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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

S amen met Jan Hoet, BV, bokser, conserva

tor, organisator van vernieuwde culturele 

manifestaties en tot slot 'ridder', heeft de monar

chie aan de vooravond van 21 juli tien personen 

een adellijke titel verleend. Dergelijke titels zijn 

voortaan ook voorbehouden aan 'verdienstelijken' 

uit de artistieke-, sociale- en sportieve sector. 

Hoewel. Wie zich tot deze sectoren rekent, 

mag nauwelijks hopen op een titel van baron, laat 

staan burggraaf. Die titels zijn eerder weggelegd 

voor zij die aan de top van belangrijke economi

sche organisaties of florerende ondernemingen 

staan. Tal van geëngageerden die zich dagelijks of 

wekelijks inzetten voor de vele non-profitorganisa-

ties die Vlaanderen rijk is, passen niet in het sys

teem van adelverheffing. Een Hoet of een Eddy 

Merckx vormen slechts de uitzondering op de regel 

om het volk te sussen. 

De rest van de door de koning geadelden 

dient voornamelijk als Belgisch exportproduct, of, 

zo merkt VU&ID-fractieleider Frieda Brepoels op, 

„om de Belgicistische gevoelens te verankeren." 

Jazeker, meer dan één partij maakt van dit 

systeem deel uit. Voor sommigen vormt het beho

ren tot welke elite dan ook de ultieme drijfveer. 

Niet weinig Vlaamse ondernemers staan in de rij te 

drummen om tot de 'nieuwe' adel te behoren en 

lobbyen daarvoor tot op het gênante af 

Daarvan weet de monarchie handig gebruik 

te maken, de verheffing van de adelstand is één van 

de weinige voorrechten die de koning heeft kunnen 

bewaren. Dit voorrecht wordt alles behalve neu

traal toegepast, het is een politiek en levensbe

schouwelijk instrument voor de monarchie. 

Republikeinen, gewezen 'zwarten', separatisten en 

zelfs gematigde flaminganten komen niet in aan

merking. Homofielen, lesbiennes en uit de echt 

gescheidenen slechts node of uitzonderlijk. Enkel 

zij die binnen het huwelijk geboren zijn, maken 

kans op een adellijke titel. Vrouwen kunnen hun 

erfelijke titel niet doorgeven aan hun kinderen. 

,,De adelverheffing is enkele eeuwen in de 

tijd blijven stilstaan", aldus Frieda Brepoels. „Veel 

belangrijker nog is dat dit systeem een onderscheid 

maakt tussen mensen en zeker geen gelijke kansen 

schept. Dit is niet langer aanvaardbaar in een 

moderne samenleving. Het debat over de vraag hoe 

erfopvolging in de 21 ste eeuw nog kan gerijmd 

worden met democratie moet in het najaar gevoerd 

worden." 

De politica zal daartoe een voorstel tot her

ziening van art. 113 van de grondwet indienen. 

(e^dc) 

Tot 24 augustus! 
De redactie van WIJ knijpt er even tussenuit. In dit laatste nunn-
mer voor de vakantie vindt u traditiegetrouw/ een wedstrijd. Ook 
de 'Hoofdbreker' is wat groter dan gewoonlijk. WIJ breekt zich het 
hoofd alvast niet meer tot de laatste 
week van augustus. Om dan met 
opgeladen batterijen te werken aan 
het nummer van 24 augustus a.s. 
Een prettige vakantie met veel rust 
en eindelijk mooi weer! 

W ie dagelijks met de auto op de baan 
Is, weet beter dan wie ook dat een 

verkeersveiligheldplan geen overdreven 
luxe Is. Het Is zelfs de vraag of het al niet 
te laat is om het misdadige rijgedrag dat 
sommige bestuurders hebben aangeno
men probleemloos af te bouwen. Want 
geef toe, lezer, er rijdt wat rond op onze 
wegen! Een mens wordt er stil van als hIJ 
ziet wat voor levensgevaarlijke toeren uit
gehaald worden: schaduwrijden, dubbe
len, dribbelen, kruisen, inhalen, snijden, 
roodrijden, lukraak stationeren, tegen-

politie, provincies en gemeentebesturen 
hebben acties op touw gezet. 
Verdienstelijk weliswaar maar In gespreide 
orde zodat de weerslag niet altijd meet
baar was. Zoals het In dit land meer 
gebeurt blijven vele goede bedoelingen 
goede bedoelingen. Zo werd het rijbewijs 
met punten, reeds tien Jaar geleden door 
het parlement goedgekeurd, nooit ern
stig uitgewerkt, laat staan toegepast. 
Hetzelfde geldt de onbemande camera's. 
Terwijl er In Vlaanderen 32 staan opge
steld Is Wallonië er nooit tuk op geweest. 

Bij voorbaat gekelderd? 
richting rijden.. Je kunt het zo gek niet 
bedenken! Het wagenpark blijft maar 
groeien, de autolndustrie publiceert de 
cijfers alsof het zegebulletins zijn. De 
hoge brandstofprijzen hebben niet de 
minste Invloed op ons rijgedrag. Het Is 
een fenomeen dat voorlopig zonder ver
klaring blijft, ondertussen zijn verkeers
drukte en onveiligheid ons deel 
In de voorbije tien Jaren werden door 
allerlei overheden maatregelen genomen 
om de verkeersveiligheid te bevorderen. 
Remedies die In het geheugen blijven 
hangen zijn de zgn Wodca-actles en het 
rijbewijs met punten, dat laatste ooit 
door toenmalig Verkeersminister 
Dehaene gelanceerd. Ook rijkswacht en 

Nu ze reeds drie Jaar hun gunstig effect 
op de verkeersveiligheid bewijzen, gaat 
men er beneden de taalgrens eindelijk 
anders over denken. 
Samenhangend is dat allemaal niet, weer 
eens omdat de verschillende regio's de 
zaken anders aanpakken. Mepi denke aan 
de 'namaak-gendarmes' die recent langs 
Waalse snelwegen werden opgesteld! Een 
andere aanpak Is op zichzelf niet zo erg 
ware het niet dat verkeer en veiligheid 
ook nog federaal geregeld worden. 
Iedereen die In het dossier geïnteresseerd 
Is, zat met een visadempje te wachten op 
het aangekondigd Federaal Verkeersvel-
llgheldsplan. Dat zag er beloftevol uit 
want uitgedacht door een 'groene', de 

federale minister van Mobiliteit en 
Vervoer Isabelle Durant Maar het is met 
mevrouw opletten, ze vertoont namelijk 
een merkwaardige geldingsdrang gevoed 
vanuit haar positie tegenover die andere 
Waalse coryfee, Laurette Onkelinx. Het 
gedrag kadert In de bitsige strijd die de 
links georiënteerde partijen In Wallonië 
uitvechten. 

Op de vooravond van haar vakantie heeft 
de federale regering het ontwerp van 
een Verkeersveiligheldplan goedge
keurd. Men kan zeggen dat het verdien
stelijke van het plan Is dat er eindelijk een 
plan Is. Het voorstel van Durant staat op 
vier poten: preventie, verkeershandha
ving, repressie, nazorg. In hoeverre het er 
na de goedkeuring nog 'staat' Is een 
ander verhaal, want nog voor de aanvaar
ding werd reeds een aantal essentiële 
punten naar een interkablnettenwerk-
groep afgevoerd. Zo wordt het rijbewijs 
met punten, dat nochtans in het paars
groene regeerakkoord staat, alweer naar 
een commissie verwezen. Een vergeet-
put, beweert VU-kamerlld Frieda 
Brepoels. Ook het voorstel om nieuwe 
categorieën van verkeersboeten, gekop
peld aan het Inkomen b.v , te ontwerpen 
krijgt geen doorgang. 
Het zou oneerlijk zijn de gedachte achter 
het plan te verwerpen alles wat het 
terugdringen van het aantal verkeers

slachtoffers kan verminderen is winst De 
noden zijn gekend- een betere scholing 
van Jonge chauffeurs, de cowboys van de 
weg kordaat aanpakken, de dringende 
beveiliging van voetgangers en fietsers, 
het prioritair Invoeren van de zone-30. 
Maar waarom Is dit voorstel toch zo onsa
menhangend en vaag' Waarom nog eens 
een overlegronde organiseren? Is er al 
niet genoeg gestudeerd? ledereen weet 
onderhand waar de zwarte kruispunten 
liggen. Als lid van de Kamercommissie 
Mobiliteit vraagt Brepoels onbemande 
camera's voor de 100 zwartste punten 
van Vlaanderen, een steviger aanpak van 
verkeerscriminallteit en boeten op basis 
van het veroorzaakte gevaar en naar 
gelang de plaats van overtreding. Het 
plan-Durant Is, In de vorm zoals het werd 
aangenomen, voor Brepoels 'een maat 
voor niets'. Ook Jos Amsoms (CVP), sinds 
Jaren bewogen bezig met de problema
tiek, spreekt van 'een zeer mager beest
je' 

Een verkeersveiligheldplan Is er niet om 
punten te scoren, lljkenplkken Is zowat 
het ergste wat een politieke partij kan 
doen. Maar toch vraag Je Je af onder 
wiens druk en waarom de federale rege-
hng het voorstel reeds bIj voorbaat zo 
drastisch amputeert? 

Maurits van Liedekerke 



Kleurennota: bemoei u ermee! 
Het zal de lezer van dit blad niet ontgaan 
zijn dat de Vlaamse regering naar 
aanleiding van 11 juli uitpakte met haar 
zgn. 'kleurennota'. Daarin staan al haar 
plannen voor Vlaanderen. Heeft men u niet 
gevraagd om 'uw gedacht' daarover te 
zeggen? En vindt u dat onterecht? Geen 
nood! U kan nog steeds met uw reacties, 

vragen en opmerkingen terecht op de 
debatwebsite van de Vlaamse overheid 
(www.debat.vlaanderen.be). In het najaar 
volgen ook nog eens thematische discussies 
en praatsessies met de bevoegde ministers. 
Zo rond deze tijd moet de kleurennota ook 
in gedrukte vorm aan te vragen zijn via de 
Vlaamse infolijn: 0800/30201. 

Vrij veilig, vrij Nederlands 
,,"Vooral veel jonge mannen zakken naar hier af, nadat 
ze op de Gentse Feesten hun ogen de kost hebben 
gegeven", zegt Minou, een .hoogblonde prostituee 
"Vaak hebben ze op de Feesten een liefje opgescharreld 
dat afhaakte wanneer puntje by paaltje kwann En als 
het geweer geladen is, moet het afgeschoten worden, 
hé" ( ) Als potentiële klanten teveel gedronken heb
ben, vraag ik meestal het dubbele van mijn normale 
prijs Vooral bIj Nederlanders blijkt dat een efficient 
trucje te zijn"" 
Gelezen in De Morgen over de 'dansende hormonen' tij
dens de Gentse Feesten Donderdag 20 juli 2000 
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Duizenden senioren 
maken gebruik van de goedkope trein-
tickets. Sinds 1 juli geldt voor de 65-
plussers een tarief van 100 fr. voor een 
heen- en terugreis naar een bestem
ming naar keuze. 

Vanaf dinsdag a.s. zullen 
rijkswacht en politie ook echt boetes 
uitdelen wanneer ze chauffeurs tijdens 
het rijden zien telefoneren met een 
niet-handenvrij toestel. Tot op heden 
kregen ze meestal een waarschuwing. 
Boetes waren er alleen bij tegenprut
telen. Echt waar 

Child Focus, het 
Europese centrum voor vermiste en 
uitgebuite kinderen, krijgt vooral te 
maken met weglopers. Het gros van 
die dossiers vindt een oplossing. 
Moeilijker zijn de ontvoeringen door 
ouders. Daarvan wordt niet de helft 
opgelost. 

In Sugny, een dorpje in 
Namen dat grenst aan Frankrijk, werd 
het lijk van een tienermeisje ontdekt. 

Het Britse zondagsblad 
News of the World publiceerde een lijst 
met veroordeelde pedofielen. 

Twee jongeren uit 
Tienen geraken in het ziekenhuis nadat 
ze in een Lierse discotheek een over
dosis vloeibare XTC hadden opgeno
men. 

De stad Luik heeft beslist 
dat een 7-tal gevaarlijke hondenrassen 
en hun begeleiders niet meer zonder 
leiband én muilkorf de straat of ande
re voor het publiek opengestelde ter
reinen op mogen. 

In België krijgen dage
lijks iets meer dan twee mensen te 
horen dat ze seropositief zijn. Dat is 
een stijging met 15% ten opzichte van 
1998. 

Vraag van de week: 
'Hoeveel langer is een file naar de kust 
wanneer het bewolkt is?' 

En haalden voorts de 
nationale kranten: de veters van 
Mathilde, het woord en wederwoord 
van Paul Marchal, de waanzinnige bei
aardier van Tielt, de geaardheid van 
een Vlaamse actrice,... 
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FEDERATIE EN 
DEELSTATEN 

Het zit de federale regering economisch 
mee. Ze gaat uit van een groeiiiypotliese 
van 2,5%, terwijl de Hoge Raad voor 
Financiën (HRF) een groei van 3,1% ver-
waclit. Bovendien zal de federale over
heidsbegroting dit jaar een evenwicht 
bereiken. In 2001 neemt de beleidsruimte 
nog niet toe. Op dat moment moet ook de 
Vlaamse regering de vinger op de knip 
gaan houden (lees blz. 4). 
Plaatst de federale regering de deelstaten 
in het defensief? Deze regering kan voor
lopig op enig vertrouwen bij de bevolking 
rekenen. De ondernemers werd een loon
lastenverlaging toegezegd, de herindexe
ring van de belastingsschalen werd reeds 
beslist, over een paar jaar is de cnsisbelas-
ting voor iedereen verdwenen. De bevol
king, zo wordt beloofd, mag de komende 
jaren op meer belastingsverlaging reke
nen. Federaal minister van Financiën 
Didier Reynders (PRL) wil de belastingen 
op inkomsten uit arbeid doen dalen. Hij 
staat er bovendien op de fiscale discrimi
naties nissen gehuwden en samenwonen
den weg te werken. Daarmee wordt ook 
de christen-democratische oppositie in 
het defensief gedrongen. 

FEDERALISME 

In dit klimaat van nationale euforie, heeft 
koning Albert II naar aanleiding van 21 
juli een uitgesproken politieke toespraak 
gehouden. Hij koppelde een onwrikbaar 
geloof in het federalisme aan de politieke 

rol van de monarchie. ,,Federeren bete
kent trouwens verenigen en verenigen is 
in ons land één van de opdrachten van de 
monarchie. Daarvoor zal ik mij dan ook 
verder blijven inzetten." 
'Inzetten' mag even goed als 'verzetten' 
gelezen worden, een verzet tegen het con-
federalisme en tegen een eventuele beper
king van de rol van het koningshuis tot 
ceremoniële taken. Zoals bekend stemt de 
regering met de toespraak van de koning 
in, wat inhoudt dat premier Verhofstadt 
niet van plan is om de rol van de monar
chie te betrekken bij de discussie over de 
modernisering van de instellingen. In ruil 
kan de premier rekenen op 'continuïteit' 
binnen het koningshuis; prins Filip moet 
nog een legislaniur leergeld betalen. 

LEVE HET VOLK! 

Ter verdediging van de 'koninklijk-politie
ke opdracht', beroept de monarch zich 
niet enkel op de steun van de paarsgroene 
regering, maar ook op die van het volk De 
tekenen van genegenheid die de koning 
van de bevolking tijdens zijn twee opera
ties kreeg, doen hem besluiten dat het 
volk gehecht is aan de eenheid van het 
land en aan de monarchie als politieke 
instelling. Zo simpel is dat en dus eigent 
Albert II zich toe om politieke keuzen te 
verdedigen. Weinigen durven daar iets 
tegen in te brengen. Zeker de federale 
regering niet. De koning zegde deze veel
kleurige regering immers alle steun toe 
wanneer hij als het ware de regeringsver
klaring herias. „Het is evident dat wan
neer spanningen tussen de gemeenschap-

Familie onder 

elkaar: de 

soap blijft 

maar duren. 

pen achterwege blijven wij heel wat ener
gie kunnen vrijmaken om problemen aan 
te pakken die de burger 'rechtstreeks' 
bekommeren zoals de veiligheid, de kwa
liteit van het milieu, de mobiliteit, de vor
ming en tewerkstelling, de modernisering 
van het bestuur, de toekomst van het pen
sioenstelsel en de vermindering van de fis
cale druk." 

PERSONALITEIT 

Albert II zweeg over verzoening en over 
ethische dossiers als euthanasie. Hij legde 
vooral het accent op de door hem gewilde 
eenheid van het land. Al liet de koning 
niet na om ook de verscheidenheid te 
accentueren. „Het lijdt geen twijfel dat 
elke Gemeenschap en elk Gewest van ons 
land hun personaliteit ten volle moeten 
kunnen ontplooien." 
Wat bedoeh de koning met 'personaliteit'? 
Het bestaande Nederlands woord komt 
van het Franse woord personalité, wat 
staat voor 'karakter', 'persoonlijkheid'. De 
link met een eigen identiteit is vlug 
gelegd. Bovendien is ook het woord 'ont
plooien' hier van belang. Het verwijst naar 
een verdere evolutie. Premier Verhofstadt 
heeft duidelijk willen maken dat er in het 
najaar wel degelijk verdere communautai
re onderhandelingen gevoerd zullen wor
den. 

GELD 

Normaliter zal premier Verhofstadt begin 
oktober 2000 een tip van de communau
taire sluier Uchten. Het dossier is com
plex. Er is niet enkel sprake van een 
tegenstelling tussen Nederlandstalige en 
Franstalige partijen. Waalse regionahsten 
zkJean-Claude Van Cauwenberghe (PS), 
de minister-president van het Waals 
gewest, beginnen zich af te zetten tegen 
de voorrechten die de federatie opeist. De 
man uit Charleroi stelt vast dat „de inkom
sten uit de gunstige economische con
junctuur vooral de federale overheid ten 
goede komen." 

Van Cauwenberghe wil een 'objectief 
bondgenootschap' met Vlaams minister
president Patrick Dewael (VLD) sluiten. 
Hij zou zich bovendien niet verzetten 
tegen fiscale autonomie of de regionalise
ring van de personenbelasting. 
Van zodra de federale regering de belas
tinghervorming op tafel legt, zullen de 
gemeenschappen om de hoek loeren. En 
worden de nodige computerprogramma's 
bovengehaald. Federatie en deelstaten 
zullen nauwgezet uitrekenen hoeveel geld 
ze nodig hebben om hun gewenst beleid 
en vele beloften te betalen. Daarvan zal de 
communautaire uitkomst afhangen. 
Natuurlijk zal er ook naar een evenwicht 
gezocht worden tussen herfinanciering 
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waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vnend De Liedekerken, gezien het tegenwoordig blijkbaar bonton 
IS om li)st)es met namen van verdachte en veroordeelde sujetten te 
pubhceren ben ik ook zo vrij om u een overzichtje te laten gewor
den De BPS - voor wie het nog weten wil dat zijn de Belgische 
Progressieve Socialisten - heeft in haar jongste geplooid A3'tje een 
overzicht gegeven van alle BV's die België genegen zijn Het is een 
bijzonder praktisch document geworden voor 11 juh-feesten en 
Vlaams-nanonale bradenjen Neemt gij niemand (') van deze BPS-
lijst ge zit altijd gebeiteld 

Belgicistische auteurs die nooit meer gewenst zijn op een Vlaamse 
debatavond zijn onder meer Geert Van Istendael, Monika van 
Paemel, Kristien Hemmerechts, Tom - zonder mij genen Umo -
Lanoye en nog een stuk of wat andere types die toch hoofdzakelijk 
bekend zullen zijn bij het Fonds voor de Letteren 
Belgicistische zangers zijn o a Will Tura, Johan Verminnen, Arno 
en Helmut Lotti Als het aan ons Ludwina en de BPS hgt knjgen die 
voortaan een verbod om te zingen op onze Vlaamse feestdag 
Mogen volgens de regels van de BPS ook met meer rekenen op 
Vlaamse steun tijdens hun volkstoneeltjes Jan Decleu-, Hdde 
Uitterlinden, Urbanus en Jan Decorte 
Hoeven al nooit meer een presentatie te komen doen van het 

Groot Vlaams-nationaal Kwispedoorkampioenschap van 'De 
Meter' Mariene, Goedele, Geena, Daisy en Ilse (bekend van VTM) 
en Bart Peeters en Rob Van Oudenhoven 
Journalisten die sinds de BPS-uitgave 'non grata' verklaard werden 
zijn o a Marc Reynebeau, Mia Doomaert en Jef Lambrechts (sic) 
Was dat ook al voor haar verschijning in BPS Eva Coeck 
Om de ernst van de hjst aan te geven vermeld ik tot slot dat met 
alleen baronnen en andere adellijken als Stijn Coninx en Dirk 
Fnmout belgicist zijn, maar ook een zekere Jozef Deleu 
Uw in hoge mate verraste, 

De Gele Geeraerts 
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van het Franstalig onderwijs en fiscale 
autonomie De vraag rijst of ook de 
gezondheidszorg en het dossier Brussel 
nog tijdens deze legislatuur in het com
munautair pakket worden opgenomen 

SUBSIDIES 

VU-voorzitter Geert Bourgeois juicht de 
verklanngen van Van Cauwenberghe toe 
HIJ steunt tevens de herstelpohtiek die de 
Waalse mimster-president in zijn regio wil 
voeren 

„Toch neemt Van Cauwenberghe onvol
doende afstand van het economisch subsi
diebeleid HIJ sluit 'dure reddingsopera
ties' in de toekomst niet uit en pnjst 
Wallonië aan door ondernemers 33% sub
sidies voor te houden Dat vind je nergens 
in Vlaanderen, zo voegt hij eraan toe 
Cynisch als we bedenken dat het veelal 
transfers uit Vlaanderen zijn die dit 'com
petitief voordeel' mogelijk maken " 

TAALRECISTER 

Op 10 juli jl ontvingen alle inwoners van 
de faciliteitengemeente Wezembeek-
Oppem een bnef van het gemeentebe
stuur waann het aanleggen van een taake-
gister aangekondigd werd Het college 
van burgemeester en schepenen wil 
immers een register opstellen waann de 
taalaanhongheid van de inwoners ver
meld staat De inwoners moeten binnen 
de 15 dagen reageren Zoniet, gaat het 
gemeentebestuur er van uit dat zij kiezen 
voor de taal die ze tijdens het jongste con
tact met de gemeentelijke overheid heb
ben gebruikt 

Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden Johan Sauwens 
(VU&ID) is uiterst verbolgen over deze 
gang van zaken Het initiatief, aldus de 
mimster, gaat regelrecht in tegen de taal
wetgeving en tegen de visie van de 
Vlaamse regering ter zake „Faculteiten 
zijn integratiebevorderende instrumen
ten Men moet er vanuit gaan dat een 
Franstalige inwoner die voorheen een 
beroep gedaan heeft op de faculteiten, 
inmiddels de taal van het gebied voldoen
de kent en zich bijgevolg niet meer op de 
faciliteiten wenst te beroepen Volgens de 
principes m de taalwetgeving moet de 
bnefwisseling van de gemeentelijke over
heid initieel m het Nederlands worden 
opgesteld en verzonden De burgers heb
ben wel de mogehjkheid om op uitdruk
kelijk verzoek en telkens weer een vert
aling te bekomen " 

APARTHEID 

Sauwens is niet mals voor het gemeente
bestuur van Wezembeek-Oppem „Het 
taalgebruik is een dynamisch gegeven 

Indien de gemeentelijke overheid dit op 
éen of andere manier gaat organiseren, 
ontstaat er een apartheidssysteem Er 
wordt als het ware een muur gecreëerd 
tussen de bevolking De term taalaanho
ngheid die de gemeente gebruikt, wijst 
erop dat ze de bedoehng heeft apartheid 
in het leven te roepen Dit houdt een 
schending in van het gehjkheids- en niet-
discriminatiebeginsel De Nederlandsta-
ligen en Franstahgen dienen eén gemeen
schap te vormen en met gescheiden van 
elkaar te leven Bovendien is het college-
besluit ook een overtreding op de wet tot 
bescherming van de persoonlijke levens
sfeer" 

G9: gaat 
internet de 

honger uit de 
wereld 

helpen? 

r\ e VU&ID-Kamerfractie zet de federale regering vooral 
onder druk wanneer het om comnnunautaire- en 

democratisch vernieuwende thema's gaat. In andere 
dossiers wordt niet zelden een gematigder standpunt 

ingenomen. Soms wordt ook naar samenwerking gezocht, 
zoals tijdens het debat over euthanasie. 

Daarmee onderscheidt VU&ID zich van de CVR 

Oppositie als het moet, 
samenwerking indien mogelijk 

Er IS de Jongste weken in de media ruime 
aandacht besteed aan éen jaar paars, al dan 
met met groen of geel Premier Guy 
Verhofstadt en Vlaams minister president 
Patrick Dewael mogen vooralsnog op 
begrip zelfs enige steun rekenen Natuurlijk 
worden hier en daar kritische kanttekenin
gen gemaakt en vooral afwachtend gere 
ageerd Pas na de gemeenteraadsverkiezin
gen van oktober a s komen de grote dos
siers en moeilijke hervormingen op tafel 
Het electoraal resultaat van de Vlaamse soci
aal-democraten en de Waalse en Vlaamse 
ecologisten vormen, zo wordt verwacht, 
een teer punt Anderzijds zit het de federa 
ie regenng budgettair mee In het bijzonder 
vanaf 2003 kan er bij aanhoudende econo
mische groei heel wat gerealiseerd worden 
Dat opent perspectieven voor een langere 
deelname aan de macht Die paarsgroene 
droom staat nu reeds van het gezicht van 
meerdere federale excellenties te lezen 
Het valt bovendien op dat de pers eerder de 
oppositie dan de meerderheid met kntiek 
overlaadt Onder oppositie worden de 
democratische Vlaams nationalisten op 
federaal en de chnsten democraten op alle 
niveaus behalve Brussel verstaan Over het 

Vlaams Blok wordt zo goed als gezwegen 
Die party laat ook met meer van zich horen 
Onenigheid tussen de ideologisch onder
scheiden facties en een hevige discussie tus 
sen de participatiomsten en de anderen 
kunnen daaraan ten grondslag liggen 
Misschien bereidt het Vlaams Blok zich in alle 
stilte - van deur tot deur - op de gemeente
raadsverkiezingen voor en slaat het ander 
maal de goegemeente met verstomming 
De Vlaamse christen-democraten hebben 
sterke lokale wortels De CVP maakt in de 
oppositie een zwakke indruk Nagenoeg 
ieder woord van kntiek komt na veertig jaar 
ononderbroken machtsuitoefening als 
ongeloofwaardig, soms hilarisch over 
Verhofstadt mag dne kwartuur palaveren, 
zonder iets fundamenteels te zeggen het 
wordt aangenomen De chnsten-democra-
ten leggen hem bovendien weinig in de 
weg In Wallonië liggen ze op apegapen 
Mare Van Peel de CVP fractieleider in de 
Kamer verwart oppositie met demagogie 
Naar aanleiding van de sociale programma
wet en een tussenkomst van de Antwerpe
naar zei VU voorzitter Geert Bourgeois ,,te 
hopen op een ander niveau te kunnen pra
ten De heer Van Peel zit nu op het niveau 

van het Vlaams Blok Het is totaal overbodig 
hier een poujadistisch spelletje te spelen " 
Het bleek met de eerste maal dat de VU-
voorzitter de CVP verwijt het Blok achterna 
te hollen Misschien ongewild vormen beide 
partijen een parlementair blok, aangezien ze 
liever meerdere pijlen op VU&ID dan op de 
meerderheid afvuren Op communautair 
vlak zet VU&lD, mede via steun van de 
Vlaamse regenng, de federale meerderheid 
onder druk Deze strategie is met steeds 
even duidelijk en biedt voorlopig onvol 
doende succes Maar, op de CVP kan VU&ID 
helemaal met rekenen De chnsten-demo-
craten weigeren bovendien om de kaart van 
de politieke vernieuwing te trekken VU&ID-
kamerlid Els Van Weert legde verleden week 
een wetsvoorstel over het verbod op cumu
latie van een parlementair mandaat en 
gemeentelijk uitvoerend mandaat in de 
bevoegde commissie neer De groenen 
steunden het voorstel de CVP kreeg de kans 
een wisselmeerderheid te leveren maar liet 
die liggen 

Daartegenover weigert de VU&lD-fractie om 
in het federale parlement als losgeslagenen 
op ieder stuk wild te schieten In de zaak-
Yeroóia achtte kamerlid Ferdy Willems het 
met opportuun om minister van 
Buitenlandse zaken Louis Michel (PRU zon
der verweer met de grond gelijk te maken 
De VU&lD fractie stemde tegen de sociale 
programmawet, maar zag het nut van een 
inhoudsloze en vervelende amendementen
slag met m 

In de Senaat slaagt fractieleider Patrick 
Vankrunkelsven er na veel geduld grondige 
dossierkennis en intens overleg wel in om 
ten aanzien van het euthanasiedebat een 
brug te slaan tussen oppositie en meerder
heid en tussen de twistende groepen bin
nen de meerderheid Andermaal dreigt de 
CVP de boot te missen 

(evdc) 
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'Wanneer een kroonprins meereist op een 
missie van de Belgische Dienst voor 
Buitenlandse Handel, wie betaalt dan zijn 
kosten?' was de grondtoon van een vraag 
van kamerlid Borginon aan 
staatssecretaris Chevalier Wij allemaal, zo 
blijkt. Bovenop de dotatie: zo'n reis met 
grote economische impact betaalt de prins 
natuurlijk niet zelf. Ook de reis van 
Mathilde - die meeging naar China - werd 
door de belastingplichtige betaald. Uit het 

antwoord valt af te leiden dat haar 
middelen werden geput uit het budget dat 
voorzien is voor de federale 
'imagoversterkende campagne' van België 
in het buitenland. De globale kosten 

bedroegen 7,8 miljoen fr „Dit bedrag 
omvat ook het globale deel voor 
kroonprinsen, met name 2.639.752 fr: de 
kosten van de prinsen, een adviseur en vier 
lijfwachten. Deze vallen onder een andere 
administratie (...). Hun kosten bedroegen 
1.302.864fr van de 2.639.752 fr " Wanneer 
bent u, op andermans kosten, nog eens 
voor enkele dagen mét uw levensgezel voor 
de prijs van (minstens!) 1,3 miljoen fr naar 
China geweest? 

^ WETSTRAAT ^ 

4 

r^ e Vlaamse regering maakt in aile stilte de 
begroting 2001 op. Het gezaghebbende 

SERV-rapport biedt naar jaarlijkse gewoonte reeds 
een voorafbeelding van de beschikbare 

begrotingsruimte. Deze is nogal krap. 

SERV voorspelt moeilijke 
begrotingsopmaak 

Op het eerste gezicht ziet het begrotings
plaatje er voor 2001 nog vrij comfortabel 
uit. Dit heeft vooral te maken met de 
goede economische omstandigheden die 
de ontvangsten, bij een gelijk blijvende 
belastingdruk, omhoog drijven. Boven
dien kan de Vlaamse regering bij de 
opmaak van de begroting 2001 nog genie
ten van de opgebouwde begrotingsreser
ve uit de vorige legislatuur. Toen werd een 
strenger begrotingspad, de zogenaamde 
Meestemorm, gevolgd dan wat werd aan
bevolen door de Hoge Raad voor Finan
ciën (HRF), de federale begrotingswaak
hond. De huidige regeringsploeg oordeel
de dat het vroegere begrotingsbeleid een 
te grote rem vormde voor de vele maat
schappelijke uitdagingen. Daarom werd 
de Meestemorm in 2 jaar afgezwakt tot op 
het niveau van de HRF-norm. 

HOEVEEL INITIATIEVEN? 

In tegenstelling tot vorig jaar, toen werk
gevers en vakbonden niet tot een eenslui
dend advies kwamen, bestaat er thans bin
nen de Sociaal Economische Raad van 

Vlaanderen (SERV) wel een consensus 
met betrekking tot die HRF-norm. Men 
verkiest echter om de overgang van de 
strengere normering naar de HRF-norm 
beter over de ganse legislatuur te sprei
den. In 2001 is er immers nog een redelij
ke bruto-begrotingsmarge van 29,5 mil
jard fr. De volgende jaren zal deze marge 
echter plots afnemen tot ongeveer 20 mil
jard fr. 

Mogen we dan bij de begrotingsopmaak 
2001 voor 30 miljard nieuwe beleidsinitia
tieven verwachten? Dat lijkt totaal uitge
sloten op basis van de huidige budgettaire 
vooruitzichten. Recent werden immers 
heel wat structurele maatregelen geno
men die de bruto-beleidsruimte in de vol
gende jaren geheel of gedeehelijk zullen 
inpalmen. We denken hierbij aan het 
recent goedgekeurde ontwerpdecreet dat 
een belastingvermindering van 2.500 fr. 
insteh voor alle inwoners in het Vlaams 
gewest vanaf het aanslagjaar 2001. Op 
kruissnelheid bedraagt de jaarlijkse kost
prijs daarvan 9,6 miljard fr. Het kosten
plaatje verbonden aan de maatregelen 
voortvloeiend uit de recent a^esloten 

De Vlaamse regering mag voor bljkomenüe 
middelen niet speculeren op een herziening 

van de Financieringswet 

akkoorden met de social profit en de 
onderwijssector, wordt voor 2001 op 3,8 
miljard fr. geraamd. Ook vroegere akkoor
den zoals het Tivoli-akkoord voor het 
basisonderwijs tasten de beleidsruimte 
blijvend aan. Het jaarlijks inflatie-effect 
(-I- 2,9 miljard) en de loonindexering (-1-
5 miljard) mogen ook niet verwaarloosd 
worden. 

VOOR 4,5 MIUARD FR. 

De SERV verwacht bovendien voor 2001 
een forse inhaalbeweging (-1- 7,3 miljard) 
van de betalingskredieten. Daarvoor ver
wijst de organisatie naar de budgetcontro
le van 2000. Toen werd beslist om voor 
6,3 miljard fr. extra verbintenissen (mach
tigingen) aan te gaan. Een inhaalbeweging 
voor expansiekredieten van 4,3 miljard fr. 
bleek broodnodig. De betalingskredieten 

sauwens verdubbelt beschermde landschappen 
Vlaams minister van Monumenten en Land
schappen Johan Sauwens (VU&ID) doet het 
aantal als landschap beschermde gebieden 
stijgen van 2,7% tot meer dan 5% van de 
oppervlakte van het Vlaams gewest Onder
wijl ondertekende de minister, in een lucht
ballon, het besluit tot bescherming van het 
Haspengouwse landschap. 
De Vlaamse regenng keurde het ontwerpde
creet midden juli goed, het vervangt het 
landschappendecreet van april 1996 Tijdens 
de vorige legislatuur werden 16 landschap
pen beschermd De huidige minister van 
Monumenten en Landschappen bescherm
de reeds 15 landschappen 
Deze 'inhaaloperatie' kan nog doortastender 
worden met het nieuwe landschappende
creet Daarin wordt de loodzware 'bescher
mingstechniek' grondig aangepast. Bij elk 
beschermingsdossier, zo eiste het vorige 
decreet, werd zowel een beheersplan als 
een beheerscommissie vereist. Dat moest 

dan nog 
eens aan alle 
betrokkenen 
w o r d e n 
voorgelegd. 
Het erg 
bureaucra
tisch en ver-
p l i c h t e n d 
systeem liet 
uitzonderlij
ke dwarslig
gers toe om 
door middel 
van juridi
sche 
en 

Vlaams minister Johan Sauwens 
knepen '^""'f °P ^°°'' ̂ ^ 'Ankerplaatsen' of 

de beschermde landschappen. 
met be

hulp van de Raad van State beschermings
projecten tegen te houden Temeer daar elk 
afzonderlijk landschap met een ministerieel 
besluit diende beschermd te worden. Met 
het nieuwe decreet worden alle resterende 

waardevolle landschappen In één keer 
beschermd. Tijdens de beschermingsproce
dure wordt het verplichtend karakter ver
vangen door een mogelijkheid. In de plaats 
van particuliere obstructies als het ware te 
stimuleren, acht minister Sauwens het ver
standiger om geld uit te trekken voor diege
nen die vrijwillig hun eigendom onderhou
den of restaureren Landschapsanimatoren 
zuilen als bemiddelaars tussen eigenaar en 
overheid optreden 

Vlaams minister Johan Sauwens wil boven
dien de bestaande regionale structuren, de 
Regionale Landschappen, versterken. Ten 
aanzien van de gebieden die slechts de wan-
staltigheld van een verwaarloosd ruimtelijk 
beleid aantonen, vindt de minister het aan
gewezen milleuconvenanten met de 
gemeenten te sluiten. Tot slot staat de 
minister erop het landschapsdecreet te ver
ankeren In dat van Ruimtelijke Ordening 

(evdc) 

werden echter tegelijkertijd verminderd 
met 4,5 miljard fr. Van uitstel komt echter 
geen afstel: bijkomende machtigingen ver
oorzaken onvermijdelijk bijkomende bet
alingen die hun vertaling zullen vinden in 
de komende begrotingen. 
Slotsom, van de 29,5 miljard fr. bruto-
beleidsruimte voor 2001 is volgens de 
SERV reeds 27 miljard gereserveerd voor 
het constante beleid, aangevuld met reeds 
genomen beleidsbeslissingen. Blijft dus 
een netto-beleidsruimte van 2,5 miljard fr. 
Deze beschikbare ruimte kan niet worden 
ingezet voor structurele, terugkerende 
uitgaven. Daarvoor laat de HRF-norm de 
volgende jaren onvoldoende ruimte. 
Enkel éénmalige uitgaven zijn dus moge
lijk. Bovendien voorspelt de SERV ook dat 
het huidige uitgavenpeil, verhoogd met 
de thans reeds goedgekeurde maaü-ege-
len, niet meer financierbaar is in 2003. In 
dat begrotingsjaar zal voor 6,4 miljard fr. 
gesaneerd moeten worden. In 2004 zou 
de financiële horizon weer opklaren. Voor 
het geheel van de nog resterende regeer
periode zou de reeds a^ezwakte begro
tingsnorm toch maar een netto beleids
ruimte opleveren van slechts 4,5 miljard 
frank. 

CIJFERS RELATIVEREN? 

Deze cijfers over de netto-beleidsruimte 
kurmen weliswaar wat gerelativeerd wor
den. Er is inderdaad een aantal factoren 
waar de SERV geen rekening mee houdt. 
We denken daarbij aan de privatisering 
van de GIMy de publiek-private samen
werking en een grondige doorlichting van 
de bestaande uitgaven (de zogenaamde 
zero base benadering). 
Toch zijn privatiseringsopbrengsten per 
definitie éénmalig. Bovendien is in de 
regering nog niet uitgemaakt wanneer en 
in welke mate de GIMV geprivatiseerd 
wordt. Hoewei de huidige budgettaire 
krapte wel doet vermoeden dat daarachter 
vaart zal worden gezet. 
Op voorwaarde dat het beursklimaat niet 
verslechtert? De opbrengst van de 
publiek-private samenwerking is nog 
onduidelijk en alleszins zeer onzeker. Dat 
geldt tevens voor de meeropbrengst ver
bonden aan een versnelde doorlichting 
van de bestaande financiële stromen. 
Speculeren op bijkomende middelen via 
een herziening van de Financieringswet 
doet de Vlaamse regering best niet. Met de 
fanfare op kop communautaire onderhan
delingen aanvatten, belooft niet veel 
goeds. Rest er nog het opwaarts herzien 
van de groeivooruitzichten - waar is de tijd 
dat Agalev zich verzette tegen economi
sche groei? - of het temperen van de bud
gettaire verwachtingen. Als dat nog kan. 

Karl Collaerts 
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"C uroparlementslid Bart Staes ergert zich aan bepaalde 

tendensen in sommige persartikels en geschriften om 

het optreden van de internationale gemeenschap in het 

Kosovaconflict steeds meer en meer aan te vechten. Hij 

ziet daarin een begin van revisionisme van de volkeren

moorden in ex-Joegoslavië en trekt daartegen 

in het verweer 

Het ongenoegen van Bart Staes beperkt 
zich niet tot het Kosovadrama, het euro
parlementslid heeft het bij voorkeur over 
Balkangenociden die zich in de algemene 
context van wat zich sinds 1989 in ex-Joe
goslavië afgespeeld hebben. Daarbij kun je 
niet voorbij aan wat eerst in Kroatië en 
daarna in Bosnië-Herzegovina gebeurd is. 

ZUIVERINGEN 

Bart Staes: „Mag ik de massaslachting van 
11 juli 1995 in de zogenaamd 'veilige' 
enclave Srebrenica in Bosnië-Herzegovina 
in herinnering brengen? Die dag werden 
7.800 mensen door de Servische troepen 
van generaal Mto^j'c uitgeroeid. Deze etni
sche zuivering vond plaats omdat de 
blauwhelmen van het Nederlandse Dutch-
bat een vrije aftocht verkozen boven ver
zet. De Verenigde Naties keken lijdzaam 
toe. Probleem was dat de blauwhelmen, 
zowel in Kroatië als in Bosnië-Herzegovi
na, uitsluitend een mandaat hadden om 
'de vrede te bewaren', niet om vrede af te 
dwingen. Milosevic kon zijn etnische zui
veringen dus ongestoord uitvoeren. De 
internationale gemeenschap stond erbij 
en keek ernaar." j . ; ' %•. 
Begin 1999 bereikte het conflia in Kosova 
een angstaanjagende climax, toen kon de 
internationale gemeenschap niet langer 
werkloos blijven toezien. 
B. Staes: „Na Vukovar, Mostar, Sarajevo 
en Srebrenica en na alles wat sinds '89 in 
Kosova zelf gebeurd was, wilde men niet 
opnieuw belachelijk gemaakt worden 
door de laatste communistische dictator 
van Europa. Bovenal wenste het Westen 
niet nog eens medeverantwoordelijk 
gesteld te worden voor een nieuwe geno
cide in Europa. Na alle vruchteloze pogin
gen om Milosevic tot toegevingen te dwin
gen, heeft de internationale gemeenschap 
eindelijk de spreekwoordelijke stok ach
ter de deur bovengehaald. De NAVO ging 
over tot bombardementen." 

Horen wij nu een pacifist een 
gewapend optreden verdedigen? 

B. Staes: „Principeel kan je ais pacifist 
een militaire oplossing voor conflicten 
moeilijk aanvaarden. Maar de intellectuele 
eerlijkheid gebied je ook te onderzoeken 
of er in bepaalde omstandigheden nog 
wel geweldloze alternatieven zijn om bru
tale misdaden tegen de mensheid te stop
pen. Naar mijn oordeel waren die alterna
tieven begin '99 in Kosova niet meer aan
wezig. Tien jaar van desastreuze ervarin
gen met Milosevic leerden ons dat met die 
man geen ernstige overeenkomsten kon
den worden afgesloten." 

CIJFERS 

Staes wil eraan te herinneren dat de geno
cide tegen de Albanezen niet is gestart met 

de NAVO-bombardementen maar reeds 
jaren volop aan de gang was. Geïnteres
seerden kunnen er de jaarverslagen van 
mensenrechtenorganisaties op nalezen. 
Bart Staes haalt enkele cijfers aan. 
B. Staes: „In '98 werden in Kosova 1.934 
Albanezen gedood, waarvan 229 vrouwen, 
213 kinderen en 395 bejaarden. Bijna 
500.000 mensen werden verplicht te 

offers teweegbracht dan welk ander druk-
kingsmiddel ook. 
Deze beweringen zijn volgens mij baarlij
ke nonsens. Ik catalogeer ze als de eerste 
tekenen van revisionisme van de Balkan-

Staes hekelt 
revisionisme 

van Ballcangenocicie 
vluchten uit lijfsbehoud. 3.758 personen 
werden mishandeld of gemarteld en 
41.538 woningen verwoest. Tenslotte 
waren begin '99 zo'n 50.000 zwaarbewa
pende Servische militairen, naast talrijke 
paramilitairen, in Kosova samengetrok
ken." 

Een militair ingrijpen was bijgevolg 
onvermijdelijk? 

B. Staes: „Ik ben er inderdaad van over
tuigd dat tegen dergelijk staatsgeweld 
geen vredelievend kruid meer gewassen 
was. Wat niet betekent dat ik het NAVO-
optreden kritiekloos toegejuicht heb. In 
het spoor van Willy Kuijpers tnjaak Van-
demeulebroucke, mijn voorgangers in het 
Europees Parlement, heb ik steeds het 
falen van de internationale gemeenschap 
in het algemeen en van de Europese Unie 
in het bijzonder om preventief op te tre
den in voormalig Joegoslavië aan de kaak 
gesteld. Indien de internationale gemeen
schap eerder had ingegrepen, was het 
misschien mogelijk geweest de militaire 
optie uit te sluiten. Daarom erger ik me 
aan pogingen om die reaüteit te doen ver
geten." 

GROTESK 

U noemt het zelfl<astijding. 
B. Staes: ,,Inderdaad een nieuwe vorm 
van zellkastijding die de jongste maanden 
in boeken, geschriften en pamfletten 
opduikt, zoals het zogenaamde 'Brussels 
Appel over Kosovo'. Dit pamflet van enke
le Franstalige academici werd onderschre
ven door de Vlaamse Groenen van Agalev. 
De ondertekenaars stellen dat het afdwin
gen van een speciaal statuut voor Kosova 
een inmenging was/is in de binnenlandse 
aangelegenheden van Joegoslavië. De 
militaire actie van de Navo zou volgens 
hen wettelijk gekwalificeerd moeten wor
den als agressie en bijgevolg als een inter
nationale misdaad. Als uitsmijter beweert 
men dat de ooriogsstrategie, die Joegosla
vië verwoestte en Kosova onleefbaar 
maakte, meer vluchtelingen en slacht-

genociden. Het is grotesk de indruk te 
wekken dat het Milosevic-regime geen 
ongelijk had en dat de NAVO-actie de 
genocide van de Albanezen veroorzaakt 
heeft. Uiteraard moet nog heel wat opge
helderd worden, maar we beschikken van
daag over voldoende gegevens om de 
omvang van de genocide gedurende de 
periode 1989-'99 in Kosova in te schat
ten." 

SYMBOOL 

Wat leren die gegevens? 
B. Staes: „In rapporten van Bernard 
Kouchner, de speciale VN-vertegenwoor-
diger in Kosova, lezen we dat er 550 mas
sagraven zijn, waarvan er nog maar 50 

blootgelegd werden. Er werden 120.000 
huizen geplunderd en verwoest. Er waren 
1,5 miljoen vluchtelingen. Er zijn nog 
steeds meer dan 5.000 vermisten. Min
stens 1.600 Albanezen verblijven in Servi
sche gevangenissen. Dat de haat in Kosova 
na 40 jaar communistische dictatuur en 10 
jaar gewelddadige onderdrukking enorm 
groot is, mag dan ook nauwelijks verba
zing wekken." 

Is een vredevolle samenleving in 
Kosova nog wel mogelijl< dan? 

B. Staes: ,,Een vredevolle en verdraagza
me samenleving in Kosova zal mijns 
inziens op termijn slechts mogelijk zijn als 
het Servische volk mea culpa slaat, de 
schuldigen voor de genocide berecht wor
den, de gevangenen vrijgelaten worden 
en er opheldering komt over de vermis
ten. Tegelijkertijd moeten de Albanese 
Kosovaarse leiders toezien op een correc
te naleving van de rechten van minderhe
den, met name de Serviërs en de Roma-
zigeuners. Ondertussen moet de interna
tionale gemeenschap onverminderd de 
beloofde materiële en structurele herop
bouw realiseren. Zo kan een zelfstandig 
Kosova het vredestichtend symbool wor
den voor gans Zuid-Oost-Europa." 

(kvr) 

Bart staes: 

„Indien de 

Internationale 

gemeenschap 

eerder had 

Ingegrepen, 

was het mis

schien mogelijk: 

geweest de 

militaire optie 

uit te sluiten." 
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Bijkomende informatie 
op etil<et rundvlees 

Het Europees Parlement heeft een aange
scherpte verordening goedgekeurd over de 
verplichte etikettering van rundvlees Daarmee 
nam het pariement een andere houding aan 
dan de Raad van Ministers. Een meerderheid 
van de pariementsleden stemde wel de ver
melding weg van de diercategone op het eti
ket. Vü&lD-volksvertegenwoordiger Bart Staes 
betreurt deze beslissing, maar is toch tevreden 
met de uiteindelijke verordening De bijkomen
de informatie op het etiket kan het consumen
tenvertrouwen in het rundvlees herstellen 
De vermelding van de diercategorie werd 
geschrapt met een amendement op het 
gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 
Ministers. Hierdoor zal de verbruiker niet weten 
hoe oud en van welk geslacht het rund was bij 
verwerking in de slachterij Hoewel de beslis
sing geen effect heeft op de traceerbaarheid 
van het rundvlees en de voedselveiligheid, is 
het volgens Staes betreurenswaardig dat een 
pariementaire meerderheid zich tegen deze 
consumentvriendelijke maatregel heeft verzet 
Het europariementslid toonde zich wel tevre-

mr ^ -W^ 

• 
den over het globale resultaat. „Nu de krijtlij
nen zijn getrokken, is het aan de betrokkenen 
om een stnkte en efficiënte toepassing van de 
verordening te waarborgen met het oog op 
voedselveiligheid Meteen krijgt ook het herstel 
van het consumentenvertrouwen in rundsvlees 
een duwtje in de rug", aldus nog Staes Hij 
hoopt dan ook dat de laatste overiegronde tus
sen Pariement en Raad ertoe zal leiden dat de 
verordening van kracht wordt op de vooropge
stelde startdatum, met name 1 september a s 
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r\ nderstaande bijdrage is geschreven door de 

Franstalige historica Chantal Kesteloot, ze werkt 

momenteel aan een proefschrift over de Waalse beweging 

en Brussel Vanuit haar ervaring stelt de schrijfster vast 

dat noord en zuid meer en meer uit elkaar groeien; een 

proces dat volgens haar nog in kracht zal toenemen. 

Naast die vaststelling is dit ook een pleidooi om 

wederzijdse contacten en uitwisselingen niet te staken. 

wie nauwlet
tend toekUIct, 

voelt dat de 
problemen niet 

verdwenen 
zUn, maar 

gewoon In de 
coulissen 

wachten, Maar 
om de kop op 

te steken en 
de rust te ver

storen. 

Hoe zit 
het met 

België? (5) 

6 

Een historicus wantrouwt uitspraken over 
de toekomst. Het is ook moeilijk de draag
wijdte te meten van wat zich in de tijd 
afspeelt, van wat duurt. Hoe vaak heeft 
men niet gedacht dat de Belgen opnieuw 
verenigd waren door een hoopvol of 
droevig gebeuren. Hoe dikwijls heeft men 
zich niet gelukkig geprezen met zo'n 
gemeenschappelijke gebeurtenis die 
onverbiddelijk de hechte eenheid aan
toonde van het land, dat als een rots in de 
branding de periodiek weerkerende aan
vallen van verdeeldheid zou weerstaan. 
België zoekt en vindt zichzelf, raakt ver
deeld en ontdekt zichzelf opnieuw, pen
delend tussen zekerheid en twijfel. 
Men kan aan struisvogelpolitiek doen en 
genoegen nemen met een 'geen nieuws 
van het Belgische front'. De millennium-
bug is vals alarm gebleken en prinsessen 
doen opnieuw dromen, godzijdank. Maar 
wie nauwlettender toekijkt, voelt dat de 
problemen niet verdwenen zijn, maar 
gewoon in de coulissen wachten, klaar om 
de kop op te steken en de schijnbare rust 
te verstoren. 

Dat deze staat België heet, of morgen 
Vlaanderen-Wallonië of misschien Brussel, 
is uiteindelijk van weinig belang. 
Wezenlijk is dat het om een staat gaat waar 
de universele waarden van meervoudig 
burgerschap, mensenrechten, sociale, 
economische en politieke rechten cen
traal staan. Elk van deze waarden verbergt 
een veelheid aan facetten die onomstote
lijk één lijken, maar in werkelijkheid 
samengesteld zijn als die Russische pop
petjes die men in elkaar kan steken. 

DE BEHOEFTE AAN EEN STAAT 

De clichés zijn legio: België als een ver
nuftig in elkaar geknutselde democratie, 
waarin iedereen zijn portie geluk bij 
elkaar probeert te scharrelen. 
Nederlandstaligen en Franstaligen hou
den hetzelfde rekwisitoor tegen de eigen 
staat: politisering, een vermolmde politie
ke cultuur, een gedemotiveerd ambtena
renkorps, afwezigheid van staats- en bur
gerzin. Iedereen is het erover eens dat er 
iets moet veranderen. Rationalisering en 
privatisering zijn de nieuwe slogans. Maar 
leiden ze naar het eldorado van de model-
staat? Er zijn genoeg voorbeelden in het 
buitenland die waarschuwen voor de 
bruuske veranderingen zonder vooraf
gaand echt overleg of mentaliteitsverande
ring. 

Zo zit het dus met dit land. Niemand 
gelooft nog dat Wallonië uit het moeras 

komt als het uit de unitaire staat stapt. De 
overdracht van de Belgische ziekte op 
regionaal niveau heeft die ziekte niet als 
bij toverslag doen verdwijnen. 
De behoefte aan België is een behoefte 
aan een staat. Net die staat die België uit 
het noorden en het zuiden zo graag aan
vallen vanwege het gebrekkige functione
ren, en dat gebeurt des te meer als dat 

onverschilligheid. Toch bestaan beide 
naast elkaar, aan weerszijden van de taal
grens, in een land dat op zoek is naar zich
zelf Maar misschien is dit niet typisch 
Belgisch. Misschien is dat overal het geval. 
Al te vaak bekijkt men de ander als een 
karikatuur. Het enkelvoud van de term 
verraadt al dat men die 'ander' als een col
lectief ziet en niet als een optelsom van 
verschillende individuen. Je hoeft maar 
naar de bijna exotische beelden te kijken 
van 'Vues de Flandre' in het journaal van 
de Franstalige omroep RTBf, of van 'A la 
flamande' op de commerciële zender RTL. 
De VRT heeft overigens een analoge 
rubriek, 'Over de taalgrens', in het zater-

dit punt, verschillend en toch gelijk, even
eens. Franstaligen hebben vaak de indruk 
dat de aan Brussel opgelegde tweetalig
heid ten gevolge van de wet van 1963 in 
hun nadeel uitvalt en dat de openbare 
diensten vooral bevolkt zijn door 
Vlamingen. De Vlaming ziet het net 
andersom: hij vindt dat de eentaligheid 
van de Franstaligen is gebleven en dat dit 
juist het onuitroeibare meerderwaardig
heidsgevoel bewijst tegenover het 
Nederlands, dat als een tweederangstaal 
wordt gezien. Dit wederzijdse onbegrip 
blijft meestal beperkt tot kleine ongemak
ken, maar wanneer het zich duidelijk 
manifesteert, wordt het handig gebruikt 

„C'est un petit pays aux 
frontières internes...". 
Geen iiiusies. wei hoop 

slechte functioneren kan toegeschreven 
worden aan de ander. Men klaagt over de 
grote greep van de staat, waaraan men 
tegelijk alles blijft vragen. Als een staat en 
zijn politieke klasse al te gemakkelijk aan 
de schandpaal worden genageld, dan kan 
men niet ontsnappen aan het beeld van 
een land dat te vaak van crisis naar crisis 
wordt beheerd, zonder lange termijnvisie 
en gevoel voor een wat een staat nu een
maal is, zeggen sommigen. Is dat de 
schuld van de communautaire proble
men? Men kan zich niet van de indruk ont
doen dat de staatshervorming al te vaak de 
andere problemen naar het achterplan 
heeft geduwd: de inkt van het Staatsblad 
was bij wijze van spreken nog niet droog, 
of de radicalen dachten al weer aan de 
volgende hervorming en rustten niet 
voordat die opnieuw politiek probleem 
nummer 1 werd. Intussen gingen de ande
re problemen die op een oplossing wacht
ten de ijskast in, maar ze bleven wel poli
tieke splijtstof 

Brutale confrontatie heeft nooit tot de 
poÜtieke cultuur van België behoord. Men 
kan daar alleen maar blij om zijn. 
Niettegenstaande een erfenis van hypo
thetische of sluimerende burgeroorlog 
zijn de Belgen redelijke wezens. Ze wor
den niet bedreigd door bommen of terro
risten. Toch wordt de term 'etnische zui
vering' soms anders geïnterpreteerd door 
de politieke klasse in het noorden en het 
zuiden van het land. Intolerantie en 
onverschilligheid vullen elkaar maar al te 
goed aan in dit België dat zijn illusies ver
loren heeft. Taalkundige en sociale into
lerantie leeft naast taalkundige en sociale 
onverschilligheid. Het is zonder twijfel 
opmerkelijk iets actiefs - intolerantie - te 
moeten associëren met iets passiefs -

dagmiddagjournaal. Men krijgt de indruk 
dat het over Polynesië gaat. Alsof men, 
hocus pocus, alle Vlamingen en 
Franstaligen op een hoopje kan gooien. 

BRUSSEL IS OP ZOEK NAAR 
ZICHZELF 

Wat moeten we aanvangen met dit land, 
dat even weinigzeggend lijkt als uniform? 
Hoe verklaren we de vreemde gehecht
heid aan een lapje grond, waarvoor men 
maar moeizaam de juiste benaming kan 
vinden? In Brussel heeft men een zanger 
uit het noorden nodig gehad, Dick 
Annegarn - en dan iemand uit het echte 
noorden, boven de Moerdijk - om de char
mes van de hoofdstad voor ons te bezin
gen... maar de hoofdstad van wie? 
Opgeëist door de een, uitgescholden door 
de ander is ook Brussel voortdurend op 
zoek naar zichzelf. Tussen Europa dat haar 
redt en verstikt, tussen Vlaanderen en 
Wallonië die een liefde-haat-verhouding 
met haar zijn aangegaan, weet de stad niet 
hoe haar toekomst eruit moet zien. Zij zal 
een delicaat evenwicht moeten zien te vin
den tussen haar internationale en dus 
multiculturele roeping, en het instand
houden van de rechten en de identiteit 
van al haar bewoners. En dit met respect 
voor de democratie en het stemrecht voor 
allen, Belgen en niet-Belgen. 

„DE TAAL IS GANS HET VOLK?" 

Een groot en weerbarstig obstakel blijft de 
taal. Franstaligen kennen beter dan vroe
ger de taal van de ander, en omgekeerd 
beheersen de 'gecultiveerde' Nederiands-
taligen minder het Frans dan twintig jaar 
geleden. De taalgevoeligheden zijn geble
ven en de wederzijdse beeldvorming op 

door extremisten van allerlei slag. Zo is de 
sluiting op zaterdag van het Algemeen 
Rijksarchief te Brussel behalve aan perso
neelsgebrek ook te wijten aan een van die 
fameuze taalincidenten: de aanwezigheid 
van een eentalige Franstalige ambtenaar 
in de leeszaal op een zaterdag... De taal
kwestie blijft, hoe dan ook, een bron van 
nieuwe conflicten. De last van het verle
den weegt hier zwaar. Franstaligen heb
ben vaak de indruk dat het 'complex van 
verdrukte meerderheid' de Vlamingen 
hierbij altijd parten zal blijven spelen, Zal 
dat met de generatie die nu volwassen 
wordt anders zijn? Men beweert dat de 
jongeren van vandaag deze taalkwesties 
helemaal anders bekijken. We zullen zien 
hoe ze reageren wanneer ze zich in de toe
komst op de arbeidsmarkt begeven. 

DE CULTUUR OOK? 

Achter de taal rijst de cultuur op. 
Sommigen pakken graag uit met een 
Belgische cultuur. Maar hoe moeten we 
die omschrijven? In een land waar de cul
turele budgetten onder de 
Gemeenschappen vallen en weinig cultu
rele producties het zonder subsidies kun
nen stellen, is iedereen veroordeeld tot 
zijn of haar Gemeenschap. Rosetta is zon
der twijfel een Waalse film - ook al heeft 
het Waalse Gewest geen bevoegdheid over 
film - en Doms is duidelijk Vlaams. Ze tot 
Belgische films promoveren, lijkt ons op 
zijn zachtst gezegd bedrieglijk. Aan 
Franstalige kant is de situatie nog com
plexer, omdat er naast het Waalse Gewest 
ook nog zoiets is als het Brusselse. De 
twee komen wel samen onder de paraplu 
van de Franse Gemeenschap, maar niet 
iedereen vindt deze constructie de beste: 
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houdt zi) wel voldoende rekening met de 
verschillende gevoeligheden, en zou het 
niet beter zijn als de bevoegdheid voor 
cultuur naar de gewesten werd overgehe
veld' Op gezette tijden duikt dit debat bij 
Franstahgen op De een vindt dat de taal 
het cement is dat Franstaligen in dit land 
met elkaar verbindt, terwijl de ander 
Brussel blijft zien ais een cultureel impe
rialistische stad die Wallonië en haar iden
titeit verstikt 

VERBLIND? 

Nu de kansen zijn gekeerd en de 
Vlamingen op economisch vlak de beste 
papieren bezitten, lijken de Walen en de 
Franstahgen wel veroordeeld om op hun 
beurt tweederangsburgers te worden Het 
IS weinig verheffend te zien hoe sommige 
politici de ander alleen gebruiken om 
hem zijn waarde te ontnemen en zo de 
eigen macht te vergroten Het eigen gelijk 
wordt triomfantelijk verkondigd en nooit 
betwijfeld 

Het is allang de Belgische gewoonte alle 
problemen, van de politiehervorming tot 
de dioxinecrisis, af te wentelen op het 
communautaire Toch moeten we ons 
afvragen of de communautaire bril de 
enige juiste is om de problemen onder 
ogen te zien Gebruikt men die bril niet 
telkens opnieuw, omdat hij op het eerste 
gezicht de evidentie zelf lijkt en omdat hij 
electoraal meer rendeert' En zo blijven we 
ronddwalen tussen stereotypen, die ons 
verhinderen om de werkelijkheid genuan
ceerd te onderzoeken vanuit andere poh-
tieke en filosofische invalshoeken Er 
bestaat toch geen aparte manier om op 
zijn Vlaams of Waals of, om een nauwkeu
riger onderscheid te maken, op zijn 
'Franstaligs', het werkwoord van de demo
cratie te vervoegen' De cliches hebben 
ons toch zo drastisch niet verbhnd' 
En toch Boven en onder de taalgrens 
gaan onderwijssystemen meer en meer 
van elkaar verschillen Culturen groeien 
uit elkaar, heel eigen gevoeligheden vor
men zich De processen zullen alleen 
maar in kracht toenemen Moeten we de 
contacten met elkaar dan maar opzeggen' 
Gelukkig blijft er naast en buiten het poli
tieke veld nog altijd de persoonlijke ruim
te om in volle vnjheid contacten en uit
wisselingen na te gaan of te weigeren 
Maar tussen de ander en het beeld dat we 
van die ander hebben, blijft een kloof En 
die kloof is vaak te diep 

Chantal Kesteloot 
(Uit het Frans vertaald 

door Luc Devoldere) 

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

Een veelzeggen

de spotprent op 

Pfllmlin: de ooi

evaar, symbool 

van de Elzas, 

overmeesterd 

door de 

Gallische haan... 

Een Elzassische 
Franskiljon uit 

Frans-Viaanderen 
Op 23 juni jl IS op 93-)arige leeftijd Pierre 
Pflimhn gestorven De naam van deze 
pohueker werd ook door onze radiomen
sen steeds op z'n Frans uitgesproken, al is 
die oer-Duits (pruimpje) Maar daar heeft 
de man het zelf naar gemaakt 

VOORGESCHIEDENIS 

Pierre Pflimlin werd in 1907 in de Frans-
Vlaamse industriestad Robeke geboren uit 
een Elzassische franskiljonse familie Zo 
franskiljons dat ze, zoals een aantal gelijk
gezinde welstellenden, de terugkeer van 
haar land naar het Duitse Rijk, na de 
Franse nederlaag in 1870, met had kun
nen verkroppen en nog liever de wijk nam 
naar Frankrijk 
Twee eeuwen vroeger was Frankrijk, door 
list en wapengeweld, in het bezit geko
men van de Elzas Het bevond zich ook in 
culturele hoogconjunctuur en kon daar
door steunen op de collaboratie van de 
plaatselijke hogere standen, die zoals 
overal, de eersten waren om met de nieu
we meesters mee te heulen Ze hadden er 
zich zodanig mee vereenzelvigd dat ze 
zich allereerst als Fransen en zelfs als mili
tante Fransgezinden beschouwden en ook 
navenant gedroegen 

Tussen de twee wereldoorlogen werd vaak 
het begrip 'flamand geographique 
gebruikt Vlaamsgezinden brandmerkten 
hiermee mensen die wehswaar in Neder
landstalig België woonden, maar zelf ech
ter Franstahg waren Een flamand geo
graphique' was daarom nog geen franskil
jon Hij/zij kon gewoon uit een reeds vroe
ger verfranst Vlaams gezin stammen Met 
'franskiljon' werden Vlamingen aangeduid 
die zelf overliepen naar het Franse kamp 
en verder alle Vlamingen die strijdbaar 
optraden (optreden) tegen de "Vlaamse 
beweging in de ruime zin van het woord 

EEN SCHIHERENDE LOOPBAAN 

In de Elzas was het met anders Indien de 
Pflimlins alleen maar 'alsaciens geographi-
ques' geweest waren, hadden zij zich in 
het departement du Nord of elders in 
Franknjk kunnen integreren Maar na de 
Franse overwinning in 1918 keerden zij 
naar de Elzas terug 

Zoon Pierre studeerde Rechten en werd in 
1933 advocaat Hij was pohtiek geënga
geerd in de rechtsradicale 'Jeunesses 
Patnotes In volle bezettingstijd (1941) 
bleek hij werkzaam te zijn op het 'secreta
riat de la jeunesse' te Vichy (onbezet 

Franknjk) en van 1941 tot 1945 als onder
zoeksrechter van het Vichy-regime (van 
generaal Petain) in Thonon (Savoie) 
Dadelijk na de oorlog keerde hij opnieuw 
naar de Elzas terug om er een bliksem
snelle loopbaan te maken De richting 
ervan wordt duidelijk wanneer hij er m 
slaagt, te verhinderen dat de autonomisti-
sche Elsassische Volkspartet opnieuw 
opstaat 

VOLKSVERRADER 

Van 1946 tot 1959 maakte hij bijna zonder 
onderbreking deel uit van alle Franse 
regenngen Dit is betekenisvol Het is 
immers de tijd bij uitstek waann het ofiR-
ciele Franknjk met alle, ook de onwaar
digste, meest ondemocratische middelen 
poogt het Duitse karakter van de Elzas en 
Duits-Lothanngen uit te roeien Indien 
Pflimlin er met de aanstichter van geweest 
IS, dan toch zeker de medephchtige 
In 1959 schakelde hij van Frans-nationale 
op Elzassische politiek over Tot 1983 trad 
hij op als burgemeester van Straatsburg 
Uit zijn ambtspenode dateren de afbraak 
van het wereldbekende Rothes Haus op 
het Karl-Roos-plein en de verwijdenng 
van alle tweetalige straatnaamborden 
Kortom, hij was blijkbaar de geknipte 
figuur om, van 1984 tot 1987 als voorzit
ter van het Europa-parlement op te tre
den Wie aan de verborgen agenda van de 
EU inzake eerbied voor volkeren en cultu
ren mocht twijfelen, weet hiermee 
genoeg 

Karel Jansegers 
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Onzekerheid over genetisch gemanipuleerde maïs 
Duitsland heeft als eerste EU lidstaat een 
procedure gestart om het gebruik en de 
verkoop van genetisch gemanipuleerde 
maïs op zijn grondgebied tijdelijk te beper 
ken of te verbieden Dat blijkt uit het ant 
woord op een vraag van VU&ID-europarIe 
mentslid Bart Staes over een onderzoek aan 
de New York University naar de negatieve 
effecten van de natuurlijke gifstof die 
wordt aangemaakt door genetisch gemani 
puleerde maïs 
Staes vraagt de federale regering het Duitse 
voorbeeld omwille van het voorzorgsbegin
sel te volgen De houding van de Duitse 
regenng staat volgens hem haaks op het 
voorstel van de commissanssen Margot 
Wallstrom en David Byrne om nieuwe gema 
nipuleerde gewassen toe te laten Zij stelden 
afgelopen vrijdag voor het twee jaar oude 
moratorium op te heffen in afwachting van 
de wijziging van de nchtlijn op genetisch 
gemanipuleerde gewassen Hun standpunt 
sluit naadloos aan by de verzuchtingen van 
de biotechnologische industne 

Door de overhaaste aanpak van Wallstrom 
en Byrne worden europarlement en consu

ment voor voldongen feiten geplaatst De 
discussie over de herziening van nchtlijn 
90/220 loopt nog en de onderzoeksresulta
ten naar de negatieve effecten van gemani 
puleerde gewassen nopen eerder tot voor 
zichtigheid dan voortvarendheid Bovendien 
geeft de Commissie zelf toe dat de erken
ningsprocedure voor nieuwe gemanipuleer 
de gewassen ernstige lacunes vertoont 
aldus het Vlaamse europarlementslid 
Milieucommissans Margot V\/allstrom is er 
zich van bewust dat het natuurlijk insectici
de bacillus thunngiensis reeds lange tijd en 
blijkbaar met een goede veiligheidsscore 
wordt gebruikt in de organische landbouw 
Ze IS ook op de hoogte van onderzoek naar 
de negatieve gevolgen van dit door gemani
puleerde maïs aangemaakte insecticide 
Toch lijkt ze samen met collega Byrne -
bereid nieuwe gemanipuleerde gewassen te 
erkennen 

MAATRECELEN 
Recent onderzoek aan de New York 
University leert dat de gifstof ook wordt 
aangetroffen in het stuifmeel en in de 

grond Het gif bleef ondergronds 25 dagen 
actief waarschijnlijk omdat het beschermd 
was tegen biologische afbraak dankzij bin 
ding aan gronddeeltjes Omdat de studie 
werd uitgevoerd in een kas kunnen de 
onderzoekers vooralsnog met bepalen wat 
het effect is op het volledige biotoop in en 
rond een echte maisakker 
Na de publicatie van deze en soortgelijke 
bevindingen heeft Duitsland als eerste lid 
staat een procedure gestart om gebruik en 
verkoop van gemanipuleerde maïs aan ban
den te leggen De Duitse overheid wil 
nagaan of ze relevante wetenschappelijke 
gegevens vindt die „de onginele nsicobe-
oordeling voor deze producten ontkrach
ten In het licht van het voorzorgsbeginsel 
acht Staes het raadzaam dat de Belgische 
regering dit voorbeeld volgt 
Als blijkt dat er negatieve spill over effec

ten zijn van de gifstof die wordt aangemaakt 
door gemanipuleerde maïs dan moet de 
Commissie het gebruik en de verspreiding 
ervan stopzetten aldus nog het EP-lid 

(fV) 
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VUJO reikt 
Jaarlijkse politieke 
truitjes uit 

Minister Luc 

van den 

Bossche mag 

van VUJO In 

het geel. 
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leder jaar, na afloop van de Ronde van 
Frankrijk, reiken de Volksuniejongeren 
enkele truien uit aan politici die zich in de 
voorbije maanden hebben onderschei
den. VU&ID-mandatarissen komen hier
voor principieel niet in aanmerking. 
Geel gaat naar de beste politicus van het 
voorbije jaar. De bolletjestrui is voor de 
mandataris die het best presteerde onder 
moeilijke omstandigheden. Groen is weg
gelegd voor de grootste opportunist uit 
het peloton. Het witte stukje textiel hoort 
om de schouders van de beste jongere. 
Ieder jaar is er ook een speciale, éénmali
ge trui. Dit keer is dat de sponsortrui. 

GEEL 

2000 is het jaar waarin Luc Van den 
Bossche met de gele trui gaat lopen. Het 
bestuur van VUfO looft deze Gentenaar 
voor zijn harde werklust en excellente 
dossierkermis. Met zijn sobere, maar effi
ciënte stijl nam hij ooit de hervorming van 
de Vlaamse administratie onder handen. 
Een werkje dat door Vlaams minister 
Sauwens verder wordt gezet. Momenteel 
pakt Van den Bossche de federale admini
stratie aan met zijn Copernicusplan. 

BOLLETJES 

De beste prestatie onder moeilijke 

omstandigheden werd geleverd door 
Onderwijsminister Marleen Vanderpoor-
ten. Zij mag zich de fiere winnaar van de 
bolletjestrui noemen. Onderwijs is nooit 
een eenvoudig departement geweest. 
Vraag dat maar aan de winnaar van de gele 
trui. De onderhandelingen met de vak
bonden in het najaar dienen zich aan als 
aartsmoeilijk. Tot overmaat van ramp 
werd Vanderpoorten dan nog geconfron
teerd met een herziening van de pen
sioenregeling voor leraren door federaal 
minister Frank Vandenbroucke. Bij haar 
protest werd zij echter volledig in de steek 
gelaten door haar eigen partij, de VLD. 
Maar Marleen slaat er zich goed doorheen. 

GROEN 

Je hebt zo van die renners die zich een 
wedstrijd lang in het wiel van een ander 
nestelen, geen trap teveel geven en dan 
vlak voor de streep voor de bloemen 
sprinten. Dat zijn de opportunisten van 
het peloton, niet zelden getooid in groene 
trui. In de politiek gaat die dit keer naar 
Jean-Luc Dehaene. Een rijke loopbaan 
achter de rug, maar weggestemd in juni 
1999. Zicli niet meer inlatend met de 
nationale politiek, maar met vetbetaalde 
bestuursmandaten bijeengesprokkeld in 
de privé-sector. Totdat... de meet van 8 
oktober in zicht is. Plots wil Dehaene bur-

24ste Vredesfietseling 
naar de IJzerbedevaart 

Drie dagen op de fiets 250 l<ilQmeter afmalen 
voor vrede, vrijineid en verdraagzaamheid Een 
goede gewoonte waar VUJO ool< dit jaar niet 
van afwijl<t Van 24 tot 27 augustus staat de 
Vredesfietseling opnieuw op het programma 
Een dil<l<e maand nadat de laatste Tourcois zijn 

bedwongen, 
temmen de 
VUJO'ers het 
Vlaamse land
schap tussen 
Voeren 
Diksmuide 
Voel je 
leeuw in 
brullen, 

en 

de 
je 
de 

pacifist in je 

vechten, de Steels in je spurten'' Waarom het 
dan nog langer negeren"? Jouw plaats is In het 
peloton van VUJO's 24ste fietseling. 
Vredesfietsen is de boodschap! 

donderdag 24 augustus Voeren-Diest 
vrijdag 25 augustus Diest-Gent/Dessel-Gent 
zaterdag 26 augustus Gent-Dii<smuide 
zondag 27 augustus. IJzerbedevaart 

De Vredesfietseling staat open voor Ieder
een. Je kunt ook onderweg aansluiten. Wil je 
meer Informatie of wens Je In te schrijven, 
neem dan contact op met het VUJO-secretarl-
aat, Barrlkadenplein 12.1000 Brussel, tel. 
02/219.40.30, fax 02/217.35.10. e-post: 
vujo@Jeugdwerknet be 

gemeester worden in Vilvoorde en daar
voor moet zijn vrouw wijken. Van emanci
patie gesproken! Even plots is de man niet 
meer van de TV-schermen weg te bran
den, Jean-Luc is omnipresent. De groene 
trui heeft hij dan ook alvast verdiend! 

WIT 

Jongeren krijgen in de politiek niet altijd 
de kansen die ze verdienen. Gelukkig is er 
nog het Belgische koningshuis dat voor 
vers bloed in de senaat zorgt. Dit jaar was 
prins Laurent aan de beurt om de eed af 
te leggen als senator van rechtswege. Hij 

krijgt de witte trui om zijn gespierde lijf 
gespannen. 

VOLVOCATE 

Bij uitzondering reikt VUfO dit jaar ook 
een sponsortrui, de Volvotrui, uit. Die 
gaat, u had het vast geraden, naar Vlaams 
minister Mieke Vogels. Groenen en de 
auto-industrie, het gaat normaal niet 
samen. Tenzij er wederzijdse publiciteit te 
rapen vah. Toffe Mieke liet zich in het 
voorbije jaar herhaaldelijk van haar klein
ste kant zien, maar 'Volvogate' spande 
toch wel de kroon, aldus nog VUJO. 

Tegen totale uitverkoop 
van de Vlaamse Rand 

Een dozijn Volksuniejongeren van het 
arrondissement Halle-Vilvoorde hebben 
actie gevoerd tijdens de wekelijkse zater-
dagmarkt van Dilbeek. Met het einde van 
de koopjesperiode in zicht werden onder 
het spandoek 'Totale Uitverkoop' irt een 
kraampje symbolisch alle belangen van de 
Vlaamse Rand nog een laatste keer afge
prijsd en aan een spotprijs verkocht. Aan 
de marktbezoekers werden hun eisen in 
de vorm van een pamflet meegedeeld. 
Eén jaar paars-groene regering wordt 
door de Volksuniejongeren negatief 
beoordeeld voor haar inspanningen om 
de Vlaamse Rand rond Brussel veilig te 
stellen. 
Michael Van Droogenbroeck: „Via deze 
actie werden enkele van de pijnpunten in 
het beleid van de federale regering aan de 
kaak gesteld. Denk maar aan de benoe
ming van eentalig FranstaUge rechters in 
Brussel, de onmogelijkheid van sommige 
diensten van de 100, maar ook van bepaal
de ziekenhuizen aan de Rand om mensen 
in nood in het Nederlands te verzorgen. 
Maar ook hebben we vragen bij de nood
zaak van een HST-terminal in Schaarbeek, 
wat de mobiliteit in de Rand niet ten 
goede komt. We hekelen ook het blijvend 

karakter van de faciliteiten, waarbij de 
spanningen in deze gemeenten een nor
maal ondersteuningsbeleid van de 
Vlaamse jeugdverenigingen in de weg 
staan. Dit zijn maar enkele van de dos
siers waar de regering faalt in haar beleid 
voor de vrijwaring van de Vlaamse Rand." 
De Volksuniejongeren van Halle-Vilvoorde 
gaan onder geen enkele voorwaarde 
akkoord met dit gevoerde beleid. Zij blij
ven ijveren voor een Vlaamse, groene en 
leefî are Rand rond Brussel. 
M. Van Droogenbroeck: „Wij eisen dat 
anderstaligen verplicht worden een inbur
geringscontract aan te gaan, waarbij het 
aanleren van het Nederlands een essen
tieel element is, maar ook het creëren van 
een groene gordel prioritair moet zijn. De 
initiatieven van de Vlaamse regering 
omtrent dit laatste zijn dan ook alleen 
maar aan te moedigen, maar ook zij mag 
niet op haar lauweren rusten. We denken 
hierbij onder meer aan de normen voor 
het luchtverkeer boven Zaventem en de 
onderhandelingen in de Costa, die met 
een waakzaam oog dienen gevolgd te wor
den. Voor ons blijft de slogan 'Kiezen voor 
de Vlaamse Rand - Vechten voor vernieu
wing' hoe dan ook het uitgangspunt." 

In een poging de 'totale uitverkoop' van de Vlaamse Rand te verijdelen zetten VUJO'ers de 
problemen nog eens op een rijtje. 
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In memoriam 
Willy Putzeijs 

Op 17 juli overleed Willy Putzeijs na een 
slepende ziekte. Willy Putzeijs (°1938) was 
onafgebroken gemeenteraadslid in 
Lummen van 1977 tot nu. Eerder was hij 
burgemeester en OCMW-voorzitter. 
Alhoewel zijn partij in de oppositie zat, 
was hij van 1976 tot 1982 OCMW-voorzit
ter. In die periode werd het Lummense 
rustoord gebouwd. Als burgemeester leid
de hij een VU-SP-VLD-coalitie van 1983 tot 
1989. De basisprincipes van zijn beleid 
waren inspraak, openheid, eerlijkheid, 
verdraagzaamheid en zuinigheid. Vier jaar 
was hij provincieraadslid. Van opleiding 
was Willy leraar. Hij gaf les in het het Sint-
Jan Berchmanscollege van Diest. 
Vrienden noemden Willy een taaipurist. 
Tijdens de gemeenteraden noteerde hij de 
taalfouten van de collega-raadsleden. Hij 
was Vlaams-nationalist. Stiptheid en 
getrouwheid - ook aan de Volksunie -
waren zijn stokpaardjes. Lange fietstoch
ten met zijn buur en in zijn tuin werken 

waren zijn hobby's. Willy Putzeijs hield 
van zijn groene gemeente. Tijdens de gid-
sencursus was hij het die de slogan 
'Lummen, da's bos en groen' bedacht. 
Tijdens zijn burgemeesterschap werd de 
groendienst opgericht en werd het 

domein van de Duizendjarige Eik ingehul
digd. Het containerpark opende de deu
ren, er werd een wekelijkse markt inge
richt en de bibliotheek verhuisde naar het 
Gemeenteplein. 

Familie, vrienden en kennissen namen 
afscheid van Willy afgelopen zaterdag 22 
juli in de kerk van Lummen. 
Een oud-leerlinge getuigde van de gedre
venheid en het streven naar taalkundige 
zuiverheid van leraar Willy Putzeijs. 
Persoonlijke vriend Tony Jacobs schetste 
een beeld van Willy's inzet voor familie, 
vrienden en voor de ganse Lummense 
gemeenschap. Hij verwees naar Wiüy's 
steun voor de nieuwe generatie in de 
Lummense VU-ID-familie die op 8 oktober 
kandideert. 

In de persoon van Willy Putzeijs verliest 
de Volksunie een waardig en gedreven 
mandataris. 

(sd) 

Baskenland in Lennik 
Ruim twee jaar geleden werd bij het 
Rodenbachfonds met het thema-project 
'Baskenland' gestart. Net als de lerland-
en de Albrecht Rodenbachexpo's vroeger, 
werd een reizende tentoonstelling gereali
seerd, met bijhorende uitgebreide catalo
gus. Voor de samenstelling zorgde 
Isabelle De Keyser, toenmalig projectme
dewerkster, nu directeur van het 
Rodenbachfonds. 

De eerste voorstelling vond plaats in 
Gent. Later werd de tentoonstelling op 
initiatief van een aantal Rodenbachfonds-
afdelingen op verschillende plaatsen in 
Vlaanderen opgesteld. Het sluitstuk vindt 
deze zomer in Lennik plaats. 

PROGRAMMA 

Vr. 28 juli om 20u: 'Euskal Herria', door 
Isabelle De Keyser. Muzikale opluistering 
door het ensemble./fn'xco. Opening van 
de tentoonstelling. 
Daarop volgt een reeks lezingen die allen 

met Baskische en volksnationale onder
werpen te maken hebben. 
Ma. 31 juli om 20u.: 'Vlaams-Baskische 
solidariteit' door Walter Luyten. 
Di. 1 aug. om 20u. 'Mensenrechten in 
Spaans-Baskenland', door mr. Paul 
Bekaert. 

Wc. 2 aug. om 20u. 'Euskadi, om van te 
houden', cultuur en toerisme in 
Baskenland door Jan Cauwenbergs. 
Do. 3 aug. om 20u.: 'Gemika' doov Mark 
Braet. 

Ma. 7 aug. om 20u.: 'Nationalisme in 
Baskenland' doorI«c Van den Weygaert 
Di. 8 aug. om 20u. 'Nationalisme in links-
rechts perspectief', door Antoon Roosens. 
Wc. 9 aug. om 20u. 'Nationalisme en 
federalisme in België en de wereld' door 
dr. Frans Jos Verdoodt. 
Deze lezingenreeks kan bijzonder verhel
derend zijn voor mensen die de proble
matiek van Baskenland, het geweld van 
ETA inbegrepen, proberen te begrijpen. 
Een aanrader! 

Euskadi, Baskenland. Van vrijdag 
28 Juli tot en met woensdag 9 augus
tus 2000. Dagelijks van 14 tot I6u. en 
's avonds tijdens de voordrachten. In 

feestzaal Gemeenteschool-Centrum, 
H. Ghyselenstraat 19 te 1750 Lennik. 
Info-.JuulWydooghe, tel. 02/567.00.22-
02/532.01.50. 

VLAAMSE 
KOERIERDIENST 

Binnen- en 
Buitenland 

Basisprijs: 
- vast recht 

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

Tel. 050/42.62.67 
(na 20u.) 

De regionale VU-krant 

Provinciale 
ontmoetingsdag 

FVK-Rodenbachfonds 
Op zaterdag 16 september 2000 organiseert FVK-
Rodenbachfonds Antwerpen een vierde provinclaie 
ontmoetingsdag voor alle leden en sympathisanten 
Waarschijnlijk wil ook U met ontbreken op deze rljk-
gevulde dag bij 'Muggenblussers en Pungelaars' in 
Turnhout en Baarle-Hertog 
Het programma biedt onder meer een unieke kans 
om onder kundige leiding enkele pas gerestaureer
de kleppers van monumenten te bezoeken, nl het 
kasteel van Mana van Hongarije en de Kloosterkerk 
van het H. Graf (met een blikje achter de schermen 
van het slot) De lekkerbekken komen aan hun trek
ken bij een uitgebreide Turnhoutse koffietafel 
Nadien worden we rondgeleid in het beroemde 
Kathedrale Kaarsenmuseum door de burgervader 
van Baarle-Hertog. Deze boeiende dag start in 
Turnhout om I0u. en eindigt rond I7u 50 
Er worden gratis bussen Ingelegd die op strategi
sche punten zullen vertrekken. 
Deelnameprijs- 750fr per persoon (BIG-kaarthou-
ders: 600 fr) , 375 frper kind onder de 12 j (BIG-
prijs 300 f r ) Kinderen tot 6 jaar- gratis. 
Rolstoelgebruikers zijn welkom 
Inschrijven, voor 4 september 2000 op het secreta-
naat- FVK-Rodenbachfonds, Hemeistraat 25 te 2018 
Antwerpen. Tel./Fax. 03-231 06 28. 
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OOST-VLAANDEREN 
zo. 30 Juli KAPRIJKE: Kaas en 

Wijnfestijn. Steunmaaltijd n.a.v. lijsttrek
kerschap van Stijn Coppejans provincie
raad Eeklo. Van 17 tot 2 lu. in de 

Parochiezaal te Kaprijke (oude meisjes
school). Deelname: 300 fr, kind. 200 fr. 

WEST-VLAANDEREN 
WO. 8 aug. BRUGGE: Namiddaguit-

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

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

Ma. 21 aug. BRUGGE: Natuurwan
deling door Prov. Domein 'Bulskampveld', 
o.l.v. Omer Dombrecht. Org. en info: VWC-

Brugge-Zuid, tel. 050/38.35.12. 
Wo. 23 aug. BRUGGE: Dla-voor-

dracht door Eric Coppens over Sicilië. Om 
I4u. in PCH Magdalena, Violierstraat 7. 
Deuren om 14u. Org.: VVVG-Brugge-
Centrum. 

Ma. 4 sept. ROESELARE: Busreis 'La 
Coupole' en 'Planetarium' met VVVC-
Roeselare. info: Trees Coffyn, 
051/20.00.21. Org. i.s.m. VCLD. 

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

VLAAMS-BRABANT 
Zo. 29 aug. LENNIK: Busuitstap 

naar de IJzerbedevaart. Vertrek om 8u., 
Markt, Lennik-centrum. Tweede opstap
plaats om 8U.15 in Buzingen aan de kerk. 
Terugkeer om 16u. Inschrijven bij fam. 
Durang (02/532.16.23) of via 
lennik@vu.be. Org.: vu-Lennik. 

ANTWERPEN 
Do. 10 aug. BERCHEM: Met FW-

Berchem naar 'Los Honores' en de St.-
Romboutskathedraal. Samenkomst om 
9U.15 Berchem Station. Trein om 9u.28. 
Deelname melden aan Monique Van den 
Bosch (03/230.77.59 - tussen 18 en 19u.). 
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\T erzopen velden, uitgeregende festivals en verlaten 

Noordzeestranden waren ons deel, maar gelukkig 

konden wij ons opwarmen aan muzikale hoogstandjes 

die we even op de draaitafel legden. In de hoop dat 

augustus wat milder is voor de festivals. 

• CULTUUR • 

De dames van 

Laïs zUn bin

nenkort aan 

het werk In 

Lokeren. 
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Vooreerst is er de moderne wereldmuziek 
van Marisa Monte, de mooie én talentvol
le Braziliaanse die met haar vijfde cd geti
teld 'Herinneringen, kronieken en liefdes
verklaringen' weer verrast. Haar debuut in 

. '89 was de live-opname van inlandse tra
ditionele muziek uit de zeer verscheidene 
regionale culturen die ze een hedendaags 
tintje meegaf. We zagen en hoorden haar 
in '94 op de Brusselse Grote Markt tijdens 
een schitterend concert op een zwoele 
zomeravond, een onvergetelijk gebeuren 
van hchtvoetig swingende samba en over
tuigende ballades, waarmee ze achteraf 
ook de rest van Europa veroverde. De 
dubbelplaat die hierop volgde was een 
mengeling van live- en studio-opnamen 
die in meer dan een half miljoen exem
plaren over de toonbank gingen. De nieu
we plaat, ook weer uit bij EMI, trekt de 
rode draad door. De titel spreekt voor 
zichzelf: liefde, in al zijn facetten bezon
gen in verhalen, herinneringen, momen
ten van pijn en dan weer swingende rit
mische ontboezemingen en dansfeesten. 

AMBROSIA 

Een der markantste debuten van het 
moment is het plaatje van het trio Shiva-

ree. Afkomstig uit Arlington (Virginia) 
hoorde Ambrosia Parsley haar vader en 
zijn broers op banjo en gitaren tokkelen 
terwijl ook oma aardig met de ukelele 
overweg kon. De familie verhuisde naar 
de bekende San Fernando Vallei in Cali
fornia, waar Ambrosia op een zondagna

ren op het Eurosong-festival vertegen
woordigde en hard én succesvol aan haar 
weg timmert. Vorig jaar nog pakte ze uit 
met de liedjes die ze als kind in de sixties 
meezong en nu als een 'Best of...' op de 
plaat zette. Dat was zo'n meevaller dat ze 
nog een decennium terugging en de 'Fif
ties' op het straalplaatje zette. 'Nooit op 
zondag', de liedjes van Catherina Valente 
en Freddy Quinn, de Kalin Twins en de 
betere Duitse schlager van toen blijken 
nog steeds populair te zijn: in een mum 
van tijd staat haar cd in de toptien van de 

Liedjes 
voor een zomer 

middag haar eerste optreden waarmaakte 
als zangeres, begeleid door een groot 
banjo-orkest. Haar gevoelvolle melodielij
nen dragen teksten die het opnemen voor 
het leefinilieu en tegen de pollutie, voor 
liefde en vriendschap, en tegen nihilisme. 
Ze doet wat denken aan de Engelse Tani-
ta Tikaram die begin jaren negentig ook 
hier scoorde. Dank zij de muzikale bewer
kingen van Danny Mc Gough aan de kla
vieren is dit hedendaagse country-folkpop 
van hoog gehalte. 

LISA EN DE FIFIES... 

De verrassing bij ons is de Limburgse Lisa 
del Bo, die een paar jaar geleden Vlaande-

best verkochte plaatjes in Vlaanderen. Een 
aanrader voor wie van retro en nostalgie 
houdt (uit bij Polydor). 
Dit jaar loste het Songfestival overigens 
meer verwachtingen in dan voorheen: de 
Deense winnaars, de Olsen Brothers, én 
ook de Ledanders van Brainstorm doen 
het zeer goed bij ons. Ze traden meer-
maals tijdens shows op. De broers pakken 
onder de titel van hun succesnummer 
'Wings of love' uit met nog negen leuke 
liedjes plus de Deense versie van hun hit 
als bonus. Ook voor Brainstorm, bekend 
van hun liedje 'My star' is de cd een 
opstap naar de toekomst waarbij opvalt 
dat de beatmuziek van de zestigerjaren 
veel invloed heeft gehad bij de opnamen. 

FESTIVALITIS 

Vandaag donderdag gaat in Boechout bij 
Antwerpen wellicht voor de laatste keer het 
Sfinxfestival op het vertrouwde terrein 
door. Festa do Brasil, Griekse en zigeuner-
muziek, Algerijnse Rai en stoeien met elek
tronische bossanova, kortom voor elk wat 
wils die begaan is met traditionele en he
dendaagse wereldmuziek. Om deze 25ste 
uitgave af te ronden is er zondagavond een 
optreden van Boran Gregovic, met zijn 
veertigkoppige Funeral and 'Weddingband. 
Tijdens het weekeinde van 3 tot 6 augus
tus is er weer Dranouterfestival, met 
zowel Fairport Convention als Lou Reed 
en Robert Plant, Raymond van het Groe
newoud en An Pierlé, Richard Thompson 
en Alan Stivell 

Bij de stadsanimaties zijn de Lokerse Fees
ten dit jaar de grote blikvanger met onder
meer Zap Mama, de Heideroosjes, Bob 
Geldof tn alweer An Pierlé, de Nits én het 
meisjestrio Laïs dat ook te Werchter weer 
schitterend was. Afspraak aan de Grote 
Kaai te Lokeren van 4 tot en met 13 augus
tus. 
Folkliefhebbers kunnen tussendoor op 
woensdag 10 augustus naar het Rivieren
hof te Deurne waar niemand minder dan 
Julie Felix optreedt, in een programma 
met de Basily Gipsy Band, vanaf 20u.30. 

Sergius 

campo Viejo I54a 

Van 5 tot en met 15 augustus organiseert Zeven Eeuwen Vlaanderen het 'Campo Viejo' te Rupel-
monde Vong jaar kwamen niet minder dan vijfduizend bezoei<ers het leven in een Spaans bezet
tingslomp meemai<en. in dit Keizer Kareijaar is deze reconstructie en het levende spel van solda
ten en smeden, griffiers en wisselaars, fratsenmakers en kanonniers een daguitstap waard. Het 
gebeuren speelt zich af vlak bij de toren, restant van de Gravenburcht waar ook Geraard Mercator 
zit opgesloten 
Nieuwigheid dit jaar is de samenwerking met het Mechels Speelgoedmuseum waarbij de kinder
spelen uit Karels tijd uitgebreid aan bod komen en een authentieke keuken waar ook vers brood 
wordt gebakken. 

Sergius 

Nouwen leeft 
fienri Nouwen (1932-1996) is één van de 
internationaal vermaarde priesters van het 
bisdom Utrecht. Hij dankt dat aan zijn stijl 
als geestelijk leidsman. Internationaal 
bestaat er een publiek voor. 

DE HELDERE ZIJDE 

Wie is deze Nouwen? Een eerder behouds-
gezind en zeer kerks geestelijke. Individu
ele spiritualiteit lijkt het punt bij hem. Zijn 
psychologische specialisatie versterkt die 
gerichtheid. Met de kerkwet heeft hij ken
nelijk minder moeite dan met zichzelf: 
met zijn hunker naar bevestiging, vriend
schap, gemeenschap en publiek, met zijn 
homoseksualiteit. 

Het is de getormenteerde zijde. Nouwen 
zit met zeer veel vragen over zijn even
wicht. Iets meer dan de meeste mensen. 
Toch is juist dit zeer herkenbaar voor 
velen. Een sleutel van zijn succes? 
Boven de getormenteerde, meermaals 
depressieve figuur breekt een ontzettend 
attente en ruimhartige man door met 
groot expressief talent, verbaal en niet-
verbaal Voortdurend is hij in de weer: 

conferenties de wereld rond, een stroom 
van spiritualiteitsboeken en boekjes; ook 
zonder doctoraat doceert hij in Yale en 
Harvard. Voor de boodschap en voor het 
evenement Nouwen stromen auditoria 
vol. Torment en actie worden gestut door 
zijn stipt nagekomen priesteriijke spiritu
aliteit. Je denkt aan onze priester Poppe. 
In Amerika ervaart hij meer dan in de Lage 
Landen dat zijn spiritualiteit ook sociale 
implicaties heeft. Na een verblijf in Latijns-
Amerika kaart hij de verantwoordelijkheid 
van de Verenigde Staten aan in het onder
drukkingsproces. 

Niet iedereen juicht. Zijn ruimhartigheid 
leidt hem ook tot een meer dan ortho
doxe openheid naar andere religies toe. 
Voor Nouwen een existentieel gegeven. 

ARKGEMEENSCHAP 

Tenslotte treedt de 'goeroe' toe tot de Ark
gemeenschap van/. Vanier. (De vertaler 
heet de Arkgemeenschap 'Arche', alhoe
wel de Nederlandse naam bij ons gang
baar is. Het is natuurlijk minder lachwek
kend dan de vertaling 'blanke vader' voor 
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"W" oor de 26ste keer reeds nodigt Opbouwwerk 

Ijzerstreek uit voor een Beauvoordse 

tentoonstelling. De meeste van deze expo's gingen door 

onder selectie van Jan D'Haese, de jongste jaren is Joost 

De Geest de selectieheer Met terechte fierheid blikken 

voorzitter Mare Segher en secretaris Carol Vandoorne op 

een kwarteeuw kunstpromotie in hun regio terug. 

Terwijl je in de straten van Beauvoorde 
kennis kunt maken met het poëtisch werk 
van de 80-jarige Hubert van Herreweghen 
staan de deuren van de Sint- Audomarus-
kerk in deeldorp Vinkem open voor een 
aantrekkelijke tentoonstelling. 

UITSTRALING 

Carol Vandoorne: „Toen Opbouwwerk 
Ijzerstreek in 1972 met de exposities start
te bleek dat voor de regio een zegen te 
zijn, dergelijke manifestaties waren hier 
tot dan toe nagenoeg onbekend. Tweede 
pluspunt was dat wij een voor de ere
dienst afgedankt kerkgebouw een nieuwe 
bestemming gaven en aldus een vroege 
stap zetten naar de herwaardering van een 
niet onbelangrijk bouwkundig erfgoed " 
Belangrijke namen als Emüe Claus, Albert 
Servaes, Constant Permeke en de broers 
Gust en Leon De Smet gingen groepsten
toonstellingen als deze van de IJzerschil-
ders (Fauvisme aan het front '14-'18) 
vooraf. De jongste jaren weet Opbouw
werk Ijzerstreek ook de Franse kunste
naarswereld te bekoren. 
C. Vandoorae: „Voor het stofferen van de 
tentoonstellingen moeten wij herhaalde
lijk in Franse musea en collecties gaan 
lenen. Voor de huidige tentoonstelling is 
er werk uit een museum van Roubaix, uit 
twee galerijen in Rijsel en uit twee Parijse 
collecties. Door die samenwerking groei
de veel wederzijds vertrouwen. Vandaag is 
het is zo dat Parijse galerijen én privé-ver-

zamelaars Beauvoorde als cultuurdorp 
zijn gaan kennen en waarderen. Het is 
bovendien de Rijselnaar Claude Vallois 
die reeds enkele jaren instaat voor de 
Franse inbreng, schikking en ophangmg 
van de kunstwerken." 
De tentoonstellingen gaan door in de 
beschermde Sint-Audomaruskerk van Vm-
kem, een gebouw uit 1522. 
C. Vandoorne. „De stilte en de soberheid 
maken dit kerkgebouw uitzonderlijk 
geschikt voor onze kunstmanifestaties en 
te verkiezen boven extravagante locaties 
die misschien wel meer show opleveren 

Jozef De Coene ("Kortrijk 1875, fKortnjk 
1950) was een bekend industrieel tussen 
de twee wereldoorlogen. Hij was stichter 
en hoofd van de Kortrijkse Kunstwerkste
de, het meubelbedrijf dat in 1939 zo'n 
3.000 mensen te werk stelde. Drie keer 
mocht het bedrijf konmküjk bezoek ont
vangen, in 1929 Albert I en later in 1932 
en in 1935 Leopold lU. In 1933 had het 
bedrijf een bureau voor de koning in 
elkaar getimmerd aan de hand van een 
ontwerp van Henri van de Velde. 

Kijken naar Jozef De 
Coene en vrienden 

voor de media, maar die het rustig genie
ten van kunst dikwijls in de weg staan." 
Wie de kerk ooit heeft bezocht, blijft 
onder de bekoring van de bijna sacrale 
rust die gebouw en omgeving uitstralen. 

KUNSTWERKSTEDE 

Dit jaar werd gekozen voor het werk van 
Jozef De Coene tegelijk schilder, indus
trieel en mecenas. Een boeiende figuur 
waarvan leven en werk reeds herhaaldelijk 
stof voor publicaties en discussies is 
geweest. Maar wie was deze omstreden 
figuur? 

Henri Nouwen 

père blanc = Witte pater in een interna
tionaal geschrift.) Als vijftiger wordt hij de 
'pastor' van de plurale gemeenschap van 
Daybreak (Toronto). Hij assisteert de vijf
entwintigjarige epilepticus Adam Amett, 
die niet kan spreken en niet zelfstandig 
kan bewegen. Ook bij het kleden moet 
Nouwen dus helpen. 

„Ik voelde dat hij me vroeg of ik bereid 
was me aan te passen aan zijn ritme en 
aan zijn behoeften. Ik begon een nieuwe 
taal te leren Adams taal." 
Nouwen leert van zijn programma af te 
stappen om Adams programma ruimte te 
geven. Adams hart was transparant gewor
den voor God en voor al wat Nouwen 
hierover ooft geleerd had. 
Adam en Henri overlijden in 1996. Op 
Nouwens uitvaart zei Jean Vanier: „Onze 
God is een minnaar, een gekwetste min
naar. En ergens is dat Henri". 
Michael Ford, BBC-programmamaker, 
brengt Nouwen in een mengsel van 
gebeurtenissen en getuigenissen tot 
leven De kritische blik, de openheid en 
het warme hart voor de leidsman kunnen 
ook die lezers bekoren, die dit genre 'goe
roes' schuwen. Voor mensen met argwaan 
is dit verhaal een verlokkend aperitief 
Argelozen krijgen aan de hand van dit 
portret een prettige en toegankelijke situ
ering van de geschriften van Nouwen. 

Mare Cels 

°* Een gewonde profeet. Een portret 
van Henri Nouwen. Michael Ford. 
Uitg. Lannoo, 2000. 242 blz., 895 fr. 

Maar De Coene was ook een merkwaardig 
kunstschilder en hield tijdens het inter
bellum tientallen tentoonstellingen in 
groep of solo in binnen- en buitenland. 
Op vraag van de DeVlag nam hij tijdens de 
oorlog, maar niet langer dan tot novem
ber 1941, deel aan groepstentoonstellin
gen in Duitsland. Tussen de mede-expo
santen waren ookjames Ensor, Albert Ser
vaes, Rik Slabbinck en Felix Timmer
mans. 

Mede daardoor maar vooral omwille van 
het feft dat het bedrijf verplicht werd voor 
de bezetter te werken, werd de Kortrijkse 
Kunstwerkstede van economische collabo
ratie beschuldigd. Op 4 september 1944 
werd Jozef De Coene zelfs aangehouden. 
Heel deze pijnlijke geschiedenis werd 
haarfijn onderzocht en beschreven door 
Katleen Speelman in haar studie 'De Kort
rijkse Kunstwerkstede in de economische 
collaboratie' en gepubliceerd in De Leie-
gouw en later als brochure uitgegeven. 
Door deze perikelen geraakte het schil
derwerk van Jozef De Coene helemaal in 
de vergetelheid, het is dan ook goed dat 
Opbouwwerk Ijzerstreek er vijftig jaar na 
zijn overlijden aandacht aan besteed. 

DE EIKELAAR 

Een eerste deel in de Beauvoordse ten
toonstelling schenkt met enkele tientallen 
schilderijen aandacht aan de schildersfi-
guur Rond de thema's: portret, land
schap, havens en marines, stillevens, 
treedt De Coene als schilder in dialoog 
met doeken van zijn vnenden-schilders: 
Albert Saverys, Arthur Deleu, Gust en 
Leon De Smet, Constant Permeke, Valeri
us De Saedeleer, Frits Van den Berghe, 
Gustave Van de Woestijne, Victor Veroug-
straete, Emmanuel Vierin, Isidoor Opso-
mer, Jozef Cantré... f^iet de minsten dus 
In een tweede luik wordt die dialoog tot 
conversatie opengetrokken met enkele 
Noord-Franse tijdgenoten: René De Grae-

ve, Noèl D'Hulst, Eugene Leroy, Maurice 
De Vlaminck, Gérard Dupon, Maurice 
Maes. 

C. Vandoorne. ,,De Coene was gehuwd 
met een Rijselse en heeft trouwens ook 
nog in Rijsel geëxposeerd. Van de in 
Frankrijk zeer gewaardeerde De Vlaminck 
kwamen twee werken: een portretteke
ning van de Franse dichter Apollinaire en 
een schilderij met een Vlaams dorpsge
zicht, beide uft particuliere Parijse collec
ties. 

Het derde luik in deze expositie focust de 
relatie Jozef De Coene met zijn vrienden
letterkundigen- Stijn Streuvels, Herman 
Teirlinck, Gerard Walschap, Willem lot
man e.a. 
Jozef De Coene was ook de stichter van 
kunstdrukkerij De Eikelaar, waarvan Stijn 
Streuvels de artistieke leiding had Samen 
trokken ze naar Brussel om er de letters te 
kiezen waarmee onder meer 'Prutske' 
werd gedrukt. Ook 'Boomen' met gedich
ten van Guido Gezelle en de eerste poë
ziebundel 'Zoeklichten' van Marcel Coole 
zagen er het daglicht " 

VANUIT DE BIECHTSTOEL 

C. Vandoorne , Jozef De Coene verenig
de in zijn persoon én de industrieel, én de 
uitvinder (bv van triplex), én de kunst
schilder, én de mecenas. Hij omnngde 
zich met een schare vnenden-kunste-
naars, waarvan verschillende zoals Henri 
van de velde, Saverys, Noppe... voor zijn 
bedrijf mochten werken. Hij was een 
mecenas en animeerde de toenmalige 
kunstenaarswereld, onder meer tijdens 
fameuze boottochten op de Leie, zelfs één 
keer in het bijzijn van koningin Elisa
beth." 

Dit thema wordt op de tentoonsteUing in 
zes vitrines met talrijke oorspronkelijke 
documenten en foto's verduidelijkt door 
Paul Thiers, auteur van een studie over De 
Coenes uitgeverij. 

Kortom, de tentoonstelling 'Jozef De 
Coene en zijn vrienden' is een aantrekke
lijk aanbod, maar Beauvoorde zou Beau
voorde niet zijn moest er ook niet een 
speels element aan bod komen In de 
open biechtstoelen van de St.-Audomarus-
kerk kun je een audioverhaal beluisteren 
over het reilen en zeilen in die toenmalige 
kunstenaarswereld. 
Sint-Audomarus, bid voor ons! 

(mvl) 
Jozef De Coene en zijn vrienden. 

Een selectie van 95 schilderwerken en 
documenten. In St-Audomaruskerk 
van Vinkem (Beauvoorde). Tot 20 
augustus, elke dag van 14 tot 18u., 
zondag ook van 10 tot 12u. elke dag 
om 16u. rondleiding. Catalogus: 200 
fr. Toegang: 100 fr., -12 jaar gratis. 

Hoeve en 
stromljten, 

1912. 
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In ParUs waren 
er geen 

VUJO'ers om 
truien uit te 

delen (lees ook 
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Amrstrong ver
diende wel het 

geel. 
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Lance Armstrong is een groot kampioen. 
Hij kan naar een wedstrijd toeleven als 
niemand anders. Maandenlang was hij 
met de Tour bezig. Hij kende alle bochten. 
Hij wist hoe hij met zijn krachten moest 
omgaan. Hoe hij moeilijke momenten met 
minimale schade kan doorworstelen. Hij 
schuwde geen uitdagingen. Niet in en niet 
naast de koers. Ook verbaal kon de 
Amerikaan zijn mannetje staan. Recht 
voor de raap en zonder aanziens des per-
soons. 

GEEN KOORKNAPEN 

Werd de eerste Touroverwinning van 
Armstrong vorig jaar met sympathie beje
gend omdat de man nu eenmaal een 
zware ziekte had overwonnen, dit jaar 
meende men hem met meer argwaan te 
moeten beklijken. Squinzi, de grote baas 
van Mapei, sprak boude taal toen hij stel
de dat niemand met een natuurlijke 
hematocrietwaarde binnen de eerste vijf 
kon eindigen. Dat weekte natuurlijk boze 
reacties los. Begrijpelijk. Maar het is zeer 
de vraag of de Italiaanse geldbaron gega
randeerd ongelijk had. Zegde ploegdokter 
Van Mol van dezelfde Mapeiploeg niet eer
der dat de Tour ormienselijk zwaar was? 
Dat medische begeleiding even onont
beerlijk was als conditie, vorm en zelfver
trouwen. Waarmee niets aan de verdien-

T\ e Ronde van Frankrijk 2000 gaf maar weinig 

aanleiding tot controverses. De wedstrijd was 

duidelijk in haar verloop. Besluiten drongen zichzelf op. 

Vanzelfsprekend was Lance Armstrong de beste, de 

sterkste van het lot. Hij was duidelijk beter voorbereid 

dan zijn tegenstanders en kon het zich veroorloven na de 

Pyreneeën en deMont Ventoux defensief te rijden. 

• SPORT • 

sten, het talent en karakter van Armstrong 
werd afgedaan. Integendeel. De 
Amerikaan is momenteel de beste ronde-
coureur. Ulrich schoot andermaal tekort 
omdat hij fouten beging in de voorberei
ding. Pas in de laatste Tourweek stond de 
Duitser er helemaal. Toen bewees hij nog 
altijd het potentieel van een gele truidra
ger te bezitten. Het heet dat Ulrich vol
gend seizoen beter voorbereid dan ooit 
aan de startlijn in Duinkerken zal staan. 
Dat zal nodig zijn om Armstrong echt te 
kunnen bedreigen. Armstrong en zijn 
ploeg, want de US Postals zijn geen koor
knapen. Zonder meer de sterkste ploeg 

NAAR HUIS GEREDEN 

Zeker België niet. Al hebben de Lotto's 
zich laten zien en al zouden de betere 
leerlingen V3n Jef Braeckeveldt nog over 
een ruim groeipotentieel beschikken. 
Desondanks bleef Van de Wouwer steken. 
Hij werd binnen de eerste tien verwacht 
maar kwam daarvoor nooit in aanmer
king. Mare Wauters verraste aangenaam, 
was vaak slagvaardig en stond bij momen
ten erg hoog gerangschikt. Geert Verhej/en 
klom onverhoopt goed en had mits een 
betere Tourstart zelfs als eerste landge
noot kunnen eindigen. Hij was een halve 

Armstrong was 
echt de beste 

uit de Tour, gestuurd door een handige 
Johan Bruyneel die als geen andere weet 
wanneer hij moet spreken en wanneer hij 
moet zwijgen. Hij schijnt wel in de leer 
gegaan bij Walter Godefroot. De baas van 
Telekom en Ulrich blijft een gezagsfiguur 
in de wielerkaravaan. Hij verheugde zich 
vooral over de vijfde opeenvolgende groe
ne trui van Erik Zabel 
Voor de verrassing in de breedte zorgden 
de renners uit Spanje. Zij reden vaak voor
aan. Spanje is zeker in rittenkoersen een 
toonaangevend wielerland geworden. 
Beloki, Heras, Escartin, Mancebo, 
Beltran, Ochoa, Garcia Vasas. Dat is niet 
niks. Dat is klasse en toekomst. Of er 
onder hen een toekomstig Tourwinnaar 
schuilgaat moet nog bewezen worden, 
maar geen ander land kan met zo'n 'leger' 
uitpakken. 

revelatie. Mario Aerts presteerde onregel
matig. Kenners verwachten dat hij nog 
veel zal verbeterea 
Nico Matan reed verdienstelijk, regelma
tig, verstandig. De West-Vlaming moet 
voor gelijk welke kopman de gedroomde 
meesterknecht zijn. Achter alles werden 
we ontgoocheld door Tom Steels. 
Natuurlijk won hij in de Tourstart twee rit
ten en zonder hem zouden we zelfe niet 
op het podium zijn geraakt. Dat weten we 
maar al te goed. Maar dit had de 'Tour-van-
Tom' moeten worden. Hij was intrinsiek 
de snelste van allen. Hij miste echter 
weerstand en vorm om door te gaan. Tom 
gaf op en bleef voor een belangrijk stuk 
afwezig op wat zijn afspraak met de 
Tourgeschiedenis had moeten worden. 
Dubbel spijtig want dit soort kansen krijgt 
men niet vaak. Het heet dat Steels nu al 

alles op alles zet voor Sydney. We zijn 
benieuwd. 

HOGE BORST LEBLANC 

Steels was niet de enige landgenoot die te 
vroeg naar huis kwam. Frank 
Vandenbroucke is een verhaal op zichzelf 
geworden. De man krijgt teveel aandacht. 
Daardoor blijft hij zich alles veroorloven al 
moet er nu toch stilaan een lichtje gaan 
branden in Ploegsteert en omgeving. 
Chris Peers werd uit koers gehaald door 
een aanrijding met een volgwagen. Brute 
pech. En Rik Verbrugghe verliet de kara
vaan zonder dat hij zijn kunnen had laten 
zien. 

Pertinente vaststelling: de Tour blijft onge
meen populair. De dopingschandalen van 
de voorbije jaren hebben nauwelijks 
greep gehad op de uitstraling van het 
grootste jaarlijks terugkerende sporteve
nement ter wereld. Het leek bij momen
ten of gans Frankrijk en een flink stuk van 
België en Nederland langs de kant van de 
weg stonden. In Duitsland werden de ren
ners bijna van de weg gedrumd. De VRT 
verheugde zich over de kijkcijfers. 
Mogelijk heeft het slechte zomerweer flink 
geholpen maar we mogen de vraag stellen 
wie 'niet' zou kijken indien onze renners 
in de Tour nog eens zouden meetellen? 
Indien er opvolgers voor Eddy Merckx en 
Lucien Van Impe moesten opstaan. 
Jean- Marie Leblanc, de Tourbaas, liep 
met hoge borst over de Champs Elysées. 
Zijn Ronde was een sportief en commer
cieel succes. Werkelijk iedereen wil erbij 
zijn. Twee jaar geleden vreesde men het 
tegenovergestelde. Het kan verkeren en... 
het verkeerde. 

Olympos 

• SAMENLEVING • 

Sauwens vernietigt beslissing Wezembeek-Oppem 
op 10 juli kregen alle Inwoners vanaf 16 
jaar van de faciliteitengemeente 
Wezerabeek-Oppem een brief van het 
gemeentebestuur waarin het aanleggen 
van een taalregister aangekondigd werd. 
Dit schrijven was de uitvoering van een 
beslissing van 25 juni van het college van 
burgemeester en schepenen die besloot 
een register aan te leggen waarin de taal-
aanhorigheid van de inwoners van de 
gemeente zou worden bijgehouden. 

TAALHOMOGEEN 
Hoewel het volop vakantiepenode is, dien
den de Inwoners binnen de 15 dagen te 
reageren. Zoniet zou het gemeentebestuur 
er van uit gaan dat zij kiezen voor de taal 
waarvan zij zich bediend hebben bij hun 
laatste betrekkingen met de gemeente. 
Op 20 Juli vernietigde Vlaams minister 
Johan Sauwens het collegebeslult omdat 
het strijdig is met de taalwetgeving. 
Wezembeek-Oppem is een randgemeente 

in het eentalig Nederlandse taalgebied. 
Krachtens de grondwet heeft de taal van 
het eentalig gebied voorrang Het 
Nederlandse en Franse taalgebied zijn taai-
homogeen en om die redenen moeten de 
uitzonderingen op het taalgebruik, de faci
liteiten, beperkend toegepast worden. 
Johan Sauwens: ,,indien men In de 
gemeenten met faciliteiten dit beginsel 
zou betwisten, zet men de horizon open 
voor nieuwe verschuivingen van de taal
grens, wat zou betekenen dat het verzoe
ningspact van 2 augustus 1965 betreffen
de de wet op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken zou verloren gaan. Uit de 
parlementaire voorbereidingen blijkt dui
delijk dat de in de taalwet opgenomen 
faciliteiten bedoeld waren om voor 
anderstaligen de overgang te vergemakke
lijken naar de Gemeenschap waartoe de 
gemeente, waarin ze wonen, behoort. 
Faciliteiten als integratiebevorderend Ins
trument dus." 

Het taalgebruik van een particulier mag 
niet als een statisch gegeven beschouwd 
worden.. Men moet er vanuit gaan dat een 
Franstalige inwoner, die voorheen een 
beroep gedaan heeft op deze faciliteiten, 
inmiddels de taai van het gebied voldoen
de kent en zich bijgevolg niet meer op de 
faciliteiten wenst te beroepen. 

APARTHEIDSSYSTEEM 
Volgens de principes vervat in de taalwet
geving moet de briefwisseling initieel 
steeds In het Nederlands worden opge
steld en verzonden. De inwoners hebben 
wel de mogelijkheid op uitdrukkelijk en tel
kenmale te herhalen verzoek een vertaling 
te bekomen. 
Zowel het aanleggen van een register op 
basis van taalaanhorlgheid als het laten 
afhangen van de inschrijving In dit register 
van het taalgebruik tijdens de laatste 
betrekkingen met de gemeentelijke dien
sten, is In strijd met de taalwetten. 

J. Sauwens: „Het taalgebruik is een dyna
misch gegeven, indien de gemeenteover-
heid in Wezembeek-Oppem dit op één of 
andere wijze gaat organiseren, ontstaat er 
een apartheidssysteem. Er wordt als het 
ware een muur gecreëerd tussen de 
bevolking. De term taalaanhorlgheid die de 
gemeente gebruikt-wijst erop dat ze die 
bedoeling heeft, wat een schending 
inhoudt van het gelijkheids- en niet-discri-
minatiebeginsel. De Nederlandstallgen en 
Franstaligen dienen één gemeenschap te 
vormen en niet gescheiden van eikaar te 
leven." 

Het collegebeslult is ook een schending 
van de wet tot bescherming van de per
soonlijke levenssfeer, aldus Sauwens, want 
vooraleer een geautomatiseerde verwer
king van de persoonsgegevens wordt 
gestart, moet men eerst aangifte doen 
aan de Commissie voor bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer. 
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Het Belgisch Centrum voor het Beeldver
haal, kortweg het BCB, brengt tot en met 
8 oktober een originele hommage rond 
André Franquin, de striptekenaar die tien
tallen jaren zijn stempel drukte op het 
genre. 

De geestelijke vader van Robbedoes & 
Kwabbernoot, de Marsupilami om 
natuurlijk Guust Flater niet te vergeten 
ontwikkelde de voorbije decennia in zijn 
zoektocht naar een zo groot mogelijke 
expressiviteit een originele, grafische stijl. 
„Zijn tekenstijl is zowel heftig als nerveus 
net zoals de manier waarop zijn platen 
ingedeeld en gemonteerd zijn" stelt 

Charles Dierick, directeur van het BCB. 
„De reden daarvoor ligt nogal voor de 
hand: zijn tekeningen moeten optimisme, 
dynamisme en beweging uitdrukken wat 
de belangrijkste deugden zijn van het 
modemisme. Dat geheel van vormen om 
dat modemisme uit te drukken gaat van 
binnenhuisdecoratie over de soms fanta
sierijke transportmiddelen tot het urba
nisme. Voorbeelden in zijn werk zijn 
natuurlijk meer dan legio: de meubelstof, 
de pmllaria, de mode en de kapsels, de 
onderwaterscooters, de Citroëns, de 
Vespa en natuurlijk de Tarbot (de eigenste 
mobiel van Guust Flater zelve met inge

bouwde sneeuwontdooier) waarbij we 
zeker ook de tuintjes en de lanen van de 
moderne stad niet mogen vergeten!" 
Vooral Guust Flater is heel creatief als het 
op ontdekken en uitvinden aankomt. Bij 
het doorlopen van de tentoonstelling 
krijgt de bezoeker ongetwijfeld het gevoel 
dat het jaar 2000 voor Franquin - dat voor 
hem jammer genoeg niet meer was weg
gelegd want hij overleed op 5 januari 
1997 - nooit fictie was. De expo brengt 
een uitgebreide selectie van originele pla
ten en toont, naast meubelen en typische 
gebruiksvoorwerpen uit de 50er jaren, 
zeldzame documenten, replica en objec

ten uit Franquins strips. 

(gvg) 
Franquin en het modemisme, 

elke dag (behalve op maandag) van 
10 tot 18u. in het Belgisch Centrum 
van het Beeldverhaal, Zandstraal 10, 
1000Brussel Info: tel. 02/219.19-70, 
fax: 02/219.23.76. 

Guust Flater, 

altUd op zoek 

naar originele 

transport

middelen. 

n eze week krijgt u een grote vakantiepuzzel waarvoor u extra 
fc. tijd krijgt om de opiossing te vinden. Ais toemaatje: niet 
" één maar drie juiste Inzenders krijgen een prijsje toegestuurd. 

En nu liet lioofd maar breken... 

H A A C n D D e i / B D w w r i # D i % c i v c i % 
Opgave 15 

Horizontaal 
1, Ridders kruisten ze regelma
tig (6) 
6. Zo'n front wordt door onze 
politici o.i niet vaal< genoeg 
gevormd (6) 
10. Zonder initiatief of Interes
se (4) 
13. Kijkers (4) 
14. Taalgevoelige twijg (3) 
16. Indien (3) 
18. Komt voor'vivat' (2) 
19. Vele Vlamingen geloven 
erin (11) 
23. Eenheid van lichtsterkte 
(2) 
24. Gemeenschappelijke acti
viteit van vogels, scheidsrech
ters en waterketels (7) 
26, Allergie (10) 
27, Universitair Centrum (2) 
28 Strandplaats In Catalonië 
(3) 
29, 'Gezondheid' zei de vis (5) 
30, Men verwacht deze activi
teit in de schouwburg maar ze 
komt ook voor in het parle
ment (7) 
34, Uitroep (2) 
35, Riviertje in West-
Viaanderen (8) 
38, Dit krijgt niemand graag 
op het rekest (3) 
39 Zo sterven bomen (7) 
41, Hou deze hond in de 
gaten Hij zou wei eens de 
onverwachte winnaar kunnen 
zijn, (8) 
45. In dit Amerikaans clubje 
zouden sommige Blokkers zich 
thuis voelen (3) 
47, In bijzonder (2) 

48. Het antwoord op waarom 
(6) 
49. Balkgeluid (2) 
50. Dit water ligt volgens ons 
aan de Vlaamse maar volgens 
Renaat aan de Belgische kust 
(8) 
54. Voormiddag (2) 
55. Droogoven (3) 
56. Deze waterloop heeft iets 
koninklljks (12) 
59. Zoen (3) 
61. Medeklinkers van 'nog' (2) 
62. Tijdperk (3) 
64. Meisjesnaam (5) 
66. Het vu-boegbeeld in het 
eetjesland (4) 
69. Dit lichaamsdeel werd 
onlangs bij velen zwaar geteis
terd (4) 
70. Mast (2) 
71. Wij hopen datje uw wagen 
nooit hierin rijdt (4) 
72. Geestelijke (2) 
73. Deze mensen wonen in 
Oost-Vlaanderen en toch zijn 
het geen Oost-Vlamingen (10) 
74 Het zorgt voor muziek (6) 
75, Drank (4) 
76, Deze lichaamsdelen moe
ten dringend afgekoeld wor
den (11) 

Verticaal 
1. Beethoven was het op het 
einde van zijn leven (4) 
2. Landbouwwerktulg (2) 
3. Dit geluid hoort men 's win
ters veel in dokterswaehtka-
mers (6) 
4. Voegwoord (2) 
5 Dit rund staat zijn mannetje 
(5) 

6. Vlaamse KampeerToerist (3) 
7. Nederlandse zuil (4) 
8. Afrikaans land (4) 
9. Ulter (6) 
11. Schots kledingstuk (4) 
12. Af en toe (4) 
15. Jaar (4) 
17. Portugese sint (3) 
19. Gruwelijk heerschap uit de 
vroegere USSR (6) 
20. 't Is nog geen heilige maar 
hij is toch al een eind op weg 
(2) 
21. In deze Vlaams-Brabantse 
gemeente Is men snel boven 
(10) 
22. 'Weldra' in de taal van 
Shakespeare (4) 
25. Om dit slot te bereiken 
heeft men een lange ladder 
nodig...en dan nog! (12) 
29, Volgens Jan De Wilde vond 
zij Walter saaier dan een dooie 
goudvls (6) 
30, Slede (2) 
31, is dat een eremijt of een 
inwoner van een deelgemeen
te van Evergem? (10) 
32, Gelofte (3) 
33, Voornaam van een 
befaamd Antwerps politicus 
(4) 
36, En dergelijke (2) 
37, Per expres (2) 
38, Gewoon (7) 
40 'Tak' zonder begin (2) 
42 Afgekorte Jongensnaam 
(2) 
43, Mast (2) 
44, Voornaam van een vroeger 
VU-parlementslld (4) 
46 Stad in Occltaniè (5) 
50, Nu in Nederland (3) 
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51, Onder andere (2) 
52, Dagelijks bestuur 2) 
53,.,,cetera (2) 
57, Hij is wit, middeleeuws en van 
Gent (7) 
58, Francesca zal deze film van 
Stijn niet licht vergeten, (5) 
59, Nadien komt er gewoonlijk 

storm (6) 
60, Vaartuig 6) 
63 Stadsgracht (3) 
65, Geloofsbelijdenis (5) 
67 Karakter (4) 
68, Weergemeente (5) 
72, Balt (3) 
75. Voomaamwoord (2) 

Oplossing opgave 14 

Horizontaal- 1. papaver; 7. Robert; 13. abelen; 15 Ravel; 16. ara; 18. 
navel, 20. Rus; 21. dad, 23. lis; 26. Dlksmulde; 28 OK, 29, ba, 30 ETA, 31 
eisen; 33, gum, 34 Ariërs; 36 duim; 37, toros; 39 ets; 41 zonde, 42 
rest, 43 sneeuw; 44 nerf, 45 as, 46. See; 48 LS; 49 Akela; 51 mtr. 52. 
Stavanger, 54. RTT, 55 imkers; 56. are; 58. Hein; 59, re; 61. speer; 62 slak 
VerticaaM. paardentram, 2 paaskaars; 3 AB; 4. veldmuis; 5. el; 6. ren
dieren, 8 ore, 9 ballon, 10. ev; 11 reis, 12 TL, 14 na; 17 ruit, 19. vies; 
22 au; 24 Ik; 25. jammeraar; 27 distelvink; 29. buldel; 32. en 33 
Gunners, 35 rots; 36, do, 38 oesters, 40 Sesam, 41, zwagers; 43 Setter; 
47 Esther; 50 kerel; 53 nk, 57. epo; 60 uk 

Winnaar deze week is A. Buys uit de Meylstraat 4 bus 4 te 2540 Hove. 
Hij/zlj krijgt binnenkort een prijsje thuisbezorgd. 
De briefkaart met de oplossing van deze vakantiepuzzel verwachten wij 
ten laatste op maandag 21 augustus a.s. op ons adres Barrlkadenplein 12 
te 1000 Brussel, 
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BIG MOMMA'S HOUSE 

Nogal wat filmliefhebbers gaan in de eerste plaats kijken naar 
films omdat hun favoriete ster erin meespeelt Mede daarom heb 
ik nooit het succes van prenten met mannen in vrouwenkleren 
begrepen. Je gaat naar pakweg Tony Curtis en Jack Lemmon in 
'Some like it hot' en de helft van de tijd kan je ze nauwelijks her
kennen! Zie ook Dustin Hoffman ('Tootsie') en Robin Williams 
('Mrs Doubtfire'). Bekende acteurs in damespak: succes verzekerd! 
Ik weet niet of Martin Lawrence al een echte sterrenstatus heeft. 
Nu is hij als vrouw te zien in 'Big Momma 's House'. 
Wanneer een genadeloze bankrover ontsnapt uit de gevangenis, 

NIEUW IN DE BIOS 

hebben Malcolm Turner (Lawrence) van het FBI en zijn partner 
John (Paul Giamatti) zich in hinderlaag gelegd aan het huis van 
de grootmoeder van diens voormalige vriendin, Sherry (Nia Long), 
die daar samen met haar zoontje naar op weg is. Wanneer oma 
eruit trekt, neemt Malcolm haarplaats in. Wat volgt zijn de 'klas
sieke' situaties die het dragen van vrouwenkleren door mannen 
met zich meebrengen: het gebruik van tape, kriebels krijgen op 
heel vervelende plaatsen wanneer je rondloopt in een bloemetjes
jurk en last met de meloenen van borsten die af en toe wel eens op 

de loop willen gaan. Maar Malcolm slaagt erin zich voor de echte 
te laten doorgaan, zelfs Sherry gelooft erin. Terwijl John zich 
hoofdzakelijk op de bovenetage bezighoudt met het herstellen van 
attributen, wachten de twee agenten ongeduldig op de komst van 
de gangster Die daagt pas na ruim een uur film op. Wat vooraf
ging wordt gevuld met een weinig frisse badkamerscène, een 'mis
lukte' maaltijd, met lesje karate en dochter Sherry die met de valse 
oma in bed belandt en daar de ontdekking van haar leven doel 
Eens de schurk is opgedaagd verhoogt het niveau echt niet, maar 
daar zal het tienerpubliek niet om malen. (**) 

Willem Sneer 

4 MEDIA 4 

Tte-

K 

(*» 

^=s=i^ Miller's Crossing In Chicago is een bendeoorlog 
op til. De leren lijken op alles voorbereid, nnaar een 
groep Italiaanse immigranten weigert zich naar hun 
eisen te schil<ken. Amerikaans misdaaddrama van Joel 
Coen uit 1990, Een stijlvolle, broeierige thnller met een 
verrassende ontknoping Zat. 29 juli. Kanaal 2 om 
21U.20 

Vlaams geld voor Le Matin 

Julie Hagerty en 
Albert Brooks In 
'Lost In America'. 
Zon. 30 Juli, Kanaal 
2 om 21U.25. 

^=s=^ Leaving Normal Amerikaanse film van Edward 
Zwick uit 1992. Wie ooit genoot van Thelma and Louise' 
zal zeker ook deze roadmovie weten te appreciëren. 
Twee vrouwen, van verschillende komaf maar beiden 
'losers', vinden elkaar. De onvermijdelijke botsing met 
de 'rest van de wereld' levert een mooie film op over 
vriendschap en vrijheid Maan. 51 Juli, VTA om 20U.55 

^•^Sy Big NIght Amerikaanse komedie van Campbell 
Scott en Stanley Tucci uit 1996 Twee Italiaanse immi
granten dromen ervan Amerika te veroveren met hun 
gastronomie Maar in New Jersey bestaat blijkbaar wei
nig interesse voor hun culinaire experimenten. Ze 
besluiten dan maar met een stunt uit te pakken Dins. 1 
aug., Canvas om 22u.55 

'^^sr^ La partle d'échecs 1828. De 12-jarige Max 
wordt in het schaakspel Ingewijd door priester 
Ambroise Hij reist met zijn mentor de wereld rond en in 
1884 organiseert markiezin de Theux een wedstrijd tus
sen Max en Lord Staunton. De winnaar krijgt haar doch
ter Anne-Llse als trofee. Belgisch-Franse film van Yves 
Hanchar uit 1994. Woens. 2 augustus. Canvas om 
21U.20 

' ^ ^ ^ De kern van de zaak in het actuele praatpro
gramma van de Avro wordt vanavond aandacht besteed 
aan agressief rijgedrag, aan de oorzaken, de strafmaat 
en de ellende van de slachtoffers Dond. 3 augustus, 
Ned. 1 om 22U.12 

^•&=éf The Last Supper Amerikaanse zwarte komedie 
van Stacey Title uit 1996 Vijf studenten in lowa komen 
wekelijks bij elkaar om tijdens een gezamenlijk diner 
over maatschappelijke kwesties te discussieren. Het 
etentje loopt uit de hand wanneer één van de studen
ten een man meebrengt die hem in de stromende 
regen een lift heeft gegeven De onbekende gast geeft 
te kennen sympathie te hebben voor de ideeën van 
Adolf Hitler Lichtvoetige benadehng van een gruwelijk 
onderwerp, bekroond met de grote pnjs van de politie
film in het Franse Cognac. Vrij. 4 aug., TV1 om 22u.10 
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„Le gouvernement flamand peut-il-
tuer Le Matint La réponse est toute simp
le: non. (...) La Region flamande n'a, sur 
ce chapitre, aucune competence. (...) Il y a 
certes un trou législatif, qui n'a jamais été 
comblé malgré des tentatives de concerta-
tion entre les Regions: mais ces tentatives 
prouvent bien que les Regions - done, la 
Flandre - admettaient les limites de leur 
pouvoir en ce domaine. La decision fla
mande est done illegale. Et, comme elle 
est tardive, sans consequence." 
De Franstalige krant Le iVlatin (woensdag 
19 juli jl.) is ervan overtuigd: Vlaanderen 
en de Vlaamse regering kunnen haar niet 
bedreigen in haar voortbestaan. De krant 
reageerde daarmee op een beslissing van 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden Johan Sauwens. Die 
had de participatie van de gewestgrens-
overschrijdende intercommunale SPE 
(Samenwerkende vennootschap voor 
Productie van Electriciteit) in de nv 
Financière Le Matin door de Vlaamse 
regering laten vernietigen. In deze inter
communale, met als doelstelling de pro
ductie, het transport, de aankoop en de 
verkoop van elektrische energie, zijn 
onder meer de steden Gent en Seraing 
betrokken. Begin april jl. besliste het uit
voerend Comité van SPE - volgens De 
Morgen waren er toen 5 Franstaligen en 4 
Nederlandstaligen aanwezig - om 45 mil
joen fr. te investeren in de (her)oprichting 
van de gefailleerde krant Le Matin. De 
Vlaamse leden van het Comité stemden 
allen tegen, maar haalden het niet. 
Daarop diende één van hen klacht in 
waarop Sauwens besliste deze transfer 
door de Vlaamse regering te doen vernie
tigen. Liij oordeelde dat de voorgestelde 
participatie „volledig indruist tegen het 
statutaire doel van de intercommunale. 
Een rechtstreekse of onrechtstreekse 
financiële injectie in de mediasector kan 
bezwaarlijk verbonden worden met de 
activiteiten van electriciteitsproductie. Zij 
schaadt bovendien de belangen van de 
Vlaamse aandeelhouders" luidt het van de 
kant van Sauwens. Die ziet de zaak overi
gens in de eerste plaats als een princieps-
kwestie en niet, zoals Le Matin wel doet 
uitschijnen, als een Vlaams-Waals pro
bleem. De Vlaamse minister vindt het niet 
kunnen dat een intercommunale zich -
door een vacuüm in de wetgeving - aan 
iedere vorm van controle kan onttrekken. 
Door het feit dat de intercommunale de 
gewestgrenzen overschrijdt is het niet 
echt duidelijk wie er zijn voogdij kan uit
oefenen. Om soortgelijke problemen in 
de toekomst te vermijden diende Sauwens 
inmiddels een voorontwerp van decreet 
in. De Vlaamse regering keurde dat al 

goed, in het najaar zal ook het parlement 
zijn zeg krijgen. Verwacht wordt dat het 
tegen begin 2001 in werking zal treden. 
Vanaf dan zal de oprichting van een 
(gewest)grensoverschrijdende intercom
munale steeds het fiat van de Vlaamse 
regering moeten hebben. 
Zoals Le Matin het wil kan deze zaak ove
rigens nog steeds een communautair 
staartje krijgen: ook bij de Franstalige 
regering liep immers een klacht binnen. 
Maakt ook het zuiden van het land een 
principiële keuze, dan stellen zich nor
maal gezien weinig problemen: SPE moet 
het reeds uitbetaalde geld terugvorderen. 
Als de Waalse regering evenwel beslist de 
klacht te verwerpen zal het voor 
Vlaanderen zeer moeilijk worden om de 
centen terug te krijgen. En dat zou ook 
niet echt eerlijk zijn ... 

Vorige week brachten we enkele 
bedenkingen bij de crisis waarin de 
muziekindustrie zegt te verkeren als 
gevolg van de piraterij. Onder meer de 
hoge kostprijs van de straalplaatjes en de 
flauwe argumentatie van de platenmaat
schappijen ('het niet meer kunnen onder
steunen van jong talent') kwamen daarbij 
onder de aandacht. Een tegendraadse, en 
waarschijnlijk luide stem was vorige week 
woensdag ook te horen van Magriet 
Hermans, Vlaams parlementslid voor 
VU&ID. Zij kreeg het woord in het inter
netblad Clickx en gebruikte dat om haar 
ongenoegen te uiten over de campagne 
tegen piraterij van de muzieksector Uit 
protest plaatste ze daarom 3 liedjes uit 
haar jongste CD in MP3-formaat op haar 
website (www.margriet.hermans.ID21.be). 
Wie dat graag wenst mag ze gratis van het 
net halen. Hermans pleit voorts voor een 
veriaging van de CD-prijzen en hekelt de 
houding van de platenmaatschappijen. Die 
zijn volgens haar niet in staat om op een 

Margriet Hermans: gratis muz/e(c op ir)ternet. 

pro-actieve en constructieve manier te 
reageren op het illegaal kopiëren van 
muziek Hermans verwijt de sector ook de 
artiesten, die ze 'de slaafles van de platen
industrie noemt', niets aan hun eigen werk 
te laten verdienen. De zangeres begeeft 
zich met het vrijgeven van haar muziek 
voor een surfend publiek op illegale 
wegen: enkel haar uitgever mag kopies 
verdelen. Gezien ze een parlementaire 
onschendbaarheid geniet, kan een gerech
telijk onderzoek pas van start gaan wan
neer een parlementaire commissie daar
voor de toelating geeft. Dat zal niet gebeu
ren zonder debat over de kwestie en daar 
was het Hermans, vanzelfsprekend, om te 
doen. 

Willy Degheldere leeft niet van het 
schrijven van lezersbrieven. Dat valt af te 
leiden uit een artikel in De Morgen. 
Daarin blijkt dat de Brugse boekhande
laar, samen met een Blankenbergs 
gemeenteraadslid, gelijk heeft gekregen 
met zijn klacht bij het Vlaams 
Commissariaat voor de Media (VCM) 
over de ifuOTO-uitzending van 'De XII wer
ken van Vanoudenhoven'. Tal van kijkers 
schijnen die ervaren te hebben als een 
langgerekte reclamespot voor het week
blad. Tijdens de uitzending van goed een 
uur werd 50 keer de naam 'Humo' ver
noemd en kwam het logo al te dikwijls in 
beeld. Het VCM gaf de indieners van de 
klacht gelijk en stuurde de VRT een waar
schuwing. De klagers vinden dat zo'n lich
te sanctie niet in verhouding staat tot „de 
miljoenen fr. gratis reclame die Humo via 
de VRT heeft verkregen". Het VCM vond 
dat er verzachtende omstandigheden 
waren: het programma had een ludiek 
karakter, de presentator moest een beter 
blad maken dan dat van zijn gast Guy 
Mortier, er waren vooraf geen afspraken 
gemaakt over zgn. 'product-placement'. 

27 juli 2000 

http://www.margriet.hermans.ID21.be


r r r p i -"U^VS' ̂ T"^ ff^T'^ ^X*^ 

Maliorca 

Uw artikel 'Duitsers op Maliorca Test voor Europa' (WIJ, 

20 jl j l ) heb Ik met stijgende verbazing gelezen Ik lees 

natuurlijk met alle kranten maar dat het daar zo erg is, 

wist ik bij Gott met Nu, het is met verbazend Ooit 

waren wij op vakantie aan de Dalmatische kust (Kroatië) 

en de kilometerslange kunstlijn was er bezet door 

Duitse toeristen die met hun zwerfwagens iking size-

model) zowat alle plaatsen opeisten Andere kampeer

ders, en zeker die uit vroegere Oostbloklanden - de 

Hongaren vooral - kregen geen kans om bij het water 

te komen Bovendien maakten die Duitsers zoveel sier 

en zoveel lawaai (onophoudelijk blaffende honden, 

TV's, radio's ) dat van dolce far merite nauwelijks spra

ke was Op de koop toen werden hun plaatsen steeds 

door andere Duitsers ingenomen Het leek er op alsof 

er vanwege de campinguitbaters medeplichtigheid in 

het spel was 

Goed dat u dat artikel hebt gepubliceerd 

Jan de l^et, 

Antwerpen 

België 
Ik zou prof. Kris Deschouwer {Wff, 20 juli 
jl 'België. Het doet er niet toe") willen 
parafraseren. 

„Vooral ten zuiden van de taalgrens leeft 
een niet te verzadigen behoefte aan 
behoudsgezindheid, aan het permanent 
in twijfel trekken van het federale België." 
En dan zou ik daar aan toevoegen: „Dat 
zal duren tot zolang de Franstalige 
Gemeenschap de Belgische schatkist voor 
eigen nut kan gebruiken." 

P. Lammens, 
Hofstade 

Jan van Namen 
Dat de Namenaars met fierheid aan/fln I 
van Dampierre, graaf van Namen en zijn 
manschappen denken, mag niet verba
zen. (WIJ, 13 juli jl. -'Toen Namen 11 juli 
vierde') 
Deze zoon van Gwijde van Dampierre 
was na zijn halfbroer Robrecht van 
Bethune de belangrijkste telg van de gra
felijke familie van Vlaanderen. In zijn boek 
'Het avontuur van de liebaards' uit 1952 
schrijft dr. Leo Delfos dat terwijl Philippe 
Ie Bel een nieuw leger had opgetrommeld 
om Rijsel en Dowaai te verdedigen en om 
zijn gehavend koninklijk gezag in 
Vlaanderen te herstellen ,,...kwam de 
eigenlijke politieke leider der liebaards, 
graaf Jan uit het Naamse naar Gent en 
Brugge met een contingent Oostheren, 
ongeveer vijfhonderd ridders en schild
knapen." 

Men herinnert zich dat Gwijde in 1300 
gevankelijk naar Compiègne was gevoerd 
en dat zijn oudste zoon en opvolger 
Robrecht van Bethune in Chinon opgeslo
ten zat. 

Het werk van Delfos is zowat het betrouw
baarste van wat over de Vlaamse opstan
den van 1297,1302 en 1304 tot nu toe is 
verschenen. 
,Jan van Namen nam, als ruwaard voor 
heel het land, het bewind over. Men roem
de de scherpzinnigheid van zijn geest, 
maar stond ietwat verbaasd bij het ontwa
ren van de sierlijkheid van zijn (tengere) 

gestalte. Op zijn naam werden in de 
Brugse stadsrekening onder de rubriek 
der uitgaven, 30.000 pond opgetekend 
'omme dant bij hem te beschermene'." 
Aldus nog dr Delfos. 
Ook de kundigheid van/an van Rennese 
loont de moeite om vermeld te worden, 
dat een nazaat van de Zeeuwse ridder in 
Namen mee aan tafel zat is dus verklaar
baar. Meer dan waarschijnlijk is de over
winning in Kortrijk aan zijn krijgskundig 
vernuft te danken: hij was het die de 
schikking van de troepen had bedacht 
Dankzij Delfos is ook het probleem van 
het aantal manschappen door graaf Jan 
vanuit Namen naar Kortrijk aangevoerd, 
opgelost. 

J. Davits, 
Gent 

vu-trefpunt 
na bedevaart 
Naar jaarlijkse traditie zullen na 
de IJzerbedevaartplechtigheid 
van 27 augustus a s alle VU-
vnenden en -sympathisanten ook 
nu weer verzamelen Trefpunt is 
de loods rechtover de bedevaart
weide, Bloemmolenkaai 12 
De VU-vereniging 'Goedendag' 
zorgt opnieuw voor de organsa-
tie van dit jaarlijks treffen 
ledereen is van harte welkom op 
dit gezellig samenzijn tussen pot 
en pint Voor de hongerigen is er 
gevaneerde spijs, met onder 
meer het uitgelezen en geprezen 
Coedendag-lendenstuk 
De muzikale omlijsting wordt ver
zorgd dor de gewaardeerde zan
ger-entertainer Wouter PolJan 
U kunt er ook de VU&ID-top tref
fen Voorzitter Geert Bourgeois 
zal er ondermeer zijn, samen met 
de Vlaamse ministers Bert 
Anciaux en Johan Sauwens, en 
de VU&lD-parlementsleden 
Tot op de weide en in de 
'Coedendag'-VU-loods' 

r 

Afhalen van palinggerechten mogelyk 

Openingsuren van maandag tot en met donderdag 

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

Zaterdag 18 uur tot 22 uur 

Zondag 12 uur 21 30 uur 

Verlofperiode de maand december 
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Naar jaarlijkse gewoonte brengt WIJ ook 
deze zomer een wedstrijd. De spelregels 
blijven ongewijzigd: u ontcijfert de X die 
in elke opgave verstopt zit en vormt met 
de eerste letter van uw vondst een begrip. 
Dit jaar is dat de naam van een man die 
Vlaanderen belangrijk genoeg achtte om, 
ook na zijn dood, nog eens in de schijn
werpers te zetten. 

U vult uw oplossing in het antwoordraster 
in en stuurt dat vóór vrijdag 1 septem
ber a.s. naar de redactie. Uit de juiste ant
woorden worden de winnaars geloot. Veel 
succes! 

(1) X verdient zijn centen met humor, al 
kan niet iedereen lachen met zijn surre
alistische, shockerende analyses van de 
werkelijkheid. Ofschoon X wekelijks 
gebonden is voelt hij zich toch het beste 
thuis bij onafhankelijken. Anderzijds zou 
X, bij wijze van spreken, zo tekenen voor 
een vrij Nederland. X' pseudoniem kan 
sommigen doen denken aan Oosterse ero
tiek. Ofschooti X' bekendste typetje Bert 
heet, houdt hij zich ver van politiek. X 
voelt zich eerder thuis bij kleurrijke, cow-
boy-achtige types of mensen die sneller 
zijn dan het licht. Alleen als X bij hen is, 
denkt hij in hokjes. 

(2) Hoezeer X ook probeert, hij zal waar
schijnlijk nooit onder zijn vaders vleugels 
vandaan komen. X combineert een grote 
eruditie met een bijwijlen wansmakelijk 
geloof in eigen kunnen. X' academische 
activiteiten mogen dan al bestaan uit een 
aaneenrijging van cum laudes, zijn politie
ke verwezenlijkingen geven een heel 
ander prentje te zien. Ofschoon X deel uit
maakte van 13 opeenvolgende regeringen 
en altijd klaar stond en staat met het opge
heven vingertje, zal Vlaanderen hem zich 
toch vooral herinneren als de man met het 
gat in zijn hand. Zijn proefechrift 'De 
rationaUsatie van het gedrag van de con
sument' kon daar weinig aan veranderen. 
X zal tot het einde van zijn dagen ook 
geassocieerd worden met een naamge
noot van Marokko's bekendste rai-zanger. 

(3) X was eerst een doodgewoon secreta-
resje, maar wist zich al snel op te werken 
tot het pronkstuk van de familie. Om die, 
na ruim 8 jaar, de rug toe te keren. X is in 
die tijd een echte 'babe' geworden en 
draait dan ook alle 'boys' rond haar vin
ger. Vreemd genoeg ging ze in op een zoe
kertje 'Mn zkt vr.'. Of dat allemaal wel kan, 
laten we aan uw verbeelding over. X' 
echte voornaam is Sabine, maar er zijn er 
maar weinigen die dat weten. Vrienden 
mogen immers Bieke zeggen en echte fan
tasten gebruiken wel eens Babette. X is in 
grote delen van Vlaanderen al een tijdje 
van het scherm verdwenen. 

(4) Vond u de wedstrijd tot op hier al fan-

V is dit jaar een naam van 11 letters. 

X is een 'voornaam' iemand. Letterlijk en figuurlijk! 
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tastisch, dan hebben wij goed nieuws voor 
u; het beste moet nog komen. En wel met 
deze X! Die werkte zich een eerste keer in 
de kijker tijdens de finale van Humo's 
Rock Rally in 1992. Meer dan een beschei
den, maar aangenaam radiohitje over 
Maggie zat er toen niet in. Ook voor X 
moest het beste toen nog komen: na wat 
geluidjes bij de bisschop zocht hij het in 
hogere sferen om in 1996 de Rock Rally 
wél te winnen. Vreemd genoeg verging 
het X beter naarmate het meer 'wrong' 
ging. Hoe het met X en de zijnen moet 
aflopen, mag Joost weten, maar de 
Vlaamse verwachtingen zijn hooggespan
nen. X was exclusief te gast op het podium 
van de jongste editie van Beach Rock. 

(5) Ofschoon X al jarenlang in de politiek 
actief was, kwam X toch pas op latere leef
tijd in de schijnwerpers te staan. Na een 
zoveelste crisis moest X de leiding van zijn 

ondanks forse inspanningen, niet rood 
aanliep. X is niet te vinden voor het getal 
2002, maar wanneer je hem aanspreekt 
over 202 dan groeit hij boven iedereen uit. 
Een en ander betekent niet dat X door 
iedereen geliefd wordt: zelfs vanop 
afstand kan hij immers gevaarlijk uit de 
hoek komen. 

(8) X' eerste voornaam is gekend tot ver 
buiten de landsgrenzen. X stamt uit het 
laatste echt Belgische geslacht. X mag dan 
al een unieke positie bekleden, hij is zeker 
niet de eerste in zijn soort. X en zijn fami
lie komen steeds meer onder vuur te lig
gen. Velen vinden dat X en zijn familie wel 
mogen werken voor hun geld en dat ze 
bijzonder weinig moeite doen om zich te 
integreren. X heeft minstens drie kinderen 
en minstens vier kleinkinderen. 'Minstens' 
want hoewel X en zijn familie het laken 
naar zich toetrekken, beweren kwatongen 

Ontmasker X en win! 
partij op zich nemen. Een bijzonder 
ondankbare taak. Dat bleek ook bij het 
eerste 'aankoopmoment': X had welis
waar rust weten te brengen, maar was niet 
meer in staat om de meubelen te redden. 
X en de zijnen kregen flinke klappen, 
maar konden het verlies toch omkeren in 
een positief resultaat. Met X' interimjob 
kwam waarschijnlijk een echt einde aan 
een politieke generatie. X' opvolger was 
jonger en dat was er ook aan te merken: 
hij laat zich geregeld in zijn onderlijveke 
zetten. X komt uit Antwerpen. 

(6) X werd van de ene op de andere dag 
een Bekende Vlaming in 'Vlaams-nationale 
kringen. Hij deed dat door met de pen 
ten strijde te trekken tegen al te veel 
Vlaamse romantiek. Het zal weinigen ver
wonderen dat X, nadat hij zijn leeuw had 
laten klauwen, terugkeek op een eeuw 
België. X heeft wat weg van een betwete
rige literatuurpaus, maar is anderzijds 
niet te beroerd om zichzelf - maar toch bij 
voorkeur anderen - te kijk te (laten) zet
ten in TV- en radioprogramma's die het 
vooral moeten hebben van de radheid van 
tong. X' naam koppelt de listigheid van 
Reynaert de Vos aan schoonheid op z'n 
Frans. Wie dat wenst kan X wekelijks ont
moeten. 

(7) X wordt door zijn collega's vooral 
geroemd voor zijn goed overzicht. 
Aanvankehjk zag men in X niet veel meer 
dan een houten Haas, maar sinds X heeft 
laten zien dat hij een doel kan bereiken 
wordt hij graag gezien van het Waasland 
tot Brussel en van Parma tot in Marseille. 
X mag dan al een flinke mond Nederlands 
praten, zijn wortels liggen in het vroegere 
Oostblok. Daarom ook dat X in juni jl.. 

dat X en sommige leden van zijn familie 
ook wel eens met niet-officiële relaties 
onder de lakens willen duiken. X' schoon
zuster vormt op die regel een vrome uit
zondering. 

(9) Wie deze X wil bijbenen moet uit het 
goede hout gesneden zijn. Zeker als X stie-
pelzat is neemt hij een loopje met de wer
kelijkheid. X' naam klinkt ook nu nog, 
ruim 30 jaar na het hoogtepunt van zijn 
carrière, als een klok. Het begrip 'gouwe 
ouwe' is dan ook echt op X van toepas
sing. Tijdens de gouden jaren '60 was X 
tot zes keer toe 's werelds beste. Ook na 
zijn loopbaan bleef X niet stilzitten: een 
balletje slaan op een golfterrein werd één 
van X' hobby's. In die sporttak werd hij 
landelijk kampioen bij de senioren. 
Weinigen herinneren zich nog dat X mee 
aan de wieg stond van een Wit Comité van 
bekende sportlui. 

(10) Vier keer meer dan anderen zong 
deze X in de jaren tachtig de sterren van 
de hemel. Hoewel X - we zoeken deze 
keer de voornaam! - klonk als een solo-
nummer, toch was X het werk van een 
hele groep. Met haar fluwelen stem en 
prachtige ogen bracht X het hoofd van 
menig mannelijke puber op hol. X' reper
toire was zeer gevarieerd. X kon net 
zogoed zingen over droevige koningen als 
over huilende matrozen. Omdat leven van 
muziek in België niet voor iedereen moge
lijk is, zocht ook X een bijverdienste. Door 
een echte lichaamswinkel te openen gaf 
ze niettemin opnieuw een maatschappe
lijk signaal. 

(11) Onze laatste X is meer nog dan een 
BV een W: een 'Vroege VU'er'. X' parle
mentaire loopbaan begon pas in 1981 
toen X een zitje in de Senaat verwierf Wie 
X' talloze goedbedoelde, maar ellenlang 
uitgesponnen Limburgermoppen moet 
aanhoren kan zich amper voorsteUen dat 
X samen met Willy Kuijpers op de bres 
heeft gestaan voor zowat elk denkbare 
minderheid in Europa. X heeft de natio
nale politiek vaarwel gezegd, maar blijft 
wel actief op lokaal niveau. X was en is 
een gedreven werver voor dft weekblad. X 
is vrijgezel en woont in de Kempen. 

PRIJS? 

De 10 gelukkigen die als eerste uk de sta
pel juiste inzendingen worden gevist, 
mogen binnenkort een boekenpakket in 
hun bus verwachten. 

Antwoordraster insturen vóór 
vrijdag 1 september a.s. naar ons 
adres: Weekblad WIJ, Vakantiepuzzel, 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 
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