloegen. 
Ook het feest van de Franstalige 
Gemeenschap in België is een militaire 
datum, dan herinneren de Franstaligen 
zich het verdrijven van de Hollanders tij
dens de septemberdagen van 1830. 
Maar weg van de staatsnationale feestda
gen zocht WIJ een handvol volksnationale 
feestdagen samen en stelde verheugd vast 
dat niet allen met wapengekletter te 
maken hebben. 

DIA DA PATRIA GALECA 

Het zwaartepunt van de nationale feest
dag van Galicie (of de Dia da Patria 
Galega) op 25 juli ligt in de hoofdstad 
Santiago de Compostela. Terwijl het 'offi
ciële' feest - in aanwezigheid van Manuel 
Fraga Iribam (Partido Popular) en de 
Spaanse koning - plaatsheeft voor de 
kathedraal, verzamelen de nationalisten 
zich op het nabijgelegen Plaza da 
Quintana. 
De officiële bijeenkomst staat in het teken 
van Santiago Apostel. Deze volgeUng van 
Jezus Christus strandde volgens de overle
vering op de Galicische kust. Zodra hij 
voet aan wal zette, werden de velden 
bedekt met fonkelende sterren (veld: 
compo , sterren: stella). Om deze gebeur
tenis te vereeuwigen werd een bescheiden 
kerk gebouwd die zou uitgroeien tot een 
legendarische kathedraal. De Dia da Patria 
Galega was tijdens de Franco-dictatuur 
verboden omwille van het uitgesproken 
politieke karakter. Na 1975 zou de Dia 
opnieuw uitgroeien tot de hoogdag voor 
de Galicische nationalisten. Het Bloque 
Nacionahsta Galego, zusterpartij van de 
Volksunie, speelde hierbij een sleutelrol. 
Na de traditionele toespraken begint een 
volksfeest met muziek, dans en hapjes. 

SCHOTLAND 

De feestdag van Schotiand (30 november) 
staat in het teken van de kruisdood van de 
patroonheilige An^ret/̂  (Andreas). Net als 
zijn broer Simon Petrus was Andrew een 
visserman in Galilea, waar ze allebei vol
gelingen werden van Christus. Andrew 
stierf aan een X-vormig kruis Dit zoge
naamde Andreaskruis is verwerkt in de 
Schotse vlag (wit kruis op blauwe achter
grond). Overblijfselen van de heilige 
Andrew kwamen na talrijke omzwervin
gen terecht in een Pictische nederzetting 

aan de Oostkust van Schotiand. De plaats 
groeide uit tot de stad Saint Andrews met 
de gelijknamige kathedraal. De herden
king gaat gepaard met avondlijke concer
ten en ceilidhs, traditionele muziek en 
dans. 

DYDD DEWI SANT 

De Welshmen vieren op 1 maart hun 
nationale feestdag: Dydd Dewi Sant (de 
dag van heilige David). Ze herdenken dan 
zijn overlijden. Deze Keltische monnik 
stichtte in de zesde eeuw na Christus ver
schillende religieuze centra in Wales en in 
het westen van Engeland. Na een pel
grimstocht naar Jeruzalem werd Dewi tot 
aartsbisschop aangesteld. De Welshmen 
tooien zich op Dydd Dewi Sant met een 
gele narcis, hun nationale bloem. Op de 

hevige repressie door de bezettende 
macht. 
Dat konden we in 1975 tot in Vlaanderen 
merken: „Toen het Paasfeest op handen 
was zond de Heer twee leerlingen uit om 

Tussen feestend 
volk 

Eisteddfodau-festivals worden het tradi
tionele feestmaal en Te Bach (thee) 
gevolgd door zang en dans. Ook de scho
len nemen actief deel aan deze activitei
ten of organiseren zelf een Eisteddfodau. 

ABERRI EGUNA 

68 jaar geleden, tijdens de Spaanse 
Burgeroorlog, vierden de Basken voor het 
eerst hun 'nationale feestdag' en dit ble
ven ze herhalen, telkens op Paasdag. Maar 
met het keren der tijden werd elke uiting 
van Baskisch nationalisme strafbaar. In 
Noord-Baskenland werd de draad 
opnieuw opgepakt op Paasdag 1963. In 
aanwezigheid van de toenmalige VU-
volksvertegenwoordiger Daniël 

Deconinck, werd de steen met het 
Charter van Itsasu onthuld. Onder de 
franco-dictatuur waren het de radicale 
jongeren die met mondjesmaat korte 
acties organiseerden. Op Paasdag 1968 
waren in San Sebastian alle samenscholin
gen verboden. Het oude stadsgedeelte, 
met zijn voor de politie zo gevreesde stra-
tenlabyrint, werd omsingeld en herme
tisch afgesloten. Boven de stad vlogen 
helikopters en voor de kust lagen drie 
oorlogsbodems! Tweehonderd mensen 
werden aangehouden, waarvan velen mis
handeld en gefolterd werden. 
De PNV zette in het begin van de zeventi
ger jaren een en ander op touw dat kan 
vergeleken worden met de eerste (CVP-) 
IJzerbedevaart na de bevrijding. De radi
cale nationalisten, die niet onder de vleu
gels van moederpartij PNV wilden acte
ren, konden nog steeds rekenen op een 

een geschikte plek te vinden. Je zal er een 
ezel aan de muur gebonden vinden, zo 
sprak de Heer...". 
Maar die twee leerlingen, Willy Kuijpers 
en Walter Luyten, vonden die Paasdag in 
Gemika niet één, maar heel wat meer 
ezels van de Guardia Civil die hen gebon
den meenamen en prompt het land uitzet
ten. 

Er ligt al jaren op Paasdag geen oorlogs
bodem meer voor de kust van San 
Sebastian en evenmin zorgen helikopters 
voor dat typische angstaanjagende 
Vietnamgeluid. Maar de neo-Franquisten 
van de Partido Popular, nu regerend met 
een absolute meerderheid, willen nog wel 
eens tonen tot wat ze in staat zijn. De PNV 
werd in Madrid uit alle commissies geslo
ten. 

In 1999, tijdens het door ETA uitgeroepen 
bestand en het daaropvolgende pact van 
Lizarra-Garazi, werd voor het eerst sedert 
vele jaren de Aberti Eguna {Dag van het 
Vaderland) opnieuw gevierd door alle 
nationalistische partijen en syndicaten. In 
de namiddag feestte iedereen afzonderiijk 
verder. Dit voorjaar was het gelukkig niet 
anders. Op alle bijeenkomsten werd vóór 
de middag, bij het gemeentehuis, 
opnieuw dezelfde verklaring voorgelezen. 
Elke partij had dan wel een eigen motto 
maar het kwam telkens neer op de 'con
structie van de Baskische Natie via de weg 
van democratie en vrede'. 

ALTERNATIEVEN 

Naast dit officiële feest zijn er ook alterna
tieven. In Kanbo (in Noord-Baskenland) 

ging zo'n alternatief driedaags feest door. 
Op de eerste dag daagden 8.000 jongeren 
op met tentjes en rugzakken. Ze waren 
zonder problemen de grens met Frankrijk 
overgeraakt. Eerder dit jaar sloot de poli
tie bij een amnestiebetoging in Bayonne 
de grens gedurende 24 uur gewoon af! In 
Kanbo stonden kraampjes met Baskische 
producten, boeken en informatie over 
nationale 'minderheden'. Tevens was er 
een cultuurtent met theater, muziek en 
poëzie. Er waren wedstrijden met 
Baskische sporten maar de grote massa 
kwam ongetwijfeld voor de radicale 
Baskische rockmuziek. Mede door de 
plotse stijging van de temperatuur (van 16 
naar 27 graden) werd de bijeenkomst een 
leuke chaos. De derde dag werd besloten 
met een hommage aan de Gudaris, de 
Baskische strijders die gevallen waren of 
in de gevangenis zitten. In welk Baskisch 
midden je ook komt: de problematiek is 
nooit veraf! 

RAFAEL DE CASANOVA 

Elke 11de september komen de Catalanen 
in het stadscentrum van Barcelona samen 
om aan het standbeeld van Rafael de 
Casanova te gedenken dat op die dag in 
1714 Catalonië zijn onafhankelijkheid 
verloor en aan Spanje werd gehecht. De 
Casanova sneuvelde tijdens de schermut
selingen. Sinds Catalonië over een vorm 
van autonomie beschikt is de feestdag van
zelfsprekend geworden, maar ooit was het 
dé dag waarop bijna één miljoen 
Catalanen over de Ramblas en langs het 
Gotisch kwartier van Barcelona trokken 
en luidruchtig het einde van de 
Madrileense betutteling eisten. Maar 
Catalanen zijn ook feestvierders, deze '11 
de Setembre, diada de Catalunya' geeft 
jaarlijks aanleiding tot uitbundige volks
feesten met 'danses tradicionals' en 
natuurlijk de 'matanga del porc'. Je zou 
voor minder het beste varken slachten! 

(Samenstelling: Jan Maas, 
Filemon Vdb, mvl) 

Op de Dag van 
het Vaderland 
komen alle 
Basken, over 
alle partljgren-
zen heen, 
samen om de 
oprichting van 
een Baskische 
natie te eisen. 
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