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p het VU&ID-verkiezingscongres afgelopen

boord 'for a few dollars more'. Anciaux haalde ook

zondag in het ICC in Gent heeft VU-voor-

zwaar uit naar het 'bruine negativisme' van het

zitter Geert Bourgeois zwaar uitgehaald naar de

Gezien Jean-Pierre Maeren wegens 'de tijde-

federale regeringspartijen mogen dan cadeautjes

lijke onmogelijkheid om zijn job te vervullen', dixit

beloven, VU&ID wil onze kinderen een toekomst

Bourgeois, niet zijn pop-koning, maar zijn kat had

verzekeren. Ook al hebben zij geen stemrecht op 8

gestuurd kreeg Margriet Hermans de kans om het

oktober."

publiek in te pakken. Ze deed dat met verve.

dichte mist getrotseerd om samen met de VU&ID-

stellen dat vrouwen niets liever doen dan er zich,
zoals de VU&ID-slagzin vraagt, mee te bemoeien.

gen in primeur de VU&ID-verkiezingsspot te zien

Hermans bedankte tegelijk Bert Anciaux voor 'zijn

hadden gekregen was het aan de lokale schepen

geesteskind 1021' en de VU 'voor de geboortepre-

Lieven Decaluwe om iedereen hartelijk welkom te

mie'.
Voor de VU-voorzitter het congres mocht

naar de aanwezigheid van Maurits Coppieters die hij

afsluiten was het eerst nog de beurt aan nationaal

omschreef als 'een fier belfort van de partij'.

VU-secretaris Laurens Appeltans om de 346
gemeenteraadsleden, 148 OCMW-raadsleden, 16

Cultuur BertAnciaux om het woord re nemen. Hij

provincieraadsleden, 12 burgemeesters, 78 schepe-

had het onder meer over de onbereikbaarheid van

nen, 7 OCMW-raadsvoorzitters en 2 deputes die

de kunst in Vlaanderen. Dat betekent niet dat hij

de VU de afgelopen 6 jaren telde te bedanken voor

te vinden is voor platte commercie: „Ik dacht dat

hun onverdroten inzet.

we met Jerry Springer alles hadden gezien, maar de
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Hermans verhaalde over haar intrede in het politie-

lijn naar de lokale verkiezingen. Nadat de aanwezi-

Daarna was het aan Vlaams minister van

35Fr.

ke leven en kreeg de lachers op haar hand door te

kopstukken positie te kiezen voor de laatste rechte

heten. De gastheer verwees daarbij in het bijzonder
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Vlaams Blok.

Sinterklaaspolitiek van de federale regering. „De

Goed 500 VU&ID-militanten hadden de
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Na Bourgeois' toespraak volgde traditioneel

wijze waarop de Big Brother-mediamacho's de

het zingen van de Vlaamse Leeuw. Wie buiten-

mensen degraderen tot stukken mekaar doodcon-

kwam zag een stralende zon. Een goed voorteken?

currerende prostitutie is waanzin. Onze samenleving is echt 'de bus' aan het missen. Alles over-

oen Wij het hier verleden week over
de Sinterklaaspolitiek van paarsgroen hadden, wezen we ook op de
broosheid van de economische heropleving, met de hoge olieprijs als actueel
voorbeeld. Alhoewel 'iets' in de lucht hing
heeft deze olieprijs de regering
Verhofstadt-MIchel
nog verrassend
gepakt. Op lepe wijze hebben de, vooral
Waalse, vrachtwagenchauffeurs na een
kalme betoging op zondag (zogezegd om
zo weinig mogelijk mensen te hinderen)
de Brusselse binnenstad In bezit geno-

T

(Lees meer blz. 6-7)

van hen mogen kopen en dat zij verdraaid goed weten dat wij veel willen
kopen en bereid zijn daar ook veel voor te
betalen. Voor alle welvaart die wij hebben, en dienaangaande kent onze
behoefte geen grenzen, zijn wij afhankelijk van de Opec-landen.
Wie zich de oliecrisis van de jaren zeventig herinnert heeft de discussies al eens
meegemaakt Van de dure aardolie naar
prijsstijgingen van zowat èlle grondstoffen. En dat op een voor ons cruciaal
ogenblik: in Wallonië waren de koolmij-

Olie voor de voeten
men. Ze gaan daarbij driest te werk: zelfs
een haastige 100-ambulance raakt niet
door de versperring.
Nu het er voor deze regering allemaal zo
mooi uitzag, krijgt Verhofstadt olie voor
de voeten gegoten. Vlak voor de
gemeenteraadsverkiezingen lijkt dit sterk
op een tweede dioxinecrisis.
De petroleumlndustrie Is een wereldwijde
bedoening waarbij (zeker kleine) landen
geen enkele rol spelen. Als de heren van
de Opec tijdens hun onderonsjes in
Wenen het aantal op te pompen vaten
bepalen dan doen zij dat eigenmachtig
en moet de rest van de wereld daar
genoegen mee nemen. Hun sterkte is dat
zij beslissen hoeveel en aan welke prijs wij

nen reeds gesloten en in Limburg gingen
ze sluiten. De roep om alternatieve energie klonk luid. Maar bij gebrek aan gedrevenheid, fondsen én verbeelding was het
enkel de elektriciteitssector die voluit
ging en ongebreideld kernenergie predikte.
In de rand van de oliecrisis groeide ook
het verlangen om 'anders te gaan leven',
maar toen de olieprijzen fors daalden
begon het feest opnieuw. Plots raakten
windmolenparken en zonnepanelen weer
uit de mode en viel de zo hoopvol gestarte zoektocht naar alternatieve energie
totaal stil Kan beter aangetoond worden
hoe een goedkoper olieaanbod ons
gedrag bepaalt?

En hoe kwetsbaar wij geworden zijn door
niet tijdig in een eigen schone energie te
voorzien.
Wellicht zullen de Opec-landen onder
druk van Internationale omstandigheden,
de daling van de dollar b.v.. Inbinden
maar dan nog dringt de tijd om ernstige
alternatieven
te
ontwikkelen.
Aardolievoorraden zijn uitputbaar, geven
zeer vaak aanleiding tot gewapende conflicten, hun grote milieuhinder is niet
beheersbaar. Vooral de eindigheid baart
zorgen. En bovendien, welke energiebron
is In staat om aardolie evenwaardig te
vervangen nu meer en meer landen aan
afbouw van hun kerncentrales denken?
Naast deze algemene beschouwingen
kunnen we met voorbij aan wat zich in de
straten van Brussel afspeelt. Nog voor de
parlementen aan de slag zijn gegaan en
de federale eerste-mlnister buitengaats
vlindert, wordt de politieke wereld voor
het blok gezet. Ten minste als we de 150
voornamelijk Waalse truckers als dusdanig
kunnen beschouwen. Want de eerlijkheid
gebiedt de zaken in hun ware proportie
te bekijken. Natuurlijk is de hoge dieselprijs een streep door de rekening, maar
moeten daarom een stad, inwoners en
duizenden pendelaars gegijzeld worden?
En geldt die hoge prijs ook niet voor het
wagentje van u en ik' De werknemer die
een kilometervergoeding geniet krijgt
van zijn baas niet meteen een aanpassing

als de benzine duurder wordt, maar de
brandstofprijs kan door de transportfirma
wel doorgerekend worden. Net zoals een
luchtvaartmaatschappij het vanzelfsprekend vindt een brandstoftoeslag te vragen.
Wat de federale regering nu niet mag
doen is toegeven aan de sector, wat niet
uitsluit dat een goed gesprek over de
toekomst van het wegtransport nodig Is.
Nee, zo'n gesprek Is dringend en moet
meer dan ooit in alternatieven uitmonden, want nog meer camions op de
wegen kan echt met meer.
Het is dan ook tijd dat Guy Verhofstadt
spreekt zodat de blokkades uit de straten
van Brussel en elders verdwijnen. Langer
talmen zou de grimmigheid by de Waalse
truckers doen toenemen en maakt de
kans op avonturen groot
Omdat geen enkele regenng vat heeft op
Opec-besllsslngen moet wijs op deze crisis worden ingespeeld. Dit kan o.m. door
het bespoedigen van wetenschappelijk
onderzoek naar alternatieve energie,
door het wegtransport m te perken en
andere vervoerswijzen (water, trein) te
stimuleren.
Zo'n politiek sluit niet uit dat mensen die
het moeilijk hebben moeten geholpen
worden om de winter door te komen.
Een klem beetje Sinterklaas mag dus nog
wel..
Maurits van Liedekerke

De roes van het bestaan
I op 5 inwoners van België zou te kampen
hebben met een alcholprobleem. Mannen
die meer dan 5 glazen en vrouwen die meer
dan drie glazen per dag achterover slaan
horen tot die categorie. Zo'n 5procent is
ook echt verslaafd. Een Vlaamse studie
toont dan weer aan dat veel jongeren, ook
II en 12-jarigen, al eens alcohol drinken.
Ze doen dat in de vorm van zgn. 'pops',
•

Mo Mowlam, de Britse
minister die mee aan de basis lag van
liet vredesakicoord in Noord-lerland
stapt uit de politiële. De populaire, nonconformistische dame lijdt teveel
onder pogingen, vooral van 'medestanders', om haar monddood te maken.
Slechts één Vlaming op
vier doet niet aan liefdadigheid. Van
de 75% die dat wel doet laat slechts een
derde dat ook fiscaal aftrekken.
Heet u Laura of Thomas
en werd u vorig jaar geboren dan bent
u met z'n velen: het waren de populairste voornamen.
De ministers Aelvoet en
Vandenbroucke hebben eindelijk ingezien dat het vreemd is dat iemand die
rustig thuis wil sterven meer kosten
heeft dan iemand die zijn laatste dagen
In een ziekenhuis doorbrengt. Temeer
daar dat laatste - al mag dat geen
bezwaar zijn! - de gemeenschap meer
kost.
Krantenberichten over
moslimvrouwen, hoofddoeken en pasfoto's: het moet zijn dat Beringen zich
opmaakt
voor
de verkiezingen.
Verplichte inburgering dan maar?
Waarschijnlijk
omdat
België te klein is geworden voor de
koninklijke ambities hebben prins Filip
en prinses Mathilde een exclusief interview weggegeven aan de New York
rimes. Het koppel is daar om - op kosten van ons allen - België te promoten.
Voor wanneer een openlijk debat over
de republiek?

Onafhankelijk dagblad
modedrankjes met limonadekleurtjes.
„De studiedienst van de sociaiistisclie valebond ABVV
Naarmate de leeftijd stijgt wordt het
berei<ende, op vraag van De Morgen, dat de regering
op
alcoholgebruik regelmatiger Een kwart van die manier dus ai 14 miljard heeft uitgespaard "
op de voorpagina van een Vlaams onafhankelijk
de 14-jarigen heeft al eens een joint gerookt. Gelezen
dagblad van 7 september 2000
Van de 18-jarigen is dat meer dan een
De berekening betrof overigens een onderzoek van de
zgn.
gezondheidsindex Indien olieprodukten daahn
derde.
opgenomen zouden zijn, zouden de loontrekkenden
Het gegoochel met de cijfers van deze studie samen al meer dan 32 miljard fr. extra hebben opgetrokken.
in de kranten was overigens even
onthutsend als de resultaten zelf
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NAAR HOF VAN JUSTITIE
De Europarlementsleden Nelly Maes en
Bart Staes hebben samen met negentien
collega's een klacht ingediend bij het
Europese Hof van Justitie om de kaderovereenkomst tussen Parlement en
Commissie nietig te verklaren. Het
akkoord beknot volgens hen het controlerecht van de parlementsleden met een
bepaling die indruist tegen het EU-verdrag.
Het initiatief voor de klacht komt van het
Duitse EP-lid Gabriele Stauner. Zij heeft
het advies ingewonnen van juristen. Bij de
stemming over de kaderovereenkomst,
begin juli, had Staes reeds bezwaar aangetekend tegen deze inbreuk op het parlementair controlerecht en de openbaarheid van bestuur. Hij wees er toen op dat
paragraaf 17 van de overeenkomst ingaat
tegen artikel 276 van het EU-verdrag. Met
bijlage 3 worden de vleugels gekortwiekt
van de individuele parlementsleden en
van de rapporteurs. Ondanks z'n waarschuwing keurde een meerderheid van de
parlementsleden de kaderovereenkomst
goed.
Die overeenkomst regelt de betrekkingen
tussen het Europees Parlement en de
Europese Commissie. Het akkoord kwam
tot stand na een lange en moeizame procedure omdat geen overeenstemming
werd bereikt over de toegang tot vertrouwelijke documenten.
„Dit inzagerecht is nochtans noodzakelijk
om controle uit te oefenen op de begroting en het beleid van de Commissie,"
aldus Maes en Staes.
Het is nu aan het Europees Hof van
Justitie in Luxemburg om uitsluitsel te

geven over de wettelijkheid van de kaderovereenkomst. Gezien het juridisch advies
lijkt een nietigverklaring logisch. Maar
met 'Europa' weet je maar nooit'

VERDEDIGBAAR
VVB ONDER NIEUW DAK.
De Vlaamse Volksbeweging (WB) heeft de
wind in de zeilen. Voor al wie wil kijken is
dat al langer duidelijk: de Vlaamse
Volksbeweging van onder meer Maurits
Coppieters 'beweegt' weer echt. Het
maandblad Doorbraak kreeg de voorbije
maanden een stevige opfiisbeurt en mag
rekenen op een vrij vaste belangstelling.
Voor wie het politieke en 'bewegende'
Vlaamse gebeuren wil volgen is de webstek van de WB intussen uitgegroeid tot
een zo goed als oimiisbaar instrument. Nu
is er ook het nieuwe hoofdkwartier van de
WB, dat onlangs onder grote belangstelling feestelijk (en tot in de vroege uurtjes)
in gebruik werd genomen. De recente
perikelen rond het voorzitterschap hebben de slagkracht van de WB niet ondermijnd, zo blijkt.
Voortaan huist de WB op de hoek van de
Passendaelestraat in hartje Berchem. Een
wel erg Vlaams gekleurde omgeving. De
straatnamen herinneren er allemaal aan
het IJzergebeuren, de WB zft nu onder
dak recht tegenover het secretariaat van
het VNJ. Met als resultaat: aan beide kanten van de straat een opvallend grote
Vlaamse Leeuw. De WB kocht twee verdiepingen van het pand, waar vijf personeelsleden in vast dienstverband aan de
slag zijn. In de goed uitgeruste ruimten is
onder meer ook een bibliotheek 'Vlaamse
Beweging' in opbouw.
De WB onder een nieuw dak, een eerste

Hooggeschoolden leven
gemiddeld 18 jaar langer gezond dan
laaggeschoolden.
Het is nog geen eeuwen
geleden dat een breed lachende
Herman Decroo in een Kempense discotheek een VLD-lldkaart overhandigde aan gewezen miss-België Anke Van
dermeersch. Het vervolg kent u...

50 vrachtwagens blokkeren

De rijkswacht
heeft
gezamenlijk
600.000
overuren
gemaakt voor Euro 2000, het voetbalfeest waarvan wij allen economisch
zoveel beter zijn geworden.

de Europese
hoofdstad. De
premier wist
van de prins
geen kwaad...

Hoofdpijn van al dat
slechte nieuws? U bent niet de enige:
zon 600.000 landgenoten hebben
migraine. Eén derde daarvan zwaar

stap van de Vlaamse beweging naar een
zakelijke aanpak op een moderne leest?
Het is nog niet helemaal te laat.

Wij begrijpen dat poütici bij gemeente- en
provincieraadsverkiezingen hun partij als
stemmentrekker willen bijspringen. Daar
is niks mis mee, maar ministers die nauwelijks een jaar in het zadel zitten en nu
reeds verkondigen dat ze voor een burgemeesterssjerp gaan, vinden wij maar minnetjes. Eigenlijk is dat de kiezer een neus
zetten. Of een oor aannaaien, zo u wil.
Daarom vinden wij de mededeling van
Armand De Decker, voorzitter van de
Senaat, een duidelijke en cortecte stellingname. De man laat weten dat hij als
voorzitter van de Commissie voorpolitieke vernieuwing het goede voorbeeld wil
geven en geen cumulatie van mandaten
nastreeft. Alhoewel De Decker bij vorige
verkiezingen in zijn gemeente (Ukkel) tot
de grootste stemmingstrekkers behoorde
ziet hij af van zijn kandidatuur. Als
gemeenschapssenator kan De Decker
trouwens toch niet zetelen als gemeenteraadslid en dus vindt hij het niet fair om
op de lijst te gaan staan. De man
beschouwt dat als 'de kiezer bedriegen'.
Wij denken dat dit een verdedigbaar
standpunt is.

VLAAMSE BRABANDER
Hoe ver sommige FranstaUgen in VlaamsBrabant durven gaan, blijkt nog maar eens
uit de vraag van Christian Van Eyken om
het informatieblad van Vlaams-Brabant
'De Vlaamse Brabander' tweetalig te
maken. Van Eyken (PDF) is burgemeester
van Linkebeek en zetelt namens Union in
het Vlaams parlement. Dat stokebrand
spelen tot een van zijn voornaamste taken
behoort kunnen we nog best aannemen
maar dat adjunct-gouverneur Guy Desolre
maar één millimeter tegemoet komt aan
de arrogantie van Van Eyken, grenst aan
het onvoorstelbare.
Desolre, verantwoordelijk voor de naleving van de taalwet, adviseerde tweetaligheid van het tijdschrift maar nuanceerde
later zijn advies. Het zou om een bemiddelingsvoorstel zijn gegaan om de beide
partijen 'tevreden' te stellen. Gelukkig
heeft Desoke geen beslissingsbevoegdheid en mag hij alleen maar adviseren.
Ook de reactie van de juridische dienst
van de provincie vinden we maar flauw:
tweetaligheid zou niet kunnen omdat het
magazine vanuit een Leuvens postkantoor
wordt verstuurd en daarom mag een
andere taal dan het Nederlands niet
gebruikt worden.
Terwijl het uitgangspunt eigenlijk zou
moeten zijn dat van mensen die zich in
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waarde Heer
Hoofdredacteur.
Vriend De Liedekerken, bij deze laat ik u weten dat op zondag 1
oktober a.s. in 'De Meter' de eerste grote 'Alles moet gratis'-veiling
van het jaar gehouden zal worden. In gezamenlijk overleg met de
stamgasten zal een aantal gratis diensten worden geveild. Alleen
bieders die nog gratisser kunnen zijn, blijven aan zet. Uit het nu al
ruime aanbod voor de happening 'Nu gratis, eer het te laat-is', een
eigenzinnige selectie:
- gratis benzine voor bezitters van wagens met een flinke 'VL' op
hun achterbumper. Aandacht: In Brussel komen alleen mensen

die de Vlaamse Leeuw van achter naar voor en in B-groot kunnen
zingen in aanmerking. Zangstondes worden gehouden voor de
kantoren van het FDF.
- verplicht gratis Canal + voor ieder die géén gebruik wenst te
maken van het gratis Kijk- en Luistergeld. Waarschuwing! Wie ook
geen gratis Canal + wil, zal worden verplicht twee afleveringen van
'Big Brother' en 'De Bus' volledig uit te kijken.
- gratis vakantie bij wijze van de compensatie voor hen die geen
vetbetaalde loopbaanonderbreking kunnen nemen. Opgelet! Dit
lot is onder voorbehoud. De eerste inzet van gratis 30.000 fr. per
maand voor loopbaanonderbreking is immers dermate laag dat
verwacht mag worden dat in de nabije toekomst dit bedrag nog

•

Vlaams-Brabant komen vestigen de
inspanning mag verwacht worden om zich
beetje bij beetje de taal van de streek
eigen te maken. De bewoners van de
Vlaamse rand worden daar trouwens royaal bij geholpen met de RandKrant die
speciaal voor hen meertalig wordt uitgegeven.

WIJZE BESLISSING
De drie Wijzen die van de EU de opdracht
hadden gekregen na te gaan hoe
Oostenrijk de mensenrechten bejegent,
argumenteren dat de sancties kunnen
geschrapt worden. Alhoewel de maatregelen positieve gevolgen ressorteerden kunnen ze, omwille van 'contraproductiviteit',
maar best gestopt worden. Een van de
Wijzen vond het zelfs nodig om te beklemtonen dat „de gevoeligheden voor de
gemeenschappelijke Europese waarden
niet alleen in het Alpenland waren aangescherpt maar ook in de andere landen van
de EU." Een verheugende vaststelling.
Jacques Chirac, tijdelijk EU-voorzitter,
kreeg als eerste het rapport in handen.
Hoe de Franse president gaat reageren
was eerder deze week nog niet bekend.
Guy Verhofstadt daarentegen verklaarde
vanuit New York geen standpunt te zullen
innemen vooraleer de andere lidstaten
hadden gereageerd. De PS liet echter bij
monde van voorzitter Elio di Rupo weten
dat 'zijn' ministers Oostenrijk zullen blijven boycotten ongeacht de uitspraak van
de Europese Wijzen en het gezamenlijk
standpunt van de EU-landen.
Opvallend is dat Louis Michel, zowat de
vurigste verdediger van maatregelen, zich
op de vlakte houdt. De federale minister
van Buitenlandse Zaken wacht echter nog
een grote taak, zo kan hij zich onmiddellijk verdienstelijk maken door de klacht
van Kamerlid Ferdy Willems te beantwoorden. De Dendermondenaar neemt het
niet dat Michel zijn goedkeuring geeft aan
de uitvoer van Belgische wapens naar
Saoedi-Atabië. Met name een land, zo las
Willems in rapporten van Amnesty
International, waar de mensenrechten
met voeten worden getreden en folteringen aan de orde zijn.

MOEILIJKE TAAK
Zoals verleden week aangekondigd pleegt
de liberale famUie discreet overleg over de
communautarie dossiers. Op Vlaams
niveau hebben eerst en vooral VLD en
VU&ID de koppen bij elkaar gestoken.
Deze dagen worden de besprekingen ook
met andere Vlaamse meerderheidspartijen aangevat.
Onder druk van VU&ID heeft Vlaams
minister-president Patrick Dewael (VLD)
verklaard een kwart van de huidige fede-

rale personenbelasting naar de deelstaten
te willen overhevelen. Dat gaat blijkbaar
de meeste partijgenoten van vice-premier
Louis Michel (PRL) te ver. De minister-presidenten van de Franse gemeenschap en
het Brussels gewest, resp. Hervé Hasquin
en Jacques Simonet, vrezen een al te
nadrukkelijke fiscale concurrentie tussen
de verschillende overheden. Nochtans
heeft Dewael niet eens het accent op de
tariefautonomie gelegd. Er wacht premier
Verhofstadt nog een moeilijke taak.

verhoogd zal worden. En nee, krentenschijters, 250 fr. is niet vol
doende!
- en tot slot, top of de bil, gratis Siegfried Bracke en Ben Crabbé bi
u persoonlijk thuis op bezoek. Wie het duo niet vrijwillig binnen
laat wordt afgesloten van de gratis restfractieophaling en de grati:
verkeersremmers in de vorm van een tuinkabouter.
Uw vrijgevige,
De Gele Geeraert'

P.S. Het spreekt voor zich dat nieuwe gratis initiatieven die er in
tussentijd ongetwijfeld zijn bijgekomen, ook nog worden geveild
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U was weer
goed afgelopen
weekend!

I n de pas gerestaureerde theaterzaal van de Gentse
Vooruit hield Vlaanns minister van Cultuur Bert
Anciaux (VU&ID) op donderdag 7 september jl. een Staat
van Zaken. De minister wil een betere samenwerl<ing met
de culturele sector. Anciaux somde daartoe enkele
belangrijke inhoudelijke en praktische voorwaarden op.

De regenboog
van de kleurennota
Naar aanleiding van de restauratie en de
piechtige lieropening van het Gentse kunstencentrum Vooruit liad Vlaams minister
van Cultuur Bert Anciaux beloofd er een
toespraak te houden. Normaliter brengt een
dergelijke acte de presence niet erg veel
volk op de been. Anciaux wou daarentegen
de media en de volledige culturele sector
bereiken. De minister vond de tijd rijp om
'zijn' visie op het cultuurbeleid in de verf te
zetten. Het ontslag van de commissiePodiumkunsten eerder dit jaar had Anciaux
tot nadenken gezet en tot actie verleid.
Middels een provocerende uitnodiging aan
het adres van een culturele 'ascetische elite'
liep de theaterzaal van de Vooruit afgeladen
vol. En dat lag in de bedoeling
Al hadden de aanwezigen een andere aanpak verwacht. Velen hadden zich opgewarmd om Anciaux voor een volle zaal van
antwoord te dienen of rechtstreekse vragen
te stellen De minister hield er echter aan
om via een acht bladzijden lange toespraak
eerst de puntjes op de i te zetten Dat deed
hij met brio, door nu eens de toehoorders te
paaien, dan weer duidelijke verwittigingen
de culturele wereld in te sturen, steeds met
het oog op verdere en betere samenwerking
zodat de minister naderhand op een warm
applaus kon rekenen Overigens hoedde

Bert Anciaux zich voor een al te betuttelende of uitdagende houding, op het kabinet
was de toespraak door menig adviserende
hand gegaan.
Wel werden de grote krachtlijnen In een soms gedurfde - brede maatschappelijke
visie ingebed. Deze visie, aldus Anciaux,
spoort niet met een onverbiddelijk geloof in
de actieve welvaartstaat. ,,Mlj gaat het over
iets waar blijkbaar niemand zich om bekommert, over de zogenaamde immateriële
waarden. Het begrip actieve welvaartstaat
dient een maatschappelijk-culturele invulling te krijgen." Bovendien vindt Anciaux dat
het vrije individu verantwoordelijkheid moet
leren dragen voor de gemeenschap Dat,
aldus de minister, is pas mogelijk wanneer
de culturele sector zich nog meer inspant
om zoveel mogelijk mensen, ook die uit de
lagere sociale klassen, aan culturele uitingen
te laten deelnemen. Dat betekent geenszins
dat de culturele sector zich aan de gangbare orde' moet aanpassen, het gaat er ook
niet om enkel een groot publieksbereik na te
streven. Anciaux legde integendeel de
nadruk op 'culturele weerbaarheid' als sociaal gegeven. ,,Wie cultureel weerbaar is zal
veel vlotter anderen ontmoeten, zal zich
internationaal gemakkelijker kunnen bewegen en zijn Identiteit zonder complexen

kunnen beleven " Dat is een voorwaarde
opdat de brede bevolking, zonder zich
tegen anderen te richten, zou opkomen
voor de gemeenschap: ,,de Vlaamse
gemeenschap in dit geval " Vandaar dat cultuur zich niet kan beperken tot de zuilgebonden organisaties of een beperkte elite
En er is meer. ,,Vlaanderen Is het evidente
vertrekpunt voor een blik op de wereld Mij
ontgaat wat België tussen Vlaanderen en
Europa cultureel en qua samenlevingsopbouw nog te betekenen heeft. Ik wil een
cultureel verdrag met Wallonië, zo spoedig
mogelijk, maar ik ben veel te Europees en
internationaal ingesteld om mij met een
opgepoetst Belgisch nationalisme te gaan
bezighouden."
Op die manier gaf de Vlaamse minister de
federale regering een veeg uit de pan. Het
stoort hem bovendien dat het koningshuis
bepaalde Vlamingen uit de culturele sector
adellijke titels verleent. Een rechtstreeekse
verwijzing naar dit ahstocratisch vernis bleef
uit wegens de goede relaties met sommigen uit de nieuwe adel. Overigens had
Anciaux een boodschap in petto voor de
Vlaamse regering. Zo is de liberale vooruitgangsgedachte niet zaligmakend. ,,Hoe
groot en indrukwekkend onze technische en
matenële mogelijkheden ook zijn, zij kunnen
slechts bijdragen tot het algemeen welzijn
indien zij worden ingeschakeld in een groter
en ruimer cultuurproject dat ook ethische
en esthetische waarden omvat. Daarom heb
ik steeds beweerd dat cultuur de regenboog
van de kleurennota moet zijn."
Over dit alles wil de minister beter overleg
met een cultureel veld waarop vele spelers
zich bewegen. De discussie daarover kan
niet enkel gaan over subsidies. En ,,een
minister mag en moet beleidsaccenten leggen."
(evdc)
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„Indien mijn collega van Telecommunicatie
(...) plannen zou hebben om internet
toegankelijk te maken voor alle lagen van
de bevolking waarbij het bezit van een
computer van essentieel belang is, ben ik
uiteraard bereid te onderzoeken of een (...)
sporen. Deze plannen worden voor het
fiscale stimulans niet wenselijk is."
ogenblik nog bestudeerd, samen met
„Ik ben van plan een sensibilisatieandere voorstellen (..)."
campagne te starten voor de nieuwe
Uit de antwoorden van respectievelijk de
technologieën en dus het gebruik, zowel
ministers van Financiën en Teleprofessioneel als privé, van de PC aan te
•

communicatie op de vraag van VU&IDsenator Vincent Van Quickenborne of de
regering er niet aan denkt om, zoals in
Nederland, minder begoeden in dit land
een fiscaal voordeel te gunnen bij de
aanschaf van een computer Het
uiteindelijke doel daarvan moet zijn om de
kenniskloof zo klein mogelijk te houden.
Van de 25% laagste inkomens in dit land
beschikt slechts 11% over een PC. Van de
25%) hoogste is dat bijna 65%o.

WETSTRAAT 4-

Van 15.000 tot 29.999 inwoners: 4 schepenen.
Van 30.000 tot 59.999 inwoners: 5 schepenen.
Van 60.000 tot 119.999 inwoners: 6 schepenen.
Van 120.000 tot 249.999 inwoners: 7 schepenen.
Meer dan 250.000 inwoners: 8 schepenen.
Concreet betekent dit dat voor vrijwel alle
gemeenten een vermindering met twee
Frieda Brepoels wil het aantal sct^eper)en
schepenen, behalve in kleine gemeenten
vermindercl zien, dat moet de gemeentelijl<e
democratie ten goede komen. tot 10.000 inwoners die slechts één schepen verliezen.
hen beter te ondersteunen. Op deze
„De politiehervorming, de liberalisering
VU&ID-kamerlid Frieda Brepoels dient
WAPENLEVERINGEN
manier kunnen zij een echt democratisch
in de energiesector, de stijgende peneen wetsvoorstel in dat een vermindering
MOETEN STOPPEN
tegengewicht vormen tegenover het schesioenlasten... Dit alles zal de gemeenten
van het aantal schepenen met ongeveer
pencollege."
geld kosten. De gemeentekas wordt daar30% beoogt. Dit initiatief is een logisch
VU&ID-kamerlid Ferdy Willems blijft
De schepenen zullen verkozen worden tijenboven ondermeer gevuld door de
gevolg van de loonsverhoging waarop
minister van Buitenlandse Zaken Louis
dens de installatievergaderingen van de
opcentiemen op de personenbelasting.
burgemeesters en schepenen vanaf volMichel (PRL) het vuur aan de schenen leggemeenteraden in januari 2001. De
De geplande belastingsvermindering zal
gend jaar kunnen rekenen.
gen in verband met de wapenleveringen
gemeentewet dient dan ook zeer drindus aan de gemeentekassen vreten.
Frieda Brepoels: „Door deze loonsverhoaan Saoedi-Arabië. In juli verklaarde
gend
gewijzigd
te
worden.
Brepoels
wil
Indien
de
regering
niet
meer
middelen
ter
ging wil men het ambt van burgemeester
Michel in de Kamer dat hij tot op dat
immers
het
voorstel
nog
voor
nieuwjaar
beschikking
stelt,
spreekt
het
vanzelf
dat
en schepen professionaliseren. Men wil in
moment reeds vergunningen toekende
goedgekeurd
zien.
vele
gemeenten
de
gemeentebelastingen
de richting gaan van voltijdse mandataristen bedrage van 2.608.566.000 k. aan dat
zullen
moeten
verhogen.",
aldus
Bre„De vermindering van het aantal schepesen. Het is op zich dus een goede maatreland.
poels.
nen werd al besproken binnen de werkgel. Maar voor mij telt niet de kwantiteit
Ferdy Willems: „Minister Michel schuift
groep- Langendries. Toen bleek dat zowat
maar de kwaliteit. Niet het aantal bestuurin dit dossier de menseiu'echten even
TECENCEWICHT
alle partijen achter het voorstel stonden.
ders is belangrijk, maar hun in2et en
opzij. Nochtans zijn de rapporten van
Er zou dus makkelijk een meerderheid
kunde. Een doorzichtig bestuur dat volAmnesty
International duidelijk. Saoedivoor mijn wetsvoorstel moeten te vinden
Volgens het Hasseltse Kamerlid zal de
doende inspraakmogelijkheden biedt.
Arabië
heeft
niet het minste respect voor
zijn."
maatregel die ze voorstelt ook het demoDaar gaat het om."
de mensenrechten. Er heerst een regime
Indien het voorstel van Frieda Brepoels
cratisch gehalte van de lokale politiek verEr is ook het financiële plaatje. De loonsvan totale terreur en onrechtvaardigheid
het haalt zouden de schepencolleges als
hogen.
verhoging voor lokale mandatarissen betewaarbij folteringen en onmenselijke strafvolgt samengesteld zijn:
F. Brepoels: „De bijkomende middelen
kent een meerkost van 2,5 a 3 miljard t.
fen, bijvoorbeeld amputaties van ledemaMinder
dan
5.000
inwoners:
2
schepenen.
die
vrijkomen
door
de
vermindering
van
voor de gemeenten. En dit terwijl de
ten, niet worden geschuwd. Nergens ter
Van
5.000
tot
14.999
inwoners:
3
schepehet
aantal
schepenen
kan
men
gebruiken
gemeenten in de toekomst geconfi-onteerd
wereld
worden er zoveel executies uitgenen,
om
de
raadsleden
beter
te
vergoeden
en
worden met een aantal meeruitgaven.
voerd. Bovendien bevindt het land zich in
een zeer woelige regio en heeft men er te
maken met dreigende binnenlandse conflicten. Er zijn in het land talloze organisaties die gewapend verzet en aanslagen plegen op buitenlanders. En uitgerekend
naar dat land stuurt België jaarlijks voor
uit het verleden nu wat zijn rechtgetrokken
Daarenboven getuigen de cijfers van minisMet de start van het nieuwe schooljaar is
miljarden aan wapens! Nochtans is er het
ter \/andenbroucl(e van een flagrante com- blijft deze verdeling onrechtvaardig. Op een
opnieuw gebieicen dat Vlaanderen met een
bewuste
artikel 5 van de wet van 5 augusbudget van 1,5 miljard fr. krijgen Vlaamse
munautaire scheeftrekking. Vlaanderen
telcort aan buitenschoolse opvang zit. Enertus
1991
dat stelt dat elke aanvraag voor
initiatieven 700,65 miljoen fr. Rekening houheeft recht op 200 miljoen fr. bijkomende
zijds luidt het Platform Buitenschoolse
wapenuitvoer
moet verworpen worden
dend met het aantal kinderen in de betrokmiddelen.
Opvang de noodl<iok omdat in de huidige
indien er sprake is van schending van de
ken leeftijdscategorieën zou dat ongeveer
Terwijl de federale regering in een sfeer van
economische conjunctuur steeds moeilijker
mensenrechten."
900
miljoen
fr.
moeten
zijn,
zonder
rekening
goedkoop
electoraal
opbod
cadeautjes
uitmensen te vinden zijn die zich tegen een

r\ e opening van de parlementen laat nog even
op zich wachten, zei<er nu vele verkozenen
met het oog op 10 oktober ook op het lokale vlak
actief zijn. Toch zijn de wandelgangen van de
Wetstraat niet helemaal leeg en verlaten.
De VU&ID-fractie werkt rustig voort.

Minder schepenen,
meer kwaliteit
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Kinderopvang moet Vlaamse bevoegdlieid worden

laag loon willen inschakelen in een Initiatief
Buitensctiooise Opvang (lbo). Anderzijds is
er geen uitbreiding meer mogelijk van
bestaande projecten en kunnen geen nieuwe Ibo's meer opgestart worden omdat de
federale middelen van het Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten zijn uitgeput.
Voor de organisatie van een afdoende kinderopvang moeten de middelen van het
Fonds naar Vlaanderen overgedragen worden. De Raad Van State heeft al in verschillende adviezen gewezen op de ongrondwettelijkheid van dit federale l<)nds, kinderopvang is de exclusieve bevoegdheid van de
gemeenschappen.

deelt, wordt het voor veel Vlaamse ouders
hopeloos zoeken naar opvang voor hun kinderen. Vlaanderen heeft daarom nood aan
meer opvangplaatsen met bekwame begeleiders die in een volwaardig statuut hun
werk doen.
Op 28 juni jl. antwoordde minister Vandenbroucke op een vraag van Annemie Van de
Casteele ö3t op dat ogenblik 46,71 % van de
middelen naar Nederlandstalige projecten
ging en 53,29 % naar Franstalige. Aan die cijfers zal wellicht niet veel meer veranderd
zijn gezien de aanvragen na 1 juli bij gebrek
aan middelen niet meer in aanmerking kwamen. Hoewel de flagrante scheeftrekkingen

te houden met de verschillen in activiteitsgraad en In bijdrage van de gemeenschappen. Met 200 miljoen fr. meer zou al aan
een deel van de verzuchtingen in de sector
kunnen worden tegemoetgekomen.
Een snelle, rechtvaardige en bovendien
grondwettelijk correcte oplossing dringt
zich dan ook op. Kamerlid Van de Casteele
diende hiertoe eind juni een wetsvoorstel en
een voorstel van bijzondere wet in waardoor
het federale fonds wordt afgeschaft en de
middelen aan de rechthebbende gemeenschappen worden toegewezen in verhouding tot het aantal kinderen jonger dan 12
jaar.

Het ziet er echter niet naar uit dat Louis
Michel zijn beleid ten aanzien van SaoediArabië snel zal veranderen. Daarom zal
Ferdy Willems zelf initiatieven nemen om
de stopzetting van de wapenleveringen te
bekomen.
F. Willems: „Namens onze fractie zal ik
deze wapenleveringen met alle wetteUjke
en politieke middelen blijven bestrijden.
Binnenkort zal ik een wetsvoorstel indienen dat de toepassing van de mensenrechten als voorwaarde voor wapenexport
daadwerkelijk afdwingt."

Wouter Vandebos
14 september 2000

TT' amerlid Danny Pieters ontdekte een aantal onfrisse
praktijken m.b.t. het Franstalig onderwijs in Duits
België. Zo blijkt de Duitstalige gemeenschap door de
Franstaligen misbruikt te worden als doorgeefluik voor
federale centen, ten koste van de Duitstaligen.

Vooreerst zijn er de onwettige Franstalige
ideuter-, lagere en secundaire scholen.
Daarnaast lijdt de Duitstalige gemeenschap onder het koekoeksgedrag van de
Franstaligen. En, algemener, wordt de
Duitse gemeenschap vergeten als er weer
eens geld van het gewest naar de Franse
gemeenschap gepompt wordt. Danny Pieters (VU&ID) ging op onderzoek uit. Wij
vroegen hem zijn bevindingen.

ouders die in de faciliteitengemeenten in
het Duitse taalgebied wonen.
D. Pieters: „Ook deze bepaling wordt
met voeten getreden. Afgelopen schooljaar bezochten 64 kinderen uit het Franse
taalgebied een Franstalige kleuterschool
in de Duits België en 236 kinderen een
Franstalige lagere school. Door te werken
met Franstalige afdelingen van taalgemengde scholen, liggen de cijfers wat het

Als we nu echter dit verschil van 700 extra
te financieren leerlingen relateren aan het
door ons geschatte aantal leerlingen, minstens 600, die uit Franstalig België manifest illegaal Franstalig onderwijs in Duitstalig België genieten, dan wordt duidelijk
dat de Franse gemeenschap de armere
Duitstalige gemeenschap zo een 600 leerlingen laat financieren."
Zo belanden we in de ruimere context van

Franstaligen misbruiken
onderwijs Duitstalige gemeenschap
ILLEGAAL
Daaay Pieters: „De wet kent inzake kleuter- en lager onderwijs faciliteiten toe aan
Franstaligen in het Duitse taalgebied.
Franstalig onderwijs mag echter enkel
worden georganiseerd indien minstens 16
ouders hierom verzoeken én indien binnen een afstand van 4 kilometer geen
gelijkaardige school bestaat. Deze bepaUng wordt niet nageleefd. Zo vinden we in
Eupen, Lontzen en Kelmis Franstalige
Ideuter- en lagere scholen die niet aan
deze vereisten voldoen. Telkens zijn er
Franstalige scholen in de Franstalige
gemeenschap binnen een afstand van 4
km. beschikbaar."
Een gelijkaardige mogelijkheid tot het
inrichten van Franstalige secundaire scholen wordt nergens in de wetgeving voorzien. Maar ze bestaan wel. De illegale
Franstalige secundaire scholen worden
ingericht als Franstalige afdelingen van
Duitstalige scholen.
Pieters rekende uit dat in het voorbije
schooljaar bijna 900 scholieren deze illegale Franstalige middelbare scholen
bezochten.
D. Pieters; „De Duitstalige gemeenschap
protesteert heel af en toe zachtjes maar
betaalt uiteindelijk toch de factuur De
overheden van Namen houden er zo hun
eigen methoden op na om de paarse
'broeders' in Eupen in het gareel te houden. Sinds vier jaar vertaalt het Duitstalig
ongenoegen zich in de aflevering van louter Duitstalige diploma's. Binnen twee
jaar worden dus ook voor de laatstejaars
de getuigschriften alleen in het Duits
gesteld. Wat leidt tot de knotsgekke situatie dat men school loopt in onwettige
Franstalige afdelingen, terwijl het diploma
DuitstaUg is."
KOEKOEKSLEERLINCEN
Daarnaast stelt zich het probleem van wat
Pieters de 'koekoeksleerlingen' noemt.
Geheel in de logica van de facifiteitenwetgeving, kunnen de Franstalige scholen
alleen bezocht worden door kinderen van

secundair onderwijs betreft niet vast. Er
kan echter redelijkerwijs vermoed worden
dat van de 645 leerlingen die uit het
Franstalig taalgebied naar Duitstalig België komen om er secundair onderwijs te
genieten, er beslist 300 de Franstalige
afdelingen bezoeken. Zo komen we tot
een totaal van minstens 600 kinderen en
jongeren uit Franstalig België die, tegen
elke faciliteitenlogica in, in Duitstalig België Franstalig onderwijs genieten ... uiteraard op kosten van de Duitstalige
Gemeenschap."
Dit alles vertaalt zich ook in de cijfers van
leerlingenstromen tussen de Franse en
Duitstalige gemeenschappen. Uit cijfers
van het Statistisch Jaarboek van de Duitstalige Gemeenschap blijkt dat ca. 1.400
leerlingen uit het Franstalig taalgebied
scholen van de Duitstalige Gemeenschap
bezoeken, terwijl slechts zo'n 700 leerlingen uit Duitstalig België scholen van de
Franse gemeenschap opzoeken. Een verschil van 700!
Dit verschil dient volgens Kameriid Pieters
dan ook in rekening gebracht te worden
bij de verdeling van de onderwijsmiddelen tussen de gemeenschappen.
MET VLAAMS GELD
D. Pieters: ,,Immers, de Duitstalige
gemeenschap werd buiten de St.-Elooisakkoorden gehouden. Haar onderwijs wordt
dus niet gefinancierd in functie van het
leerlingenaantal, de Duitstalige gemeenschap krijgt daarentegen voor al haar uitgaven uit de federale kas een globaal
bedrag, waarmee ze dan ook het onderwijs in Duitstalig België moet financieren.
De Duitstalige gemeenschap krijgt dus
netto zo'n 700 extra leerlingen te verwerken, waarvoor zij geen extra financiële
tegemoetkomingen ontvangt. De kleine
Duitstalige gemeenschap en haar dito
budget draait aldus op voor 5% meerkost,
aangezien de 700 leerlingen waarvan
sprake, ca. 5% van het leerlingenaantal ten
laste van de Duitstalige gemeenschap uitmaken.

de financiële verhoudingen tussen de
gemeenschappen. Het is genoegzaam
bekend dat de Franse gemeenschap in
permanente geldnood verkeert en dat het
Brussels en Waals gewest af en toe moeten
bijspringen. Deze transfers van gewest
naar gemeenschap zijn wat Brussel betreft
telkens van de Vlamingen 'afgekocht' door
20% van het bedrag dat het gewest kon
overdragen aan de Brusselse Vlamingen
over te maken. Waar het Waals gewest aan
de Franse gemeenschap geld overdraagt,
denkt niemand eraan om een passend
percentage van de overdracht aan de
Duitstalige gemeenschap te laten geworden. Als het echt te krap wordt voor de
Duitstaligen wordt gewoonweg op de
federale poort geklopt, waardoor uiteindelijk de 'Wamingen meefinancieren.
ORDE OP ZAKEN
Pieters wil dat de federale overheid orde
op zaken stelt door:

- De afschaffing van de illegale faciliteitenscholen in Duitstalig België; de legale faciliteitenscholen mogen enkel openstaan
voor Franstalige kinderen uit het Duitstalige gebied. De faciliteitenwetgeving moet
ook in dat deel van België nauwgezet
gehandhaafd worden;
- De financiering van het onderwijs in de
DuitstaUge gemeenschap naar analogie
met de wijze waarop beide andere
gemeenschappen gefinancierd worden;
- De overdracht van een proportioneel
deel aan de Duitstalige gemeenschap bij
overdracht van middelen van het Waals
gewest naar de Franse gemeenschap.
D. Pieters:„Door de afwezigheid van een
rechtstreeks verkozen Duitstalige in het
federale parlement - voor het eerst sinds
WOU - en zolang de Duitstalige gemeenschap voor tal van aangelegenheden veel
meer dan de andere gemeenschappen van
het federale gezag afliangt, moet de Volksunie de taak op zich nemen om op het
federale niveau te waken over de eerbiediging van de rechten van de Duitstaligen
en hun gemeenschap."
Daar zijn twee goede redenen voor Aldus
zet de partij haar traditie van interesse en
zorg voor deze kleine volksgemeenschap
verder, en het is mooi meegenomen dat
op die manier ook Vlaanderens belang
wordt gediend.

Volgens Kamerlid Danny Pieters vertonen
Franstaligen
een koekoeksgedrag In DultsBelglê.

Voorstel-Dewael
stap in goede richting
Na afloop van het alliantiebestuur van VU&ID
van nnaandag 11 september jl werd volgende
persmededeling verspreid
„Het Alliantiebestuur toont zich verheugd dat de
drul< die VU&ID uitoefent m.b.t het staatshervormingsproces de nodige vruchten afwerpt
Dienaangaande toont het Alliantiebestuur zich
voorzichtig positief over de voorstellen van
minister-president Dewael Volgens Vü&lD zet
de minister-president een stap in goede richting.
Inzake fiscale autonomie beklemtoont de

alliantie echter haar eis tot een volledige tariefautonomie voor het aandeel van de personenbelasting dat Vlaanderen krijgt toebedeeld.
Daarenboven moet Vlaanderen de bevoegdheid genieten om een eigen beleid te kunnen
voeren inzake de fiscale aftrekposten
Tot slot benadrukt het VU&lD-alliantiebestuur
dat ook andere eisen, zoals bvb de defederalisenng van de organieke gemeente- en provinciewetgeving en de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vllvoorde, in het debat
betrokken moeten worden."
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\T oor een aandachtig publiek sloot W-voorzitter Geert
Bourgeois het VU&ID-verkiezingscongres af. 'Op 8
oktober is er maar één alternatief voor de machtspolitiek,
maar één alternatief voor de antipolitiek: VU&ID!'

„vu&iD heeft
r geen moeite
mee om de
nek uit te steken. Als enige
partij durven
N\\ luidop zeggen: ledereen
heeft rechten,
maar Iedereen
heeft ook
plichten."

„Wij beloven u een halvering van de personenbelasting, nog slechts 1 BTW-tarief
en wel het laagste van 6%, wij beloven u
de afschaffing, niet alleen van het kijk- en
luistergeld en de registratierechten, maar
ook van de erfenisrechten, de vennootschapsbelasting, de roerende en onroerende voorheffing. Alles gratis en u krijgt
nog geld op de koop toe" verraste Geert
Bourgeois de congresgangers. „U luisterde naar een mededeling van de federale
regering" zette hij op een ironische
manier zijn betoog voort.
Met zijn opening gaf de VU-voorzitter een
sneer naar de Sinterklaaspolitiek van
Verhofstadt I. „Maar vrienden, vergis u
niet: Sinterklaas bestaat niet." VU&ID is
vanzelfsprekend ook te vinden voor een
belastingverlaging, maar had een en ander
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Lieven Decaluwe,
schepen Gent
„Ik moet u meedelen dat wij in Gent maar
51 kandidaten op onze VU&ID-lijst hebben. 'Maar' 51 omdat er 'maar' 51 zetels te
verdelen zijn. Nu beschikken wij over één
zetel in de Gentse gemeenteraad. Op basis
van de resultaten van de verkiezingen van
13 juni 1999 zouden we nu kunnen rekenen op drie a vier zetels. Dat is inderdaad
nogal ambitieus, maar wat wil je; voor
deze verkiezingen zijn er in Gent al drie
kandidaat-burgemeesters!"
„Ik wil in het bijzonder/oèan Sauwens
verwelkomen. Die heeft als bevoegd
minister op deze Open Monumentendag
immers een bijzonder zwaar programma."
„Na afloop bent u allen welkom op de
barbecue van VU&ID-Gent. Paul Van
Grembergen zal er misschien niet zijn. Van
hem moet ik immers 'braadfeest' zeggen

14 september 2000

liever gezien in het kader van een diepgaande bel^stm^ervorming. Het kamerlid uit Izegem vroeg zich af of het in de
huidige soldensfeer nog raag dat een partij zich openlijk vragen stelt. „Mag er nog

nog steeds niets veranderd." En de schuif
van het onuitgevoerd beloftenwerk zit vol:
geen administratieve vereenvoudiging,
geen hervorming van Justitie, geen
Federaal
Agentschap
voor
de
Voedselveiligheid, ... „Ik weet wel, mijnheer de eerste minister, het is pijnlijk elke
morgen de krant te moeten openslaan om
op de hoogte gesteld te worden van
alweer een nieuw geldverslindend voorstel van één van uw ministers. Wij leven
met u mee. Wanneer u 's ochtends gewag
maakt van enige bijkomende budgettaire

Sinterklaas bestaat niet
een partij zeggen dat zij geen biefstukkensocialisme lust, maar ook geen weggeefsocialisme?"
Bourgeois hekelde ook de onstuitbare
communicatiedrang van de federale regering: het Copernicusplan, voor de hervorming van de ambtenarij, kreeg veel pers
omdat er een kostelijke algemene rondvraag aan voorafging. Maar „ondertussen
is er, na meer dan een jaar, op het terrein

Beirt Anciaux,
Vlaams minister
,,We kunnen en mogen niet aanvaarden
dat ons project zou opgeofferd worden
omwille van anti-regeringsretoriek van
enkele flaminganten aan de zijlijn.
Vlaamse beweging, sta eindelijk eens op
en keer u af van het bruine negativisme."
„VU&ID heeft in Brussel de enige Vlaamse
lijst. Het Vlaams Blok is gefusioneerd met
het Front National en heeft een hele nest
fi-ancofone Vlaminghaters op haar lijsten.
Hoe wil je met dergelijke partij bij anderstaligen of internationaal nog enig respect
afdwingen voor Vlamingen? Vandaag is het
Vlaams Blok werkelijk de pest voor
Vlaanderen."
„De SP lijkt zinnens te zijn na 8 oktober
zoveel mogelijk coalities af te sluiten met
de CVP (...). Wü de SP echt voor de laatste
keer naar bed?"

ruimte, is deze tegen de avond al drie keer
opgeëist door evenveel ministers. 'Ik heb
geen geld, dus kan ik het beter opdoen':
het lijkt wel het adagium van de regering
Verhofstadt."

HET ALGEMEEN VLAAMS BELANG
De VU is, voor wie dat nog niet wist, een
oppositiepartij op het federale vlak. Maar,

Margriet Hermans,
Vlaams Volksvertegenwoordiger
„Bijna had ik meegedaan met de vernieuwing vznjohan Van Hecke. Maar de CVP is
nog niet klaar voor een ongehuwde moeder. En ik was al geen toonbeeld van grote
katholieke inspiratie. Reginald Moreels
heeft zich niet ID21 aangesloten. Hij had
beter moeten weten."
„Maak openbaar vervoer betaalbaar, maar
niet gratis. Dan verdwijnt het respect
ervoor. Natuurlijk moet je fietsen aanmoedigen, maar je lost er geen file mee op. De
hoge olieprijzen bewijzen het: mensen
laten de auto niet staan. We hebben hem
dus nodig. Misschien kunnen we hem wat
verstandiger gebruiken."
,,Het beleid moet stoppen met het bestraffen van mensen. Zo train je een hondje
ook niet. Belonen is een strategie die veel
meer oplevert."

aldus Bourgeois, ze voert constructief
oppositie. „In ons denken en handelen
worden wij gedreven door één belang, het
algemeen Vlaams belang. En dat verdedigen wij consequent, dag in, dag uit. Want
niet België, maar Vlaanderen is onze
zorg."
De VU-voorzitter had ook lovende woorden voor zijn twee ministers in de
Vlaamse regering. Zinspelend op de 'Staat
van Zaken' van Bert Anciaux noemde hij
beide heren de 'elite' van de Vlaamse
regering. Maar 'ascetisch' zijn ze zeker
niet.
„Vandaag is het dankzij de VU dat er stappen worden gezet in de staatshervorming" vervolgde Bourgeois zijn betoog.
„Ik wens niet te vroeg victorie te kraaien,
want de weg is nog steil en lastig. Maar
laat er geen twijfel over bestaan: voor ons
is het Vlaams regeerakkoord onverkort
het uitgangspunt. Van bij de aanvang van
deze regeerperiode hebben wij prioriteit
verleend aan twee eisen: fiscale autonomie en de overheveling van het binnenlandse bestuur in Vlaanderen, inclusief At
zes faciliteitengemeenten."

Laurens Appeltans,
algemeen VU-secretaris
,,In verkiezingstijd betekent het doen aan
politiek woekeren met tijd en creativiteit.
Actief aan politiek doen betekent altijd
onderweg zijn. Campagnevoeren is hard,
maar boeiend. Er is evenwel nooit tijd om
terug te blikken. Dat wil ik nu even doen.
Ik ben onze honderden mandatarissen
dankbaar voor het vele werk dat zij hebben geleverd. In moeilijke en betere tijden, in meerderheid of oppositie. Het zijn
de lokale mandatarissen van de partij die
de VU kleur geven. Graag wil ik één
iemand in de bloemetjes zetten die symbool staat voor al die hardwerkende
VU'ers. Het isjaak Taghon, voorzitter van
de VU-fractie in de provincieraad van
Oost-Vlaanderen. Hij is altijd trouw gebleven aan het gedachtegoed van de partij."

Op de bank
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Geen verkiezingscongres zonder een kijkje bij de buren Agalev, VLD en zelfs SP en
CVP namen het op voor de ontzuiling
„Vandaag blijkt eens te meer dat het allemaal praat voor de vaak was" besluit
Bourgeois

BUURTDACEN
'Bemoei u ermee' daarover gaat het de
komende weken nauiurhjk „VU&ID wil
mensen ook op het terrein nader tot
elkaar brengen" verduidelijkte Bourgeois
Die pleitte in dat kader voor het organiseren van 'buurtdagen' „VU&ID droomt
van samenhongheid in buurt en wijk, hernieuwde sociale contacten die leiden tot
samen-verantwoordelijkheid "
Het VU&ID-programma is erop gencht de
burgers een grote, directe invloed te laten
uitoefenen op het beleid Gemakkelijk is
dat niet Ook met voor de kiezers „Wi]
willen iedereen het excuus ontnemen om
nog langer alle schuld in de schoenen van
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de pohtiek te schuiven Wij zeggen 'Blijf
met staan roepen aan de zijlijn, kom en
néém je verantwoordelijkheid Bemoei u
ermee' VU&ID heeft er geen moeite mee
om de nek uit te steken Als emge partij
durven wij luidop zeggen iedereen heeft
rechten, maar iedereen heeft ook plichten"
Bourgeois besloot zijn toespraak met de
zekerheid dat het - met de steun van vele
honderden kandidaten - met kan mislukken
Samenstelling: (gv)
Foto's: Dann

De integrale toespraken van Bert
Anctaux en Geert Bourgeois kunnen
worden opgevraagd bij Hildejaques,
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel,
tel. 02/219.4930, fax 02/217.35.10.
Vanzelfsprekend zijn ze ook te raadplegen op internet: www.vu.be

Tussen de vele toespraken in mocht Kristel Van Dijck, presentatrice van dienst, telkens twee trio's
van lijsttrekkers aan de tand voelen De gesprekken waren luchthartig van toon Annelies Storms,
de spontane lijsttrekker van het distnct Cent voor de Oost-Vlaamse provincieraad, kreeg de zaal op
haar hand met een uiteenzetting over het voeren van campagne „Of ik het erg vind dat sommige deuren voor mij gesloten bleven? Helemaal met Iets verder is er immers weer een deuri"
Van Lieven Ral, ID21-kandidaat en gewezen verbondscommissans van de Vlaamse scouts en gidsen, vernamen we dan weer dat zijn lijst 'KLAVER' in Steenokkerzeel, mets te maken heeft met het
geluk dat een klavertje vier moet brengen, maar alles met 'KLAar voor de VERmeuwing'
Gewezen VU-voorzitter Patrik Vankrunkelsven gaf aan dat hij de spanningen van het politieke werk
van zich af kan zetten wanneer hij aan het lopen slaat Dan komen ook nieuwe ideeën Hy gaf te
kennen dat hij voorstander was van decumul Een opwaardering van het burgemeestersambt
moet een einde maken aan de huidige schizofrene situatie
, Dames, willen we met die jongeheer beginnen" opende Van Dijck op een dubbelzinnige manier
het tweede bankgesprek' Die jongeheer was Joris Vandenbroucke, de 23-jange lijsttrekker in
Leuven Op de vraag of hij zich, tegenover zwaargewichten als Tobback en Daems, met een beetje de David tegenover Goliath voelde antwoordde hij vol zelfvertrouwen „ledereen weet wat met
Goliath IS gebeurd "
Lieve Vanhoutte is vastbesloten om met de Kortrijkse kartellijst tussen VLD en VU&ID een einde te
maken aan het 150-jang CVP-bewind in de stad van Stefaan De Clerck Lieve is een politieke nieuwkomer , Ik vind datje met aan de kant moet blijven staan, maar moet trachten er zelf iets aan te
doen '
VU-fractieleidster in de Kamer Frieda Brepoels, tot slot mocht meer tekst en uitleg verschaffen
bij haar voorstel om het aantal schepenen te verminderen In haar stad Hasselt had ze immers
vastgesteld dat men een aantal verwante bevoegdheden uiteenrafelt om toch maar aan zoveel
mogelijk mensen een ruim schepenmandaat te geven

u et ongeval met de Koersk wees nogmaals op het
dreigend atoomgevaar dat de gewezen USSR
voor zichzelf en de wereld vormt. Maar er zijn niet alleen
roestende met kernenergie aangedreven duikboten, er
zijn ook lekkende kerncentrales. En niet te vergeten, de
nog weinig gekende langetermijneffecten van
kernproeven op mens en natuur.

De nucleaire erfenis
van de Sovjetunie
De gevolgen van veertig jaar kernproeven zoveel nucleaire proeven uitgevoerd op
in Semipalatinsk (Kazachstan) hangen als
minder dan 100 kilometer van een stad De
een donkere wolk over de regio Met een eerste kernproef had plaats in 1949
zeer persoonlijke getuigenis in het
Nadien volgden 467 tests, waarvan 546
Europees Parlement toonde provinciegou- ondergrondse, 87 atmosfensche en 26
verneur Nurlan Omarov aan hoe zwaar de
bovengrondse Het totale effect van deze
nucleaire erfenis van de Sovjetunie op de kernproeven is vergelykbaar met 2 600
toekomst weegt Samen met vice-mimster
Hiroshima-atoombommen In 1989 zette
voor Buitenlandse Zaken Kaïrat Abousseitov de Sovjetregenng een punt achter de
was hy vorige week te gast by de delegatie
proeven
voor Centraal Azie, die wordt geleid door
,,De opeenvolgende kernproeven in
europarlementslid Bart Staes (VU&ID)
Semipalatinsk hebben het effect gehad
van een verwoestende oorlog Elk gezin
AANGETAST
betreurt dodelyke slachtoffers In de stad
Na het uiteenvallen van de Sovjetunie in en de dorpen rondom het testgebied leven
december 1991 werden de vyftien repuzo'n 1,2 miljoen radioactief besmette
blieken waaronder het Centraal-Aziatische mensen,"
verduidelykte
gouverneur
Kazachstan onafhankelyke staten Rusland Omarov
wimpelde meteen elke verantwoordelyk
,,De lokale bevolking werd op geen enkele
heid af voor de milieurampen in de andere
manier beschermd Er heerst grote onzerepublieken Een houding waarover goukerheid over de toekomstige gevolgen van
verneur Omarov van Semipalatinsk ten de straling Het genetisch materiaal van de
zeerste verbolgen is Nergens werden
inwoners is aangetast en er worden vaak

mutanten geboren met lichamelyke afwy
kingen '
STILLE OORLOG
Volgens Omarov zal het langetermyneffect
van de stille nucleaire oorlog tegen de
eigen bevolking verschnkkelyk zyn
, De bewoners van Semipalatinsk werden
zelfs aangemoedigd om in openlucht de
paddestoelvormige wolk te bewonderen
na een kernexplosie,' aldus de provinciegouverneur Op die manier wilden de
Russische kern wetenschappers de impact
van radioactieve straling op mensen beter
in kaart brengen Ze stelden hun proeven
vaak uit tot de wind de neerdwarrelende
radioactieve wolken in de nchting van de
stad dreven
Vice-minister
Abousseitov
voor
Buitenlandse Zaken plaatst de nucleaire
erfenis van de Sovjetunie in een ruimer
kader ,Het betreft met alleen een probleem voor Kazachstan en de buurlanden
maar ook voor de rest van de wereld De
ontwikkeling van atoomwapens tydens de
Koude Oorlog bhjft een zwarte bladzyde in
de geschiedenis van de mensheid Er zyn
de onmiddellyke gevolgen voor het leefmi
lieu, de gezondheid van de mensen en de
socio-economische ontwikkeling van de
getroffen regio's, maar we hebben onvol
doende wetenschappehjk informatie over
langdunge blootstelling aan nucleaire stra
ling '
Op 16 december 1997 riepen de Verenigde
Naties (VN) de internationale gemeenschap een eerste maal op Kazachstan te
helpen by de aanpak van de nucleaire erfe
nis van Semipalatinsk Met de steun van de
VN en andere donoren kwamen sindsdien
allerlei actieprogramma s tot stand De
internationale conferentie in Tokio van

begin september 99 evalueerde deze programma s Naast meer coördinatie werd
gepleit voor een omvattende radiologische
impactstudie Diverse donoren, waaronder
gastland Japan het Duitse Internationaler
Hilfsfonüs, het Amerikaanse International
Humanitarian Assistance Programme en
het Verenigd Komnkryk beloofden bykomende financiële steun
PETROLEUM
Vice minister Abousseitov wil vooral de
economische ontwikkeling aanmoedigen
om de levensstandaard van de bevolking te
verhogen De internationale steun moet
volgens hem een tydelyk karakter hebben
Cezien het geostrategische belang van
Kazachstan voor de stabiliteit in CentraalAzie en de brugfunctie tussen Europa en
Azie rekent hy op grootschalige investenngen van het bednjfsleven
Bart Staes De aanwezigheid van aardolie
maakt van Kazachstan ongetwyfeld een
aantrekkelyke handelspartner Het is echter
noodzakelyk dat de petroleumopbrengsten
ook de lokale bevolking ten goede
komen "
In het licht van het Semapalatinski-drama
mag het met verbazen dat president
Noersoeltan Nazerbajev van Kazachstan
voorstander is van een versterkt non-proliferatiebeleid ten aanzien van atoomwapens Het vormt één van de hoekstenen
van z'n buitenlands beleid naast de creatie
van een kernwapenvrye zone in CentraalAzie Nazerbajev bracht Semapalatinsk von
ge week trouwens ter sprake tydens de
Millenmumbyeenkomst van de VN in New
York De recente ramp met de atoomduikboot Koersk zal zn oproep ongetwyfeld
meer weerklank hebben gegeven
(fV)
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VU&lDin Denderleeuw
In Denderleeuw gaat VU&ID op 8 oktober 2000 naar de
genneenteraadsverkiezingen met een vrouwelijke lijsttrekker
In de persoon van uittredend genneenteraadslid Erna
Scheerlinck, een 45-jarige bejaardenverzorgster uit
iddergem Op de tweede plaats staat Frank Bauwens, een
40-jarige zaakvoerder uit Denderleeuw. De derde plaats
wordt ingenomen door Jan D'Hoe, een 44-jarlge leerkracht
uit Iddergem Op de vierde plaats staat Lutgart Waegeman,
kinderarts uit Denderleeuw. Op de vijfde plaats staat Patrick
Deboever een 55-jarige zaakvoerder en informatica-consulent. Verder wordt de lijst aangevuld met Geert De Grom, 57
jaar, uit Welle, Marle-Paul Van Der Hoeven , een 52-jarlge
onthaalmoeder uit Welle en de 20-jarlge arbeider Kurt De
Leeuw uit Denderleeuw. De Jongste kandidaat op de lijst is
de 19-jarlge arbeider Gert De Coninck uit Denderleeuw De
tiende plaats wordt Ingenomen door Nancy Breynaert-Den
Haese, een 54-jarige bediende uit Denderleeuw. Verder
staat Kris Coomans, een 56-jarige zelfstandige uit
Denderleeuw. De tweede Jongste kandidaat Is Isai Van Den
Berghe, een 19-jarlge student uit Iddergem. I^ugo De
Bruecker een 52-Jarige bedlende uit Denderleeuw staat op
de dertiende plaats, gevolgd door Christel De Bruecker, 52Jarige huisvrouw uit Denderleeuw. Verder vullen Jurgen De
Strooper, een 26-jange dokwerker uit Denderleeuw, Lilianne
Van Langenhove , een 48-jarige kinderverzorgster uit
Denderleeuw, Vivlane Oreert, een 45-jarige verzorgster uit
Denderleeuw, Dirk De Bom Van Driessciie, een 44-jarlge
verzekeringsconsulent uit Denderleeuw en Mare Van
Huffel.een 50-jarige verzekeringsmakelaar uit Denderleeuw
de lijst aan. Op de 20ste plaats staat Linda lllegems, een 55Jarige schoonmaakster uit Denderleeuw en op 21 staat Luc
De Rap, een 50-jarige bankbediende uit Welle. Chris
Baeyens, een 28-jarige chauffeur uit Denderleeuw, Eis Van
Rampeiberg, een 29-jarige bedlende uit Welle en Herwig
Sonck, een 66-jarige gepensioneerd bankdirecteur uit Welle
vervolledigt de lijst. Als lijstduwer heeft VU&ID beroep kunnen doen op de 66-Jarige Richard De Grom, ere-inspecteur
bij de Posterijen.
De VU&ID-iijst wordt door 25 onafhankelijke personen
gedragen, waarvan met minder dan 18 kandidaten die zich
voor de eerste keer voor de gemeenteraadsverkiezingen
aanbieden. Verjonging en vernieuwing dus niet enkel met
woorden maar ook met daden, waar alle leeftijdscategorieën en alle beroepen aan de bak komen. Een echte
Volksunie.
(hdb)
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Op zaterdag 2 september zette VU&IDEssen de verkiezingscampagne echt in.
Afdelingsvoorzitter Tom Bevers opende de
dag en legde uit dat er 10.841 Essense kiezers overtuigd moeten worden om op
VU&ID te stemmen. Aangezien dat er
ongeveer één per vijf minuten is, riep hij
op om geen tijd te verhezen en na de
Startdag aan het werk te gaan om de
Essenaren ervan te overtuigen dat echte
vernieuwing niet op (blauwe) affiches
wordt afgekondigd maar telkens opnieuw
in de gemeenteraad moet worden waargemaakt.
De definitieve lijst en het programma werden voorgesteld door lijsttrekker Dirk
Smout.'Hit legde er de nadruk op dat
VU&ID met een ploeg naar de kiezer trekt
met vrouwen en mannen uit alle hoeken
van Essen, met (veel) jonge en al wat minder jonge kandidaten en vooral met opvallend veel Essenaren die actief zijn in het
brede verenigingsleven. Hij verheugde
zich er met name over dat VU&ID uitpakt
met 17 nieuwe kandidaten. Smout belichtte verder de belangrijkste accenten uit het
VU&lD-programma : betaalbaar wonen,
het behoud van de open ruimte, een eer-

lijk belastingsstelsel en doordacht ingerichte straten.
PRIMEUR
De Startdag betekende ook de primeur
van de 'iVIoeial', de nieuwe tweejaarlijkse
VU&ID-prijs voor een Essenaar die zich op
een opvallende, bekwame of doortastende manier met het gemeentebeleid
bemoeit. De verkiezingsslogan 'Essen?
Bemoei je ermee' heeft daar natuurlijk
iets mee te maken. Schepen Fons
Tobback, de lijstduwer, mocht toelichten
waarom de eerste Moeial werd uitgereikt
aan René Peeters, die zich op het vlak van
het Essense milieu-erfgoed de voorbije
jaren bijzonder verdienstelijk maakte en
via de Werkgroep Leefinilieu en de MINAraad het gemeentebeleid op dit terrein
duidelijk in de goede richting stuurde.
De Moeial werd uitgereikt door VU-voorzitter Geert Bourgeois. Die mocht vervol-

gens ook het 'Bemoeiwagentje' inschrijven (foto): een karretje waarop de
Essenaren hun suggesties voor het
Essense beleid kwijtkunnen. De Essense
VU&ID-campagne is immers interactief
Naast het wagentje kan de kiezer ook
gebruik maken van de VU&ID-babbelbox
(03/275.62.68), de webstek (www.vuid.be/essen) of van de antwoordstrookjes
in de verkiezingspropaganda.
Bourgeois toonde zich vervolgens zowel
verbaasd over de afstand van Izegem naar
Essen als over het enthousiasme van de
plaatselijk VU&ID-kandidaten. Hij lichtte
het programma toe waarmee de alliantie
op 8 oktober naar de stembus trekt en dat
draait rond de assen 'Samen besturen',
'Goed besturen' en 'Met visie besturen'.
Met propagandamateriaal en goede raad
werden de Essense 'VU&ID-kandidaten
tenslotte op pad gestuurd om de 10.841
kiezers te overtuigen.

District Oostende-Cistel is er l<laar voor
Hoewel de Volksunie sinds de verkiezingen van 1994 de kleinste partij is in de
West-Vlaamse provincieraad, is ze bijzonder actief en heeft ze een uitstekende dossierkennis. Het district Oostende-Gistel
levert de VU-fractieleider in de provincieraad: Wilfried Vandaele. Uit de verslagen
van de zittingen blijkt dat hij het actiefste
provincieraadslid is. In die periode 19951999 hield hij zo'n 150 tussenkomsten.
PALMARES
De voorbije jaren pleitte de VU tegen
vriendjespoÜtiek (bv bij bouwvergunningen, benoeming van rechters) en politieke
benoemingen (bv. van de gouverneur).
De VU ijverde voor het gebruik van de
eigen taal: zo protesteerde ze tegen de
Franstalige brief van het gemeentebestuur
in De Panne en tegen het gebruik van het
Engels ais voertaal op een studiedag van
de provincie. De VU maakte bekend dat
de federale overheid tussen 2 en 8 miljard
b. te weinig doorstortte aan de West'Waamse gemeenten. De VU kantte zich
tegen prestigeprojecten zoals de bouw
van een nieuw provinciaal gebouw (520
miljoen fr) en van een nieuw bureau voor
de bisschop (50 miljoen fr.). Het stoorde
de partij geregeld dat de provincie de
Vlaamse overheid probeert tegen te werken, i.p.v ermee samen te werken (zo
maakte de provincie een reeks luchtfoto's
terwijl het Vlaamse gewest dat ook deed).

De VU verklaarde zich voorstander van
duurdere, maar gezondere landbouwproducten. Andere onderwerpen waren de
veiligheid van het Oostendse vliegveld,
het milieubeleid (West-Vlaanderen is de
minst groene provincie van het land), economische dossiers (bv sluiting van iet^ï'x),
toerisme (bv Frimoutcenter), subsidiëring
van jeugdmuziek enz.
Ook voor de toekomst blijft de VU bouwen aan een provincie waar een open en
eerlijk beleid wordt gevoerd, waar leefinilieu, toerisme en economie hand in hand
gaan, en waar zuinig met de centen wordt
omgesprongen.
KANDIDATEN
VU&ID van de regio Oostende-Gistel stelt
een jonge en inhoudelijk sterke ploeg op.
Hetritssysteemwordt toegepast. Enkel voor

de lijstduwersplaatsen is dat niet het geval.
Vrijwel alle gemeenten van het distria hebben een vertegenwoordiger op de lijst.
1. Wilfried Vandaele (4lj.); 2. Els
Vanhonsebrouck
(24j.);
3.
Pol
Dierendonck, schepen (60j.); 4. Greet
Opstaele-Soete, gemeenteraadslid (42 j.);
5. Jan Fiers (6lj.); 6. Veerle Inghelram
(36j.); 7. Dirk Metsu (39j.); 8. Veerle
Vanden Auweele (39j.); 9. Willy Van
Quaethem (45j.); 10. Geert Lambert, schepen van Cultuur Oostende. Nationaal VUondervoorzitter
(33j.);
11. Jaak
Vandemeulebroucke, ere-Kamerlid en -EPlid (57j.).
Wie een volledig programma
wenst of een overzicht van de W-tussenkomsten in de provincieraad, of
wie een reactie kwijt wil, kan terecht
bij: wilfried. vandaele@west-vlaanderen.be
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Afhalen van palinggerechten mogelijk
Openingsurenvan maandag tot en met donderdag:
12 uur tot 14.30 u u r - 18 uur tot 21.30 uur
Zaterdag18 uur tot 22 uur
Zondag:
12 uur 21.30 uur
Verlofperiode:
de maand december

vu&lD-Lebbeke
stelt lijst voor
•
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We zijn als VU&ID-Lebbeke fier u de lijst
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8
oktober te mogen voorstellen. We zijn
radicaal gegaan voor vernieuwing, verjonging en voor vervrouwelijking.
De eerste tien plaatsen van de lijst zijn
geritst, er zijn 9 jongeren (35-minners).
Eén van die jongeren is nog tiener, net 18,
maar ook die leeftijdscategorie is voor ons
heel belangrijk. Er zijn 12 nieuwe kandidaten op de lijst. We hebben een hele
goede geografische spreiding, met voldoende aandacht voor de deelgemeenten
en de wijken en een heel belangrijk accent
in het centrum.
We konden die vernieuwingsoperatie
slechts doorvoeren, doordat onze twee
oudste mandatarissen de lijst gezamenlijk
wilden duwen. We geven dus een heel
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duidelijk signaal naar de bevolking. De
toekomst van onze beweging is verzekerd.
Willy Bosman en Marcel Vermeir duwen
iedereen in de goede richting. Ook twee
kandidaten van de ID21-beweging doen
hun intrede op onze lijst. Het betreft
Guido Breckx en Filip Dierickx.
De uittredende gemeenteraadsleden
nemen de lijst symbolisch in de tang. Dirk
De Cock en Prangois Willems trekken de
lijst, terwijl Marcel en Willy duwen. Ons
OCMW-raadslid Hugo De Mol staat heel
bewust in het midden, bovenaan het
tweede blokje, aan hem hangen we de lijst
op. We zijn ervan overtuigd dat we een
heel sterke en evenwichtige lijst hebben.
Politiek is een groepsgebeuren, ledereen
in onze beweging is zich bewust van de
ernst van het ogenblik. Het ogenblik van

Vlaams-Brabant:
welvarend,
groen én Vlaams
VU&ID van het arrondissement Leuven
trekt naar de provincieraadsverkiezingen
van 8 oktober met een lijvig programma.
„Een programma waarin de bakens worden uitgezet voor de toekomst van de
provincie Vlaams-Brabant zoals wij die
zien: welvarend, groen én Vlaams", zegt
arrondissementeel voorzitter Philip
Vanhelmont. „Bij het opstellen van dit
programma hebben we getracht om de
vrees voor holle retoriek - zoals die zou
kunnen doorklinken in 'welvarend, groen
én Vlaams' - uit de weg te gaan. Met een
opsomming van nobele doelstellingen
alleen bouw je tenslotte nog geen betere
samenleving. Wie is er niet voor een welvarende, groene én Vlaamse provincie?
Een provinciaal programma moet aangeven wat het provinciebestuur kan doen
om die doelsteUingen te bereiken. VU&ID
durft daarbij keuzen maken en spreekt
zich ook uft over heikele thema's: de rol
van de provincie, verbrandingsovens,
Zaventem, de Vlaamse Rand,..."
Het volledige provinciale VU&ID-programma bestaat uit meer dan 60 pagina's
ingedeeld in 10 hoofdstukken. Het kan
bekomen worden bij Herman Van
Autgaerden, tel. 016/26.70.43, fax.
016/26.70.42. E-post:hvautgae@vlaamsbrabant.be
LIJSTEN
Het arrondissement Leuven bestaat uit de
drie districten: Leuven, Haacht-AarschotDiest en Tienen. De eerste twee sturen elk
15 kandidaten in het veld, het derde 8.
District Leuven: 1 Herman Van

Autgaerden, gedeputeerde. Bierbeek; 2.
Monica Bruylandt-Van De Velde, schepen,
Tervuren; 3. Stijn Bex, Leuven; 4. Chris
Gielens, OCMW-voorzitster, gemeenteraadslid. Herent; 5. Bart Nevens, Kortenberg;
6.LieveJuchtmans-Gyselinck, Oud-Heverlee;
7. Bert Lambeir, Leuven; 8. Annemie Rastelli,
gemeenteraadslid, Tervuren; 9. Luc Draye,
gemeenteraadslid,
Herent, 10. Greet
Pauwels, Leuven; 11.Bert Vanhamel,
gemeenteraadslid, Oud-Heverlee; 12. Jo
Vanden Dorpe, Kortenberg; 13. Bart
Slijpers, Leuven; 14. Luc Vanhorenbeek,
schepen,
erevolksvertegenwoordiger,
Koribeek-Lo; 15. Danny Pieters, federaal
volksvertegenwoordiger, Leuven.
District Haacht-Aarschot-Diest:
1 Marcel Smekens, gemeente- en provincieraadslid, Tielt-Wmge; 2. Franciska
De Meulder, Tremelo; 3. Greet Sels, Diest
4. Mario Bergen, Aarschot; 5. Paula
Vanhorenbeeck-Jaubin, gemeenteraadslid.
Haacht; 6. Ludo Donny, Holsbeek; 7
Geertrui Lejeune, Boortmeerbeek; 8
Cindy Stas, Haacht; 9. Els Van Hoeck,
Rotselaar; 10. Tom Aerts, Scherpenheuvel
Zichem; 11. Wilfrieda Van Brusselt
Aarschot; 12. Geert Nijs, Diest; 13. Jeroen
Maes, Haacht; 14. Peter Van Hoof; (ID21),
Kortenaken; 15. Willy Kuijpers, burgemeester. Herent.
District Tienen: 1. Philip Vanhelmont,
Tienen; 2. Gilbert Maho-Beelen, Linter, 3.
Robert Volders, Landen; 4. Jeannine
Taverniers-Vanluyten, Tienen; 5. Omer
Swinnen, Glabbeek; 6. Ivo Kennes,
Boutersem; 7. Katrijn Vanden Driessche,
Linter; 8. Jos Bex, Vlaams volksvertegenwoordiger, eerste schepen. Herent.

de doorbraak. Het ogenblik waarop het
jarenlange soms slopende oppositiewerk
zal verzilverd worden.
Kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van Lebbeke op de lijst VU&ID: 1.
Dirk De Cock; 2. Lieve Aeyels; 3. Frangois
Willems; 4. Nele Bosman; 5. Wim Van Der
Poten; 6. Andrea De Cock; 7. Guido
Breckx; 8. Gerda Merckx; 9. Karel
Verhulst; 10. Karine De Bondt; 11. Dirk
Abeel; 12. Frankie Dierick; 13. Filip
Dierickx; 14. Hugo De Mol; 15. Mare De
Buyser; 16. Dieter Verzele; 17. Erik Gillis;
18. Roger Baert; 19. Erik De Smedt; 20.
Regine Vincke; 21. Jo Uyttenhove; 22.

Anne-Marie Colson; 23. Vanessa Van
Nieuwenhuyze; 24. Willy Bosman; 25.
Marcel Vermeir.
Lijst VU&ID provincieraad district
Dendermonde-Wetteren:
1. Jean-Pierre Willerfts (Buggenhout); 2.
Claudine Van Imschoot-De Geest (KalkenLaame); 3- Goedele De Cock (Lebbeke);
4. William Beaufays (Dendermonde); 5.
An Van Schuylenbergh-Bracke (Wichelen);
6. Sabine Meremans-De Wolf Sabine
(Dendermonde); 7. Ferdy Willems
(Dendermonde).
Dirk De Cock

VU&ID met sterke lijst
in Lommei
VU&ED van Lommei is erin geslaagd om een
volledige lijst met 31 kandidaten (tegenover
29 in 1994) te presenteren aan de
Lommelse kiezers. 17 kandidaten zijn
nieuw en een 10-tal is jonger dan 35 jaar. Er
staan 11 vrouwen op deze ambitieuze lijst.
Momenteel heeft VU&ID-Lommel 1 gekozene in de gemeenteraad (de huidige lijsttrekker, Rik Bosnians), maar de verwachtingen
zijn dat de fiactie tot 2, en liefet 3, verkozenen wordt uitgebreid. De ploeg staat vol
van het enthousiasme en zal alles in het
werk stellen om een schitterende campagne met succes af te ronden.
De LIJST
1. Rik Bosmans (55); 2. Hilde Lourdaux

(51); 3. René Bots (53); 4. Marie-Jeanne Van
Endert (62); 5. Johan Bosmans (36); 6. Wim
Maes (40); 7. Manna Vlems (32); 8. Luc
Schepers (28); 9. Dave van de Vorde (27);
10. Josee Luykx-Vanbrabant (64); 11. Koen
Loyens (32); 13. Annelies Wouters (21); 14.
Gerry Willekens (22); 15.JanVansummeren
(64); 16. Boy Van Heeswijk (50); 17. Nelly
Dingegen (54); 18. Pierro Groenen (45);
19. Nancy Maes (24); 20. Inge Brockmans
(34); 21. Geert Vanden Bergk (19); 22, ElsVandenberg-Jansen (59); 23. Rik Wouters
(50); 24. Brigitte Heyvaert (38); 25. Jacky
Van Broeckhoven (54); 26. Chel Driesen
(55); 27. Kristien VanderhoydonksBosmans (32); 28. Arnold Kneveld (63); 29.
Jef Bosmans (66); 30. Guy Vandenboer
(38). 31. Gerard Vandufiel (73).

VU&lD-lijsten
voor het arr. Turnhout
Op de verkiezingszondag zullen in de 3
districten van het arrondissement
Turnhout onder het lijstnummer 9 volgende kandidaten zich met een sterk verkiezingsprogramma aanbieden.
Arendonk-Mol
1. Herman Hermans (Arendonk); 2.
Marijke Verachten (Meerhout); 3.
Christophe Verdonck (Mol); 4. Flor Van
Noppen (Dessel); 5. Suzanne LambrechtsSchellekens (Ravels); 6. Jan De Graaf
(Geel); 7. Kris Van Dijck (Dessel).
Herentals-Westerlo
1. Bert Laureys (Herentals); 2. Karen
Hendrickx (Westerio); 3. Ivo Peeters
(Noorderwijk); 4. Leen Peeters (Olen); 5.
Jules Moons (Herenthout); 6. Barbara

Meurrens (Hulshout); 7. Wendy Vetters
(Herenthout); 8. Patrik Vankrunkelsven
(Laakdal).
Hoogstraten-Turnhout
1. Jan Hermans (Oud-Tumhout); 2. Louise
Troonbeeckx (Merksplas); 3. Jan van der
Vloet (Merksplas); 4. Frida Adams
(Turnhout);
5. Joris
Frederickx
(Vosselaar); 6. Margriet Hermans (OudTumhout).
Opvallend aan deze ingediende lijsten is
het feit dat in elk district de plaatselijke
VU&lD-parlementairen als lijstduwer fungeren.
In de twee van de drie distriaen staan evenveel mannen als vrouwen op de lijsten.
Joris Frederickx, arr. voorzitter
14 september 2000
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VVVG-gouwwandeling in Oostduinkerke
Morgen vrijdag 15 september 2000 gaat te
Oostduinkerke een wandeldag door die
door het WVC afdeling Oostduinkerke
wordt georganiseerd in opdracht van het
Couwbestuur van West-Vlaanderen Alle
afdelingen van het VVVG sturen een
afvaardiging, en ook met-aangeslotenen
kunnen deelnemen

OOST-VLAANDEREN
za. 16 sept. KAPRIJKE: Zesde bal
van de Burgemeester Verkiezingsfeest van
de SAMEN-coalitie in het Sportcentrum
Voorstraat 25 Deelname 80/150 fr Aanvang 20u Kaarten Stijn Coppejans
(09/377 49 79)
Za. 23 sept. DESTELBERCEN: Jaarlijkse uitstap Naar Rijsel met o m Eurolille
Lille-Flanders, wandeling door oud stadsgedeelte en bezoek Musée des Beaux-Arts
Deelname 1 400fr (alles inbegr) Inschrijven voor 15/9 bij Roland Kerckaert
(09/228 35 46) Org VU-DestelbergenHeusden i s m VTB
za. 23 sept. DEINZE: Familiefeest
van VU-Deinze in de Volkskring Markt om
19u 30 Gastspreker Vincent Van Quickenborne Deelname 500 fr voor aperitief +
hoofdschotel Inschrijven voor 17/9 bij
o m Herman Maes (09/386 24 53) of storten op rek nr 441-7588611-40 van VUDeinze
za. 30 sept. DENDERLEEUW: 4de
Gezellige Hespenavond (10 verschillende
soorten) Vanaf I8u in zaal Parochiaal
Centrum Sint Antoniusstraat te Iddergem Org VU-Denderleeuw
Za. 30 sept. NEVELE: Vlaams
Herfstfeest in zaal Novy Wlark te Nevele
Mosselen aan 575 fr, warme beenhesp
475fr(-12j 300 en 250 fr) Deureen om
18u45 Aanvang 19u 15 met toespraak
door Geert Bourgeois Inschrijven bij
Michel Roelens
09/371 62 68
fax
09/371 46 06 e-post michel@roelens net
Zo. 1 okt. ERPE-MERE: Eetfestijn
van VU-Erpe-Mere Van 11u 30 tot 19u in
Sint-Janshof Keerstraat 218 te Ottergem
Deelname 400 fr kinderen 200 fr
zo. 1 okt. CENT: Visbuffet van VUCent-Zuid Om 12u m de Basisschool SintPaulus Smidsestraat 76 (nabij St -Pietersstation) Inschrijven vóór 25/9 noodzakelijk door storting op rek nr 068-207764024 van VU-Gent-Zuid Volw 600 fr -12j
300 fr Rond 15u bekendmaking resultaat
wandelzoektocht 2000 Info Roger Roels
09/222 72 37
zo. 22 Okt. BEVEREN-WAAS: Poëzie bij het aperitief Het woord is onzijdig
met Hubert Van Herreweghen Patricia
Lasoen en Willy Spillebeen Om11u in Kasteel Cortewalle Kaarten 250 fr Org FW0 VI en FW-Antwerpen i s m Int Vriendenkring A van Wilderode info FVV
09/223 38 83

WEST-VLAANDEREN
Vr. 15 sept. OOSTDUINKERKE:
VWG-Gouwwandeling te Oostduinkerke
Afspraak in de zaal van de Witte Burg
(naast kerk) vanaf lOu Vooraf inschrijven
en info bij Ingrid Scherrens (051/20 23 86)
of Gust Vergaerde (058/52 05 21)
za. 16 sept. IZECEM: Met FVV-lzegem naar 25 jaar FVV in het CC te Schoten
Info Renata Blondeel (051/30 48 08)
Ma. 18 sept. BRUGGE: Didactische
wandeling te Moerbrugge o I v Omer
Dombrecht
Org
VWG-Brugge-Zuid
(050/38 35 12)
Di. 19 sept. IZEGEM: Dichteres Jo
Giseking praat over en leest voor uit eigen
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Een grote (7 km) en een kleine wandeling (3
km) werden uitgestippeld en worden aaangeduid Een bezoek aan het Visserijmuseum
en aan het Waterreservaat zijn eveneens
voorzien En voor wie het rustiger-aan wil
doen worden volksspelen in de zaal voorzien
en bestaat de mogelijkheid om in de duinen
te zonnen Nadien gezellig samenzijn

Er moet vooraf ingeschreven worden een
lunchpakket voor wie dit wenst is voorzien
Dit pakket bevat een apentiefdrank soep,
twee belegde broodjes koffie en taart, en
twee drankjes voor onderweg Prijs voor
de inschrijving, verzekering eventueel gids
en lunchpakket inbegrepen bedraagt 250
fr p p (inschrijving en verzekering 50 fr)

Afspraak in de zaal van de Witte Burg
(naast de kerk) te Oostduinkerke vanaf
I0u

werk Om 14u 30 in De Dne Gezellen Men
tenhoekstraat 4 inkom 50 fr leden gratis
Org VWG 1 s m het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap
Do. 21 sept. BRUGGE: Sam Amssoms vertelt over zijn avonturen als globetrotter Om 20u in De Gulden Spoor t
Zand 22 Deelname 100 fr Org Informativa vzw
Ma. 25 sept. ROESELARE: Boekbespreking De Wolvenlus van Nicholas
Evans, o IV Frans Pottie Om 14u in de
Gaaipersstraat 2 te Roeselare Org WVGRoeselare
Di. 26 sept. IZECEM. Fietstocht
met start om I4u bij het beeld Het paar
Korenmarkt Org VWG-Fietsclub
Wo. 27 sept BRUGGE: Diamontage
met 4 computergestuurde projectoren
over de Nationale parken en steden in
westelijk USA door Annie en Guido Cabuy
Om 15u in de Magdalenazaal Violierstraat
7 Deelname 70 fr met koffietafel 140 fr
Deuren I4u Org VWG-Brugge-Noord
ZO. 1 okt. IZECEM: Wandeling in
Jongershove o I v Herman en Rosa Vandamme-Decoene Samenkomst om 13u 30
aan het Vlaams huis Org Wandelclub
Vlaams huis
Di. 3 Okt. IZECEM: Vertrek met bus
om 13u 40 voor halvedaguitstap naar Roeselare Vooraf inschrijven bij Lucien Velghe
(051/30 69 06) Org VWG
Do. 5 Okt. BRUGGE: Leeskring
vvvc-Brugge-Centrum bespreekt boek
Karakter van F Bordewijk
Info
050/67 31 29
Dl. 10 Okt. IZECEM: Fietstocht met
start om I4u bij beeld Het Paar' Korenmarkt Org WVG-fietsclub
Dl. 10 Okt. IZECEM: PijnbehandeImg door Tom Commeme (Activa vzw, Torhout) Om 20u in De Drie Gezellen Org
FVV-lzegem
WO. 11 okt. BRUGGE: Eh Staf
Nimmegeers over Misverstanden in Brussel' Om 15u in PCM Magdalena, Violierstraat 7 Deuren om 14u Deelname 70 fr
met koffietafel 140 fr Org VWG-BruggeZuid
DO; 12 Okt. IZEGEM: Om 20u opening van schildenjententoonstelling van
Mon Camelbeke In het Stadhuis (huis
Ameye) Toegankelijk tijdens weekeinden
van 13/14 en 20/21 oktober van 10 tot 12
en van 13 tot 20u Org VSVK
Ma. 16 okt. BRUGGE: Natuurwandeling te Tillegem o I v Dhr O Dombrecht
Org
en
info
VWG-Brugge-Zuid,
050/38 35 12
Di. 17 Okt. IZECEM: Beelden in
raampjes verpakt Een diamontage door
LUC Vankeirsbiick Om 14u 30 in De Dne
Gezellen Mentenhoekstraat 4 Org VWG
WO. 18 Okt. IZEGEM: Met FW-lzegem naar Najaarsvoordracht FW-Cent'
Info bij Renata Blondeel (051/30 48 08)
Do. 19 Okt. IZECEM: De musicus
(onder)gewaardeerd (?) door Fred Brouwers Om 20u in de bar van de Sted Academie voor Muziek en Woord Kruisstraat
15 Toegang 100 fr, abos gratis Org
VSVK
Ma. 23 okt. IZEGEM: Lic Freya Malfait over Smt-Martens-Latem Om 20u in
de Plantijnzaal (stadsbib) Wolvenstraat
Inschrijven
bij
Josée
Bogaert
(051/30 10 39) Org VSVK
Dl. 24 okt. IZEGEM: Fietstocht met
start om 14u bij beeld Het Paar Korenmarkt Org VWG-Fietsclub

WO. 25 Okt. BRUGGE: Diavoordracht door F Verlmde over Apocalyps in
de beeldende kunst' Om I5u in PH Magdalena violierstraat 7 Deuren vanaf 14u
Deelname 70 fr met koffietafel 140 fr
Org VWG-Brugge-Zuid
zo. 29 Okt. ZWEVECEM: Jaarlijks
Vlaams Braadfeest Vanaf lluSO in zaal
Boldershof Harelbeekstraat 25 Deelname
400 fr -10j gratis Org en info VU-Zwevegem en Vlaamse Klub Groot Zwevegem
Ma. 30 okt. IZECEM: Eros en Thanatos m de schilderkunst van de 15de,
16de en 17de eeuw door lic Freya Malfait
Om 20u in de Plantijnzaal (stadsbib) Wolvenstraat Inschrijven bij Josee Bogaert
(051/30 10 39) Org VSVK

Vlaamse Volksontwikkeling info bij Jan De
Scheerder 03/236 45 40
Za. 19 sept. EDECEM: Met FWEdegem naar vienng 25 jaar FVV m het
Vlaams parlement te Brussel

VLAAMS-BRABANT
15 sept. TIELT-WINCE: Van 1 tOt
15/9 16de Fiets-Of autozoektocht 25 km
lang mooiste plekjes van het Hageland
Inschrijven iedere dag (behalve dinsdag)
vanaf I3u in Tilt City, Hazepad 4 Org
Vlaamse Knng Tielt-Winge
Za. 16 sept. BRUSSEL: FW Viert 25
jaar In het Vlaams parlement te Brussel
Om lOu ontvangst en koffie 11u academische zitting, 12u receptie 13u wandelbuffet I5u huldiging Slotom17u
za. 16 sept. BUIZINGEN: Pensenkermis van VU-Buizingen Vanaf 17u inde
Don Boscozaal Alsembergsestwg Ook op
17/9 vanaf I1u 30
Za. 23 sept. TIELT-WINCE: Prijsuitreiking Zoektocht Om 19u 30 in 't Jongensschool Org Vlaamse Kring TieltWinge
za. 30 sept. VILVOORDE: Jaarlijks
eetfeest Van 12 tot 22u in Cultureel Centrum van Kongslo Streekbaan 185 te
Koningsko/ Org VU-Vilvoorde-Peutie
za. 30 sept. TIELT-WINCE: 4de
Familiequiz van VU-Tielt-Winge Inschrijving en mfo 016/63 16 29
za. 30 sept. LENNIK: Etentje met
zalm en kipfilet Vanaf 17u m feestzaal
Sport- en Ontmoetingscentrum Jo Baetens, Alfred Algoetstraat 77 Ook op zondag 1 okt vanaf 12u Org Lennik 2000
(kartel VU&ID SP en onafhankelijken)
Za. 30 sept. BEERSEL: Eetfestijn
vanaf 17u 30 in zaal Ons Huis, Vroenenbosstraat 1A te Dworp Met pensen speciale
schotel biefstuk
Ook op 1 okt van
11u30tot16u Org, VU-Groot-Beersel
za. 30 sept. ZAVENTEM: Jaarlijks
steak- en Haantjesfestijn Van 11u30 tot
I5u en van I7u 30 tot 21 u in de nieuwe
zaal Sint-Maarten' veldeke 1 te Zaventem
(vroegere turnzaal Sint-Martinusschool
achter rustoord op Marktplein) Org
VU&ID-Groot-Zaventem

LIMBURG
zo. 18 sept. TONGEREN: Verkiezingsbarbecue van VU&ID-Tongeren Vanaf
12u in zaal De Meir Henis-Tongeren Met
voorstelling van VU&ID-kandidaten Deelname 400 fr -I2j 250 fr Gratis aperitief
Info en inschrijven
Leon Neyens
(012/23 51 54)
Of
Stijn
Daniels
(012/39 32 62) Fax 011/65 80 81 Epost tongeren@volksunie be

ANTWERPEN
vr. 15 sept. BORCERHOUT: Bezoek
aan tentoonstelling Borgerhoutse kunstenaars Bijeenkomst om I3u 30 districtshuis Morekensplein 1 Org Kring voor

Inschrijvingen bij Ingrid Scherrens
(051/20 23 86) ofb\j Gust Vergaerde
(058/52 05 21) Beuling op rekening 4764325581-55 van VWG-OastduInkerke

za. 16 sept. MORTSEL: Kindermolen en info-stand van VU-Mortsel Vanaf
8u 30 Mortsel-Dorp
za. 16 sept. ZOERSEL: Najaarsbarbecue van VU-arr Antwerpen Vanaf I4u
in Koetshuis te Zoersel Assortiment vlees
met brood en groenten Springkasteel
Deelname 400 fr (kinderen 200 fr) Info
en inschrijving 03/288 58 80
Dl. 19 sept. BORCERHOUT: Bezoek
aan klei-atelier Om 14u Deelname 100 fr
Inschrijven bij Jan De Scheerder
03/236 45 40 Org Kring voor Vlaamse
Volksontwikkeling
DO. 21 sept. EDECEM: Diavoorstelling door Elisa Couvreur over Artistieke
impressies uit de Indonesische Archipel'
Om 20u in zaal Elzenhof Kerkplein Deelname leden 150 fr, met-leden 200 fr Org
Culturele Kring De Pelgrim
Vr. 22 sept. KESSEL: De 12 werken-Show Evenement met VU&ID-kandidaten Gast Bert Anciaux Optreden van
Margriet Hermans Daarna spetterend
dansfeest in de Turnzaal van Kessel, Berlaarsesteenweg Info en kaarten (150 fr
vvk)
secretariaat Els Van Weert,
03/411 27 76
Za. 23 sept. BORCERHOUT:
Natuurwandeling in het Nachtegalenpark
Afspraak aan taverne Dikke Nee om
13U50 Deelname 150 fr met-leden 200
fr Bigkaart 100 fr Org Kring voor Vlaamse Volksontwikkeling
Za. 30 sept. EDECEM: Terugblik op
de reis naar Zwitserland met FW In de
kleine feestzaal van het Elzenhof Info
Hilde 03/449 17 66
za 30 sept. MECHELEN: Güldensporenkomitee Mechelen nodigt uit voor
operette Op de Purpren Hei' van Armand
Preud'homnie Vertoningen om 14u 30 en
om 20u in de vernieuwde Stadsschouwburg, Keizerstraat Met het versterkt
toneel- en operettegezelschap De Nete
Kaarten 490 fr, w k 400 fr op tel/fax
015/33 72 33
DO. 12 Okt. EDECEM: Verteiavond
over Zuid-Amerika met projectiefoto's
door Liesbet Van Huffelen Om éou in zaal
De Schrans Molenveldlaan 4 te Edegem
Org VTB-VAB en Culturele Knng De Pelgnm
Ma. 16 okt. EDECEM: Prof Marcel
Janssens over Hugo Claus en zijn haat-liefde-verhouding met Vlaanderen Om 20u
m zaal Elzenhof Kerkplein Deelname
leden 150 fr met-leden 200 fr Org Culturele Knng De Pelgnm
Ma. 23 okt. BORCERHOUT: Bezoek
aan het ADVN Afspraak om lOu 30 's Middags koffietafel (250 fr) In de namiddag
{13u45) bezoek aan tentoonstelling Willem De Meyer Org Knng voor Vlaamse
Volksontwikkeling Info Jan De Scheerder
03/236 45 40
WO. 25 Okt. TURNHOUT: Karel Van
Hoorebeke spreekt om 20u in CC De
Warande Keldercafé Toegang gratis Org
Vlaamse Knng Turnhout Info Klara Hertogs 014/72 45 79

T\ e 27ste Olympische Spelen worden gegarandeerd de
beste ooit. Zo hoort dat nu éénmaal Voorzitter
Szamaranch van het IOC wil het zo. Slechts één keer
maakte hij een uitzondering op die regel: in Atlanta. De
greep van de commercie op de Spelen was toen zo
verschroeiend dat zelfs hij begreep dat het zo niet verder
kon, dat er grenzen zijn aan alles.
•

SPORT

De Spelen van Coca-Cola (Atlanta, 1996)
liepen uit de hand. Organisatorisch en
sportief. Daar moest een eind aan komen.
Sydney moet een lichtbaken worden.
Opnieuw organiseert de overheid. De
privé kijkt toe langs de lijn. De sponsors
zijn nadrukkelijk aanwezig maar er zijn lijnen getrokken die niet weer mogen overschreden worden. Het worden spelen op
mensenmaat die bovendien milieuvriendelijk willen overkomen. Al weet iedereen
met een beetje gezond verstand dat zoiets
onmogelijk is. Zo'n massagebeuren moet
fataal vervuilend werken omdat het
gewoon niet anders kan. Nochtans heeft
Sydney zijn best gedaan...
VERDER AF DAN OOIT
Australië, een land waar nog ruimte zat is,
wordt twee weken lang de navel van de
sportwereld. Citius, altius, fortius. Going
for gold. Om het goud is het te doen.
Laten we elkaar niets wijs maken. Zilver
en brons zijn misschien mooi maar helemaal hetzelfde niet. Wie goud wint, wordt
een koningskind. Roem en rijkdom zijn
voor hem of haar weggelegd. De Olympische idealen van Pierre de Coubertin, de
Fransman van adellijke titel die eind
negentiende eeuw de aanzet gaf tot de
wedergeboorte van de Spelen uit de Oudheid, zijn verder af dan ooit. Of misschien
toch ook weer niet. De Coubertin maakte
zich destijds behoorlijk zorgen over de
lichamelijke paraatheid van de Franse
jeugd. In de zich almaar verder industriahserende samenleving was sport niets
anders dan een vorm van escapisme. Daar
lag de Coubertin op zich niet echt van
wakker. Maar hij was wel een patriot,
bekommerd om de eer en de uitstraling
van zijn land. Frankrijk had in 1870 de
oorlog tegen Duitsland verloren en dat
woog nog altijd na. De Coubertin herinnerde zich de uitspraak van Wellington die
na de slag bij Waterioo verklaarde dat die
zo belangrijke militaire overwinning werd
voorbereid op de sportvelden van Eton. In
Frankrijk liep niemand zich in het zweet
op een sportveld. In een (andermaal)
schitterende bijdrage van Hl. Wesseling
in de NRC wordt een en ander uit de doeken gedaan. „De enige buitensport die
welgestelde Franse jongeren in die tijd
beoefenden was dominospelen op een
caféterras."
Het klinkt gek, een beetje pijnlijk maar op
zichzelf toch ook weer niet verwonderlijk:
toen na 1905 en vooral na 1911 de oorlogsdreiging groter werd, groeide de militaire betekenis van sport. „Sport", zo
werd betoogd, „kweekt patriottisme, zelfvertrouwen, teamgeest, offerzin, koelbloedigheid, volharding, solidariteit en discipline. Allemaal eigenschappen die in oorlogstijd van belang kunnen zijn..."
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MOOIPRATERIJ
Tussen sport en oorlog, tussen sport en
patriottisme of nationalisme heeft altijd
een vreemde en doorgaans ongezonde
relatie bestaan. In de jaren zeventig en
tachtig, om een sprong te maken in de
tijd, was er het algemene Westerse misprijzen voor atleten uit het Oostblok, die
onnatuurlijk naar topprestaties werden
gedreven om de deugdelijkheid van een
politiek systeem en de glorie van een land
te dienen. Dat misprijzen was terecht,
maar jammer genoeg ook exclusief
Wat er bijvoorbeeld in de Verenigde Staten
werd 'klaargestoomd' onder de zogeheten
studenten-atleten was ook niet mis. En die

gen. Kleine landen, Noorwegen bijvoorbeeld, vieren triomfen via een gerichte en
geldverslindende voorbereiding. Het
klinkt niet vriendeUjk, maar het is helaas
waar: de spelen zijn een oorlogsveld. Er is
geen tijd en geen ruimte voor relativering.
Er staan voor de organisatoren en het IOC
miljarden op het spel. Voor de deelnemers gaat het, naargelang het gewicht van
de discipline, om miljoenen, tientallen

Enkel het goud
telt echt
jongens en meisjes mochten na terugkeer
in hun land al evenzeer op de foto met de
president als hun tegenstanders uit het
Oostblok. Met het einde van de koude
oorlog is er overigens weinig verbeterd.
De strijd tegen of het achterna hollen van
het dopinggebruik gaat onverminderd
verder. Deelnemen is echt niet belangrijker dan winnen.
Olympische Comités smeken overal om
meer geld en meer subsidies. Topsport
wordt een bekommernis van vele regerin-

miljoenen. Sydney heeft geen uitstaans
met de veronderstelde brede basis van de
sportpyramide. Het is goed zich dit te
realiseren. De rest Is mooipraterij.
DECORUM
In het licht van die werkelijkheid zullen
ook de prestaties van onze landgenoten
moeten beoordeeld worden. Het BOIC
heeft de selectienormen aanzienlijk verscherpt. Wie mee mag is op papier goed

voor de halve finale. Dat zal wel waar zijn.
Maar een halve finale in de atletiek stelt
natuurlijk meer voor dan een finale in het
judo, dat met de beste wil van de wereld
niet als een universele sport kan of mag
worden beschouwd. Waarmee we niet
gezegd hebben dat Ulla en Gella geen
topsportsters zijn. Het tegendeel is waar.
Onze judowereld sluit trouwens helemaal
aan bij de Olympische beweging... Ook
hier een kleine sponsoroorlog met aüeten
die uit welbegrepen eigenbelang in
opstand komen tegen hun sportbond.
Een bondscoach die opstapt maar toch
meegaat als persoonlijke coach van potentiële medaillewinnaars. Diezelfde persoonlijke coach die vervolgens nogmaals
zegt dat het BOIC bevolkt wordt door profiteurs die enkel uit zijn op hun postje, op
een nieuw kostuum, profiteurs voor wie
atleten tot het decorum van hun eigen
wereld behoren. En alsof het nog niet volstaat voegt de man eraan toe dat er nog
overal gespoten en gepakt wordt dat het
een heve lust is. Het ergste is dat hij waarschijnlijk nog gelijk heeft ook.

Met de spelen
van Atlanta
was de grens
van de commercialisering
berelict, In
Sydney moet
het opnieuw
om de olympische Idealen
gaan...

Olympos

Het grote examen
Wanneer u dit leest is liet resultaat van het
examen al bekend Anderlecht opnieuw in
iviancliester, opnieuw in de Champions
League. Is er nog een toekomst voor het
Belgisch voetbal op het hoogste platform?
De voorbije maanden. werd er vaak aan
getwijfeld. De snel uitgediepte kloof leek
onoverbrugbaar. Euro 2000 was sportlef op
een kater uitgelopen. Maar in voetbal kan er
veel snel veranderen.
Anderlecht geraakte tot veler verbazing
toch voorbij het Portugese Porto en daarna
werd opnieuw alles mogelijk. Niet enkel het
grote geldgewin, het bereik van de felbegeerde potten van Egypte Binnen de kortste keren werden plannen gesmeed voor
een Euroliga die de twee beste Belgische
elftallen moet toelaten niet langer in de
nationale competitie aan te treden.
Misschien is het wijs af te wachten en rustig
te blijven. Zes matchen in de Champions
League zullen ongetwijfeld sporen nalaten,
zullen de verhoudingen in juist perspectief

los van de concurrentie. Staartploegen kunnen nog maar moeilijk een vuist maken in
wedstrijden die ze vroeger als de uitdaging
van het seizoen tegemoet gingen De budgetverschillen kunnen op het veld maar
moeilijk worden weggestopt De werkelijkheid eist haar rechten op Dat doet pijn bij
mensen die jarenlang hun ogen hebben
gesloten voor de evolutie in het buitenland
Misschien storten de voetbalcompetities
zoals we die al jarenlang kennen langzaam in
elkaar. De tijd laat niets of niemand overeind
staan. Wie dit niet wilde geloven zal het in
de komende jaren noodgedwongen voelen
Dat niemand zich nog illusies make, het
wordt
Doen Aimé Antheunis en de zijnen het onmogelijke? nooit meer zoals vroeger. Gewoon
omdat vroeger voorbij is Desondanks blijven krachten altijd overeind: zoals die van
plaatsen. Daarna kan er verder worden
de resultaten. Presteert Anderlecht slecht in
gedacht.
de Champions League dan zullen andere
Een vaststelling dringt zich desondanks nu al
clubs daar onrechtstreeks voordeel mee
op- nationaal liggen de krachtsverhoudindoen Ook al geeft niemand dat graag toe.
gen wel erg snel vast Club Brugge en
Anderlecht maken zich al na vijf speeldagen
Olympos
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IZ empenzoon Karel Van Miert moet niet ontevreden
zijn over zichzelf. Hij kan meer dan vele anderen
van zichzelf getuigen: „Ik heb het heel ver geschopt".
Vooral Europees. Over die jaren schreef de gewezen
Commissaris van Concurrentiebeleid een boek

^

Van persman
t o t opvolger
van BSP-voorzltter Wllly
Claes.

Geboren en getogen op üc ivcmpciisc
zandgrond van het Oud-Turnhoutse
gehucht Oosthoven, leerde Karel Van
Miert wat het dagehjks gevecht om het
bestaan echt betekende. Voor de voorstelling van zijn boek 'Mijn jaren in Europa'
hadden twee Belgische premiersjean-ittc
Dehaene en Guy Verhofstadt aanvaard het
woord te voeren, liet een klein half dozijn
partijvoorzitters zich als 'gezien' noteren,
liep Van Miert's opvolger in de Europese
Commissie Philippe Busquin er wat verloren bij - wat wil je, als Franstalige op zo
een uitgesproken Nederlandssprekende
Vlaamse mondaine bijeenkomst? - en
waren voorts nog heel wat BV's naar
Brussel gekomen Kortom, een niet alledaags gebeuren, een opmerkelijk eerbetoon
voor
toch
'zomaar'
een
Kempenzoon.
PERSMAN
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Het scheelde niet veel of de jonge Karel
Van Miert had niet eens zijn middelbare
studies afgemaakt. Terloops, zijn latere
opvolger-partijvoorzitter Louis Tobback
was er niet bij.
Willy Claes die Van Miert nochtans tot zijn
opvolger promoveerde aan het hoofd van
de partij was weUicht weerhouden door

een repetitie met zanger Koen Crucke.
Zelf leerden we Karel Van Miert kennen
ergens achteraan een grote zaal in wat
toen nog het socialistisch partijgebouw
was aan de Brusselse Keizerslaan. Dat
moet halfweg de jaren zeventig geweest
zijn. Sindsdien zijn Vlaamse en Franstalige
socialisten elk hun eigen weg gegaan, ze
hebben zelfs geen gezamenlijk huisnummer meer.
Zijn toenmalige patron, de nadien zo
ongelukkige Willy Claes, gaf een druk bij-

SAMENLEVING

boek het weinige wat hij kwijt wil, maar
het meer dan verrassende feit was dat Van
Miert de nieuwe BSP-voorzitter werd.
Samen met de turbulente Luikenaar
André Cools. Het was de tijd van het covoorzitterschap van de sociaüstische partij. Het was een keuze die voor de oude
garde biimen de toeimialige BSP zeker
niet vanzelfsprekend moet geweest zijn:
Van Miert kwam niet meteen uit een traditioneel socialistisch nest, was opvallend
jong voor een partij met vrijwel uitsluitend vergrijsde politici en hij werd op de
koop toe kandidaat omdat de partijtop het
niet eens was geworden over een mogelijke andere kandidaat. Hij had bovendien

Hij schopte het
Europees ver
gewoonde persconferentie - waarover is
mij vandaag al lang niet meer duidelijk maar het was Karel Van Miert die als kersverse 'persman' van de voorzitter voor het
nodige journalistieke voer zorgde. Het
beter klinkende 'woordvoerder' was toen
nog niet uitgevonden. En dus stonden wij
als even kersvers politiek verslaggever
voor de BRT-radio vlak bij hem. Je weet
maar nooit...
Niet zoveel later werd Claes minister. Hoe
een en ander toen binnenskamers verliep,
daarover vertelt Karel Van Miert in zijn

het profiel van een jonge Vlaming en niet
meteen van een echte socialistische Belg.
Maar, zo moet men gedacht hebben, de
ouderen zouden die jonge katholieke belhamel wel leren om in hun traditionele
socialistische pas te lopen.
DE SCHEIDING
Wie dacht dat Karel Van Miert braaf aan de
hand van zijn feitelijke bazen zou lopen,
kwam meer dan bedrogen uit. Op een
opvallend diplomatische, maar koppig

Ook in viaams-Brabant is het Festival overal
Mechelen koestert zijn beiaard en zijn orgei,
Gent zet de traditie van Mahler voort, in
Brussel l<omen de wereidorl<esten bij Horta
iangs, en van Waterviiet tot Westerio lioor je
de stemmen van Bach en liet Kings College
uit Cambridge
Maar ooi< Leuven en Viaams-Brabant liebben
een eigen gezicht. Dat van Stravinsky h\i, de
Proteus van de twintigste eeuw, de onvatbare, onbestendige zeegod met de duizend
gedaanten, nu eens kiassielc aandoend, dan
weer in het spoor van de Russische folklore,
of rauw-dissonant en obsederend van ritme.
Van hem krijgen we minder gespeeld maar
met minder origineel werk te horen zoals
'Les Noces', oude bruiloftsplechtigheden
met een mengsel van ironie en lyriek,
'Lhistoire du soldat', klein van bezetting (er
was oorlog en geldnood), maar wrang en vol
parodieën op gekende dansen zoals de ragtime en de polka, en de Symphony in C, in
de trant van Hayón en toch weer anders,
met bizarre sprongen en capholen
Transit is de naam van de cyclus met avantgardemuziek, getekend door drie wereldcreaties en werk van Olivier Messiaen met zijn
exotisch, soms extatisch palet, en van Henrl
Pousseur experimenteel op zoek naar Utopia
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wereld vol dissonanten, maar sonohteit die
goed in het oor ligt
Tenslotte nog even verwijzen naar de aanwezigheid in Aarschot van Bach met twee
suites, waaronder de tweede met haar
schalkse, luchtige badinerie en de derde
met haar aangrijpende aria, en twee concerti door // Fondamento Er is nog het impressionistisch, vluchtig palet van de Franse
meesters Debussy, Ravel en Roussel in
Tervuren en Vilvoorde, en het optreden in
DIest van het Spiegelkwartet, de festivalsterren van dit Jaar, met twee beroemde strijkkwartetten van Schubert- 'Rosamunde',
even meeslepend en zangerig als de gelijknamige balletmuziek, en 'Der Tod und das
Madchen', waarna het thema terugkeert in
het gelijknamige lied dat de dood niet als
griezelig maar als troostvol voorstelt.
Wouter De Bruyne
Het Spiegelstriikkwartet, de sterren van deze
FW-uitgave.
Voor tickets en Informatie: Festival van
Vlaanderen Viaams-Brabant, Brusselsestrat
63, 3000 Leuven. Tel. 016/20.05.40. Fax:
In de zes, onze gordel van smaragd, spelen
02/016/20.52.24. Het rijke programma van
kwartet, pianotrio en blazers werk van de
het FW In Viaams-Brabant zit vervat In een
Weense klassieken Haydn, Mozart en
kleine handige brochure (34 biz.) en Is graBeethoven Hier geen vervreemding maar
tis verkrijgbaar.
herkenning. Hier geen eigenaardige klank-
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rechtlijnige manier wrikte hij de aloude
BSP van onder meer de beruchte
Volksgazet los uit dat traditionele
Belgische keurslijf De begrippen 'Vlaams'
en 'Vlaanderen' kregen een plaats in de
officiële socialistische woordenlijst. Tot
André Cools er genoeg van kreeg en de
echtscheiding uitsprak. De BSP-PSB werd
de SP en de PS. Karel Van Miert kon beginnen aan de opbouw van een nieuwe
'Vlaams' socialistische partij.
Het is die Van Miert die nu zoveel groot
volk over de vloer kreeg voor de presentatie van zijn verhaal over zijn Europese
periode. Het voorlopig eindresultaat van
een persoonlijke keuze die hij als student
in Gent maakte: zijn universitaire eindverhandeling handelde over het supranationaal karakter van de Europese commissie.
EUROPA
Zelfe wie nauwelijks of geen belangstelling heeft voor dat Europese gebeuren
weet dat Van Miert ook daar een echte
Kempenzoon bleef Koppig tot en met,
door niets of niemand zich zomaar laten
afleiden van de oorspronkelijke doelstelUng - zelfs niet door bijvoorbeeld de
Financial Times - een indrukwekkende
persoonlijke inzet en een dossierkennis
waarvoor zelfs de Amerikanen opzij moesten gaan. Toen de Commissie met
beschaamde kaken in een mist van onfrisse praktijken voortijdig moest opstappen,
was er minstens één commissaris rond
wie niemand ook maar het kleinste vermanend vingertje durfde opsteken: Karel
Van Miert.
Wie het boek wil lezen op zoek naar
Agusta-verhalen, moet er niet aan beginnen. Het boek is geen afrekening met de
partij of met de Belgische binnenlandse
politiek. Wie de ook vandaag weer zo fel
besproken feiteUjke Europese regering
van binnenuit beter wil leren kennen,
moet dit vlot geschreven verhaal wél
lezen. Een zoveelste bewijs dat mensen
wel iets kunnen realiseren, zelfs op het
toch wel hoge Europese niveau, als ze dat
tenminste zelf willen. Een illustratie dat
Europa wel iets zou kunnen betekenen en
dat in de ruimst mogelijke zin van het
woord als zij die het zo willen inderdaad
de handen in mekaar slaan.
Helaas, Van Miert en zijn eigenzinnige
manier van optreden waren (en zijn) eerder de uitzondering dan de regel.
De minzame binnenlandse speldenprikken tussendoor zijn mooi meegenomen.
Ze maken de lectuur alleen maar aantrekkelijker. Van Miert blijft overigens ook dan
beminnelijk diplomatisch.
Mare Platel.
°» Mijn Jaren in Europa. Karel Van
Miert. Uitg. Lannoo, Belt. 342 bh.,
895fr.

'T wervers zijn geen ervers schreef Femand Lambrecht
in één van zijn beste aforismen, maar er zijn
uitzonderingen. En er zullen altijd gedreven reizgiers zijn
en blijven die vanuit een diepe onrust en een
onverwoestbaar onbehagen op de dool gaan of op zoek
gaan naar de ultieme kick. Maar tussen reizen en
zwerven gaapt een afgrond van verschil
•

God is overal. Maar Paul Theroux is overal geweest. De Amerikaanse reisschrijver
Paul Theroux is zeker geen gewone reisschrijver die een soort van klassieke reisgids schrijft. Nee, wanneer je een reisboek
van deze man leest is het alsof je samen
met hem alle avonturen en ontmoetingen
zelf meeleeft, alsof je in zijn schaduw te
voet langs de kusten van Engeland en
Schoüand stapt 'Het drijvende koninkrijk', met de trein doorheen China en
Patagonië reist 'De oude Patagonièexpres' of met de boot over de
Middellandse Zee vaart 'De Zuilen van
Hercules'. De vertaling van zijn meest
recente boek Frisse lucht, een lijvig boek
dat op niet één bladzijde verveeft, verscheen onlangs bijna gelijktijdig met het
origineel 'Fresh Air Friend'.
Paul Theroux, die momenteel op Hawaï
leeft, werd in 1941 in het noordoosten
van de VS geboren. Zijn geboortestad
Concerd ligt op zowat honderd kilometer
van de beruchte Cape Cod aan de
Atlantische oceaan waarover ook de
Amerikaanse schrijver Henry David
Thoreau, bekend van zijn Walden, een
curieus boekje, getiteld Cape Cod heeft
geschreven.

BOEKEN

kunnen terugkeren, aUeen zou zo'n terugkeer me een gevoel van mislukking hebben bezorgd. Ik was niet alleen ver weg, ik
was ook van alle contact verstoken." En
zijn vele rusteloze en onvermoeibare reizen hebben hem niet tot een arme zwerver of een mislukkeling gemaakt.
Natuurlijk is het zo dat hij in het Engels,
toch een wereldtaal, schrijft en dat zijn
boeken en artikelen daardoor uiteraard in
een veel groter taalgebied konden verschijnen, maar wanneer je zijn leven en
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Trinidad geboren werd en van Indische
origine is. Naipul werd beroemd door zijn
boek 'A house for Mr. Biswas' (1961) en
kreeg nog meer gezag in de wereldpers
door zijn boek over de islam en zijn verslag van een reis door het zuidoosten van
Azië: 'Among the believers' (1981). Over
zijn kennismaking met deze eigenzinnige
en hooghartige romancier en essayist en
over het tragische einde van deze haast
levenslange vriendschap schreef Theroux
een merkwaardig boek, een afrekening

De frisse lucht
van Paul Theroux

zijn werk vergelijkt met veel van onze
Nederlandstalige schrijvers dan merk je
pas hoe honkvast onze schrijvers wel zijn
en blijven (met de dichter en scheepsarts
Jan Slauerhoff als zeldzame uitzondering). Stijn Streuvels, Maurice Gilliams,
Paul de Wispelaere en Herman Teirlinck:
het waren en zijn beslist geen zwervers,
alleen een Hugo Claus en een Marcel van
Maele hebben een tijd een zwervend
Theroux is ook een verwoede kajakvaarbestaan geleid.
der die er niet voor terugschrikt om in zijn
éénmansbootje gevaarlijke trajecten af te
Het reisverhaal vormt dan ook een apart
leggen. Hij reisde doorheen China, woonliterair genre en Theroux is alleszins
de in Maleisië, beleefde de laatste dagen
samen met de flegmatieke en al even orivan Hongkong en schreef er een boek
ginele, maar te vroeg gestorven
over, woonde lange jaren in Uganda in
Engelsman Bruce Cbatwin (1940-1989)
Afrika waar hij als lid van het Vredeskorps
één van de ware grootmeesters in dft
van de Unesco of als Unesco-vrijwilliger
genre. Chatwin had een ware aflceer van
les gaf en er ook toevallig in de zestiger
het domiciüe en ook deze Chatwin had zo
jaren de grote schrijver V.S. Naipul leerde zijn theorieën over het zwervende nomakennen.
dische bestaan. Men leze hiervoor zijn
'Anatomie van de rusteloosheid' (Uitg.
Theroux trok door het dichte oerwoud in
Bert Bakker, 1995). Beide schrijvers
het binnenland van Borneo (hij houdt
waren trouwens bevriend met elkaar,
niet van steden, maar wel van onherbergschreven samen een boekje 'Opnieuw
zame verlaten en ondoordringbare binPatagonië' (Uitg. De Arbeiderspers, 1986),
nenlanden) en heeft dus heel wat gezien
een prachtig geïllustreerd kleinood voor
en beleefd en heeft al vele verrassende
de echte verzamelaars waarin Theroux
boeken (ook zeer leesbare romans) op
schreef: „Het sneeuwde in Boston toen ik
zijn naam staan. Hij is een nuchter iemand
vertrok: Patagonië beloofde een ander klidie op een onderkoelde manier obsermaat, verandering van stemming en volsveert en noteert wat hij ziet en hoort. En
trekte vrijheid om te zwerven. Dat is de
hij doet dit alles in een levendige stijl die
ware stemming om te vertrekken. Ik was
op geen enkel moment en op geen enkebereid, ik had er zin in; pas later begrijp je
le bladzijde de verveling toelaat.
al reizende dat de grootste afstanden
inspireren tot de grootste illusies, en dat
LEVEN ALS AANDACHTIGE
VREEMDELING
in je eentje reizen zowel een vreugde als
een
straf is."
De theorie over leven en schrijven die
Theroux huldigt, Ujkt op het eerste zicht
VRIENDSCHAP MET NAIPUL
eenvoudig maar is daarom niet minder
origineel en gedurfd. Zo begint zijn achtdelig boek bij de inleiding 'Het leven als
Theroux is dus dé grote gepatenteerde
vreemdeling' met de bekentenis:
reiziger van deze eeuw. Toch is hij niet
„Gedurende lange perioden van mijn
enkel vast te pinnen op het etiket reisleven, wanneer ik woonde in streken waar
schrijver. Hij schreef ook een studie over
ik niet thuishoorde, ben ik een volstrekte
het werk van zijn vriend VS. Naipul
vreemdeling geweest. (...) Ik had naar huis
("1932) die in Oxford studeerde, in

eigenlijk en een soort adieu aan zijn leermeester en voorbeeldmodel dat getiteld is
'De geschiedenis van een vriendschap'
(Uitg. Atlas, 1998). Dit is een meesterlijk
boek dat dit keer geen reisboek is, maar
een duister en toch genuanceerd portret
schetst van deze sir Vidia die in het
Angelsaksische taalgebied een groot en o
ironie, zo Brits prestige geniet.
Theroux begint dit meesterlijke en meeslepende boek, dat zich grotendeels
afspeelt in Afrika en eindigt in het hartje
van de mistige straten van Londen, met
het hoofdstuk 'Beroemd in Kampala'. En
in Theroux' onnavolgbare en diepgravende, soms mysterieuze en dan weer nuchtere stijl luidt dit zo: „Het is maar goed dat
de tijd een licht is, want zoveel van het
leven bestaat uU mompelende schaduwen, en de toekomst is slechts stilte en
duisternis. Maar de tijd verstrijkt, de
toorts van de tijd schenkt licht, vindt verbanden, legt betekenis in verwarring, onthult de waarheid. En je weet nauwelijks
iets van de eigenaardigheid van het leven
voordat je een beetje geleefd hebt. En al
direct na deze eerste ziimen is de lezer
benieuwd om te weten wat volgen zal en
wat de waarheid is over het privé-leven en
de persoonlijkheid van deze Naipul.
Theroux zelfheeft in elk geval al meer dan
een beetje geleefd. Hij kan niet alleen reizen en eindeloze uren in zijn kajak varen;
hij bundelde in 'Frisse lucht' ook uiterst
interessante beschouwingen over de creativiteit, de geheugenkunst, het schrijven
of de schrijverij en de relatie van deze drie
begrippen met elkaar; Met het essay
'Herinnering en creativiteit: een terugblik
vanuit mijn vijftigste' bewijst Theroux ook
nog maar eens dat hij ook zelf goede
essays kan schrijven en dat hij bovendien
ook nog een belezen man is gebleven (hij
heeft altijd al gelezen op de veriaten stranden en in de tenten en blokhutten van zijn
zeUjgekozen eenzaamheid). En dit alles
zonder een zweem van pedanterie die

vele erudieten eigen is. Ik geef even om
de diversiteit van zijn hier verzamelde
stukken aan te geven, de titels van die
acht delen (acht is kracht!) van dit machtige boek: 1. Reizen door de tijd; 2. Frisse
lucht; 3. Gevoel voor plaatsen; 4. China;
5. De Pacific; 6. Reisboeken; 7.
Vluchtelingen en baUingen; 8. Fugue-toestanden. Dit geheel gevolgd door een
bibliografie voor wie nog dieper wil graven...
De ondertitel van dit boek 'Reisverhalen
1985-1999' is te bescheiden en is geheel
en al misleidend. Dit is een heerlijk
wereldboek dat zich laat lezen als een
ingekleurde adas met summiere beschouwingen, essays, reisverslagen, bekentenissen, herinneringen en... humor. Het is, en
dan vooral in het achtste en laatste deel,
een boek van de verbeelding dat soms aan
het geniale van ttn Jorge Luis Borges of
een Henri Michaux doet denken.
Theroux is zonder enige twijfel de interessantste reisschrijver van de tweede
helft van vorige eeuw en zijn boek is
gewoon een meesterwerk dat het genre
van de reisverhalen ontstijgt. Ga dus
nooit voor lange tijd op reis zonder twee
of meer boeken van deze Theroux in uw
hutkoffer of rugzak mee te zeulen.
Hendrik Carette
<=* Frisse lucht. Paul Theroux.
Vertaald door lïnke Davids. Uitg.
Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2000.
527 blz. 900Jr., in de betere boekhandel.

Paul Theroux,
van alle werelden thuis.
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Winnaars Vakantiepuzzel
De WIJ-vakantiepuzzel (WIJ, 27 juli jl) van dit jaar was
bijzonder gemakkelijk De namen van X die u achtereenvolgens kon vinden waren Kamagurka, Eyskens,
lllegems, Zweegers, Erdman, Reynebeau, Köller, Albert,
Roelants, Elisa en Luyten Daarmee vormden talloze
lezers de naam 'Keizer Karel'
Volgende puzzelaars mogen binnenkort een boekenpakket in hun bus verwachten. Annie Withofs
(Eigenbilzen), Jaak Dircken (Brecht), M Martens
(Ichtegem), Hilde Demol (Aalst), Marcel De Gauwer
(Ekeren), Sim Verbruggen (Aarschot), Jo Valgaeren
(Mol), Bert Deknopper iDworp), Herman Sctiaerlaekens
(Turnhout) en Jeroen Bosman (Sint Gillis).

14 september 2000
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U-571

weinig te zien tijdens een lelijk nachtelijk onweer, maar dat pleit
defilmmaker toch ook weer niet geheel vrij van hetfeit dat hij erin
'U-571' is no nonsens oorlogsfilm over een duikboot die, naast de
slaagt ons nauwelijks iets van de actie te laten zien. Hier en daar
dramatische actualiteit met de Koersk, ook Bill Paxton, Harvey
zit er ook wel een lapsus in het verhaal En onwaarschijnlijkheKeitel, Jon Bon Jovi en Matthew McConaughey als troeven heeft. ken vooraleer die hulp krijgt van de Duitse marine. Er wordt een den: de slechten schieten altijd slecht, de goeien schieten altijd
Het verhaal gaat over de poging om in het bezit te komen van een beetje vals gespeeld, want een ouwe Amerikaanse onderzeeër uit raak. Zagen we dat ook niet in die propagandafilms van de jaren
codebreker die zich aan boord van een Duitse onderzeeër bevindt. WO I, krijgt een Duits jasje aan en een Duitssprekende Yank als lei- veertig?RegisseurJormthan Mostov had beter eens naar 'Das Boot'
Zomer 1942: de U-571 lanceert een aanval op een konvooi, maar der van de actie. De ouwe schuit vertoont zowat alle mankemen- gekeken. Of naar 'Haaien en kleine vissen'. Of naar 'Enemy below'
wordt later op diepzeebommen getrakteerd, en raakt erg bescha- ten die een duikboot maar kan vertonen, dus spannen doet het om dan te besluiten deze 'U-571' niet te maken. (**)
digd. Hij lijkt een makkelijke prooi voor de Amerikanen, die trach- wel. Net op het moment dat de spanning ondraaglijk dreigt te worten de 'Enigmacode' te breken en de Duitse duikboot willen berei- den, begint het ook nog eens te stormen. Nu is er waarschijnlijk
Willem Sneer
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^^s=i/ The Peacemaker Wanneer een wanhopige
Bosnische terrorist aan de haal gaat met enkele
Russische kernkoppen, worden twee speciale agenten
belast met de uiterst gevaarlijke opdracht te beletten
dat de kerel met zijn buit naar hartje Manhattan trekt.
Amerikaanse actiethnller van Mimi Leder uit 1997. Zat.
16 Sept., VT4 017121 u.05
'•^s==v The Chamber KKK-lid Cayhall Is veroordeeld voor
een bomaanslag die twee joodse kinderen het leven
kostte en zit te wachten op de uitvoering van zijn doodstraf. Terwijl zijn laatste dagen wegtikken, probeert
kleinzoon Hall koste wat het kost opalief van de vergasslngsdood te redden Amerikaanse thenller van James
Foley uit 1996 Zon. 17 sept, vr4 om 21u.45
^^s=£^ The Fifth Element Franse SFfilm van Luc Besson
uit 1997. In de 25ste eeuw vliegen de auto's op verschillende niveaus door de nog altijd hectische straten
van New York. De ietwat opvliegende taxichauffeur
Korben Dallas krijgt een wel heel bijzondere passagier ZIj
worden bondgenoten die opkomen tegen het ultieme
kwaad tussen buitenaardse wezens en absurde personages... Maan. 18 sept. Kanaal 2 om 21 u.

i «

^«s=^ Shattered Amerikaanse thriller van Wolfgang
Petersen uit 1991 Zakenman Dan Merrick Is het slachtoffer van een ernstig auto-ongeval, waardoor hij zijn
geheugen kwijtraakt. Hij Is nu volledig aangewezen op
zijn vrouw Judith. Na verioop van tijd begint hij zich
echter vragen te stellen over de oorzaak van zijn ongeluk. Hij besluit de hulp in te roepen van gelegenheldsdetectlve Gus Klein DIns. 19 sept., Kanaal 2 om 21 u.

CO

It takes two Amerikaanse komedie uit 1995 van
Andy Tennant. De negenjarige Amanda brengt haar laatste vakantie door met haar voogd, de alleenstaande
DIane. Daarna zal Amanda, tegen haar zin, naar haar
adoptiefouders moeten gaan Toevallig ontmoet ze
Alyssa, het dochtertje van een miljonair, dat als twee
druppels water op haar gelijkt. De twee meisjes besluiten eikaars plaats in te nemen Woens. 20 sept., VT4 om
21 u.05
*'=sei' True Romance Amerikaanse romantische actiefilm uit 1993 van Tony Scott. Traditiegetrouw brengt
Clarence de avond voor zijn verjaardag alleen door in
een klein bioscoopje Dit keer verioopt de avond iets
minder voorpeibaar dan gewoonlijk, want de aantrekkelijke blondine die naast hem komt zitten, is meer dan
geïnteresseerd in hem. Dond. 21 sept., VT4 om 23u.15

Mad Dog and
Glory VrU. 22
sept.. Kanaal
2 om 2 l u .
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Sport kan blijven
Johan Persyn, gewezen VRT-ankerman
en gewezen hoofdredacteur van WW, de
West-Vlaamse regionale televisie gaat
samen met Lieve Ketelslegers, ex-TVLimburg een societyprogramma presenteren. Het heeft de sterren van deze aardkloot als voorwerp, hun sores als onderwerp. Het programma loopt dagelijks, uitgezonderd zaterdag, op TVl na het avondjournaal van 18u. 'De Rode Loper', want
zo heet het project, verschijnt vanaf eind
oktober op de buis.
Vorige week meldde De Standaard
dat Dirk Van Mechelen, Vlaams minister
van Media, een rondetafel zal organiseren
met de Vlaamse televisieomroepen. Doel
van het gesprek: een akkoord te bereiken
over de uitzending van sportevenementen. Dat is niets te vroeg: Vlaanderen zag
haast de Olympische spelen aan zich voorbijgaan omdat de vraagprijs voor de rechten veel te hoog lag. In 'Netwerk', het
actualiteitenmagazine van Nedl verklaarde Bert De Graeve, gedelegeerd bestuurder van de VRT, dat het zou gaan over 3,7
miljoen dollar, omgerekend zo'n 140 miljoen fr. Van Mechelen schijnt niet afkerig
te zijn van extra Vlaamse regeringssteun
om bepaalde evenementen hoe dan ook
op Vlaamse netten te krijgen. Sport mag
geen zaak worden van betaaltelevisie. De
minister zou het, volgens De Standaard,
'toejuichen' wanneer de Vlaamse stations

Er wordt zo stilaan meer over 'De BUS'
en 'Big Brother' geschreven dan dat
ernaar wordt gekeken. Het dient overigens gezegd: beide programma's
halen debiliteitsniveau 10. De vraag Is
niet: 'Wie is idioot genoeg om ernaar
te kijken?', maar 'Hoe idioot achten de
commerciële stations de kijker?'. Een
gefixeerd persoverzicht.
,,De populairste bewoner Is
ongetwijfeld slagersvrouw Betty, van
wie de zowat 700.000 kijkers die
maandagavond naar het eerste BBverslag op Kanaal 2 keken, nu weten
dat ze ook zonder kleren mag gezien
worden." (redactioneel. Het Laatste
Nieuws, 6 september jl.)
,, Edith heeft geen problemen
met naakt, maar toch denk In niet
dat ze dat zal doen. Ze zal geen zotte
dingen doen voor de camera."
(Ediths echtgenoot. Het Belang van
Limburg, 7 september jl.)
,,Ze was vastbesloten om de sexbom van het huis te worden. Ze wist
dat ze niet te preuts mocht zijn en
dat een paar straffe uitspraken haar

in dat kader de handen in elkaar zouden
slaan.
Er is evenwel nog een bijkomend probleem. In Europa wordt de prijs van de
uitzendrechten van evenementen als de
Tour de France en de Olympische Spelen
voor de publieke (!) omroepen onderhandeld door de European Broadcasting
Union, de EBU. Ook de VRT maakt daar
deel van uit. Het akkoord dat de Vlaamse
openbare omroep nu heeft gesloten met
de EBU - een beperkt aantal uitzenduren
van de spelen tegen een flink verminderde prijs - maakt niet alle EBU-leden even
gelukkig. De topman van de NOS spaarde
in 'Netwerk' zijn kritiek niet. 'Het gaat niet
op dat de "VRT alleen de lekkere brokken
eruit haah en de anderen daarvoor laat
opdraaien', was zowat de lijn van zijn
betoog. Van Mechelen en de VRT houden
best rekening met die enigszins terechte
wrevel.
Onder toezien van federaal minister
-van Telecommunicatie Daems hebben Van
Mechelen en zijn Waalse collega De
Permentier inmiddels ook een werkbare
regeling gevonden voor de frequentieverdeling van de radio's. Vooral Franstalige
(lokale) stations gingen meer dan eens
hun boekje te buiten wat ervoor zorgde
dat de ontvangst van Vlaamse radiostations in Vlaanderen niet altijd even vlot
verliep. De situatie werd er niet beter op

naar de eindzege zouden kunnen leiden. (..) Als ze blijft, zou ze wel eens
voor de domste van de bende kunnen versleten worden." (Betty's
echtgenoot. Het Laatste Nieuws, 8
september jl.)
,,Een veel saaier, doordeweeks
leven dan u als kijker tot op heden
elke avond in een korte samenvatting te zien krijgt. Daar leek het soms

Zelden zo weinig l<ritiek getioorö op een
prijsuitreiking: het beste Britse TV-programma aller tijden is terecht 'Fawlty Towers'.
nadat Vlaanderen kenbaar had gemaakt
om tegen eind dft jaar vergunningen uit te
reiken voor twee landelijke commerciële
radiostations. Tegen 2002, zo is nu afgesproken, komt er een volledig nieuwe frequentieverdeling.
Nog meer radionieuws: de "Vlaamse
regering heeft zich voorgenomen om haar
publieke omroep 'reclame-arm' te maken.
Eerste resultaat daarvan is dat Radio 1,
Radio 3 en Studio Brussel minder reclame
zullen mogen uitzenden. Op Donna en
Radio 2, waar de reclame veel nadrukkelijker aanwezig is, blijft het aantal commerciële boodschappen gehandhaafd.

opgewonden als u het ons vraagt."
(redactioneel. Het Belang van
Limburg, 8 september ji.)
,,Alle Big Brother-kandidaten
hebben een aldstest ondergaan voor
ze toegelaten werden tot het huis In
Vilvoorde (..) Er zijn mensen geweigerd op basis van die medische dossiers. Of dat vanwege aids is, is niet
bekend. (...) Bij Kanaal 2 ontkennen

leder z'n hoogtepunt
Big Brother - De BUS, dagelijks In de populaire kranten
wei of er alleen maar aan seks
gedacht wordt. Vergeet het. De BBbemannlng besteedt veel tijd aan
eten ( .). En, zoals het ook hoort, nu
en dan eens fliri;en." (redactioneel.
Het Laatste Nieuws, 8 september jl)
,,Koen loopt in 'De BUS' Immers
steevast In the picture Neem bijvoorbeeld woensdagavond: Koen lag
samen met Mariska te relaxen In de
sauna Koens onderstel was echter
duidelijk minder relaxt, maar eerder

ze dat ze zich fixeren op warmbloedige Betty. 'Eergisteren waren er drie
andere kandidaten volledig naakt te
zien ' (...) De bewoners hebben zich
zelf nog een extra uitdaging opgelegd Als er duizend kaartjes worden
teruggestuurd, zullen ze een hele
dag met z'n allen In lingerie rondlopen." (redactioneel. Het Belang van
Umburg, 9 september jl.)
Enzovoort. Enzovoort. ...
Krik

Dank u. overheid!
Dank u omdat wy de jongste tijd zoveel gratis knjgen
(WU 7 septennber jl
Land van Kokanje? ) Op onze
knieën zijn wy er u dankbaar voor Het is met veel wat we
krygen en met iedereen is er mee gediend of geholpen
Maar het getuigt van oprecht meevoelen Kwatongen
beweren dat de naderende verkiezingen de oorzaak zyn
Men zuigt ons uit zodat wy stilaan van langs om minder
zelf kunnen betalen Ons vader en moeder die we vroeger
thuis konden verzorgen dienen we nu naar een kostelyk

asiel pardon rusthuis te brengen Wat men met ons zal
doen als wy oud zyn weten we nog met Geld om kinde
ren te kopen is er met meer Wy geven 55 % en méér van
ons loon af omdat we geloven dat het goed zal gebruikt
worden Zoals voor miljarden fr oorlogstuig kopen Of de
schyn hoog te houden dat wy in een welvarend land leven
Wy sparen op ons eten om mee te helpen die schyn hoog
te houden Elke dag goedkope lopende band kip var
kensworst of snelle hapjes Werken tot we erby neervallen
Drogeren kalmeren ons of plegen zelfmoord als we het

•

Cordon sanitaire
(1)
De democratische partijen in Vlaanderen
hebben het cordon sanitaire tegen het
Vlaams Blok bevestigd
Wel een cordon tegen het Vlaams Blok en
geen tegen het Vlaams-hatende en racistische FDF vind ik gewoonweg hypocnet
Met zo een houding wordt mi)n partij,
waar ik reeds decennia lid van ben en kandidaat voor de Limburgse provincieraad,
ongeloofwaardig
Wilfried Rosiers,
Neeroeteren

Cordon sanitaire
(2)
Voor velen is de schutsknng rond het
Vlaams Blok moeilijk te aanvaarden Toch
zou ik willen pleiten voor het behoud
ervan, men moet de zaken zien zoals ze
zi)n Ik zou dat met twee citaten duidelijk
willen maken „Het lijkt er sterk op dat
samen met het cordon sanitaire rond het
Vlaams Blok ook een cordon is opgetrokken rond de problemen waarop deze partij groot is geworden' {Bob Vanden
Broeck in 'Samenleving en Politiek')
Daar hoort een uitspraak van Geert
Bourgeois (De Morgen) bij „Wij steken
onze kop met in het zand Het is met
omdat het Blok bepaalde problemen uitvergroot en simplificeert dat het probleem
onbestaande is'
Verstandige uitspraken, dat wel, maar wie
doet er wat aan'
J. de Laet,
Antwerpen

Tiid noch aeld
De vroegere Agalev-volksvertegenwoordiger Hugo Van Dtenderen nodigde mij uit
voor een actie rond fietsenstallingen
Alhoewel ik dit een zeer goed idee vond,
was ik achteraf toch bhj aan deze actie met
te hebben deelgenomen In een pamfletje
dat mij nadien werd toegestoken, bleek
deze actie te kaderen in het Agalev-programma voor de Antwerpse gemeente- en
districtraadsverkiezingen 2000, waaraan
o a Mteke Vogels deelneemt
Als men het Agalev-secretanaat contacteerde, kon men gratis de sympathisantenkrant van Agalev ontvangen en informatie
knjgen over hoe men lid kan worden van
Agalev/Jong Agalev Ik hou Agalev echter al
lang voor bekeken
Als alleenstaande inwoner van de stad
Antwerpen betaal ik mij blauw aan het
kopen van vuilniszakken die bijna uiteenvallen als ik ze te veel aanraak en die ik
nog niet voor de helft gevuld knjg Daar
houdt Agalev geen rekening mee

Sinds 1992 al vraag ik de Agalev-parlementsleden om aandacht te besteden aan
het dossier klachtenbehandeling van
patiënten binnen de gezondheidszorg en
ik kan aüeen maar zeggen dat - sinds
Mieke Vogels tnMagda Aelvoet de ministers van Volksgezondheid zijn geworden de situatie op dit gebied alleen maar verslechterd IS
Enkele maanden geleden werd ik op het
kabinet van minister Aelvoet ontvangen
Omdat patiënten op dit ogenblik nergens
met hun klachten terecht kunnen beloofde men o a minister Vogels te zullen contacteren Sindsdien vernam ik niets meer
en blijven de brieven die ik aan minister
Aelvoet ncht, onbeantwoord
Op 16 maart jl stelde minister Vogels tn
haar antwoord op de parlementaire vraag
van Margriet Hermans (VU&ID) dat zoals in het verleden - patiënten zich met
hun klachten tot de inspectiedienst kunnen nchten Volgens Vogels blijken de
meeste klachten onjuist te zijn Het adres
van deze inspectiedienst wordt echter al
jarenlang niet aan patiënten bekend
gemaakt Wanneer men de inspectiedienst
toch kan schnjven, knjgt men vijf maanden nadien van minister Vogels het
bencht dat bij het onderzoek' geen onregelmatigheid konden worden vastgesteld
en dat men zich best tot zijn behandelend
psychiater kan wenden Bovendien knjgt
men van de minister een betere en gezondere toekomst' toegewenst zonder dat
men door de inspectiedienst gehoord is
geweest
Op 30 maart jl zei mevr Greta De Geest,
kabinetsmedewerker van Mieke Vogels,
dan weer dat er 'noch tijd noch geld is
voor een betere klachtenbemiddeling'
Jan Boeykens,
Antwerpen
(ingekort)

'VLAAMSNATIONAAL
WEEKBLAD

met meer zien zitten Als we van dat soort leven vroegty
dig ziek worden weten we ons in goede handen en kry
gen we gratis verzorging Van de almachtige weldoener
die met de ene hand geeft en met de andere neemt
Wiens handen toch mets van elkaar weten zegt men ons
Alleluja' En zeggen dat het by de ooit zo verfoeide com
mumsten ook zo was Weinig loon en véél gratis'
Wllly Degheldere,
Brugge

WEDERWOORD

^

VUJO danict
sponsor
Vredesfietselina s^^
De organisane van de Vredesfietseling
kost VUJO handenvol geld Gelukkig kunnen deze jongeren elk jaar opnieuw rekenen op een groot aantal sponsors zodat
de operatie ook veilig kan verlopen
Namens VUJO publiceren wij graag de
namen van deze milde mensen
Bert Anciaux (Neder-over-Heembeek),
Hilde Anciaux (Machelen), VU-Berlaar,
Jos Bex (Herent), Marie-Lou Bracke
(Laken), Fons Borginon (Berchem),
Geert Bourgeois (Izegem), VU-Burst, Jan
Caudron (Erpe), Dirk De Cock
(Lebbeke),
Jan
De
Scheerder
(Borgerhout), VU-Essen, Sven Gatz
(Jette), VU-Gent-Zuid, VU-Groot-Gavere,
Simonne Janssens-Vanoppen (HeusdenZolder), VU-Herent, Herman Lauwers
(Brasschaat),
Jan
Loones
(Oostduinkerke), Nelly Maes (St-Niklaas),
Pol Moors (VU&ID-Lummen), VUMortsel, Jan Peumans (Riemst), Danny
Pieters (Leuven), VU-WD-Roeselare,
Hugo Schiltz (Wikijk), VU-Sint-Kwmtens-

m}i

Lenmk, Marcel Smekens (Tielt-Wmge),
Bart Staes (Antwerpen), Bruno Steegen
(Bilzen), VU-Tervuren, Monica Van de
Velde (Tervuren), Annemie Van de
Casteele (Affligem), Paul Vangansbeke
(Kuurne),
Patrick
Vankrunkelsven
(Laakdal), Vanneste-Geeroms (Diegem),
Etienne Van Vaerenbergh (Lennik), Els
Van Weert (Kessel), Dirk Vergauwen
(Edegem), Ferdy Willems (Baasrode)
Eindstand 48 200 6Een speciale dank gaat naar de famdie
Ward Herbosch uit Wommelgem Zij staat
elk jaar weer in voor een warme ontvangst
en een lekkere maaltijd voor de deehiemers van de Kempenroute

Koen Baert-herdenking
Een Koen Baert herdenking gaat door op zaterdag 50 september 2000
om 14u 50 in het Cultureel Centrum in Keiem Diksmuide Keiemdorpstraat
Met
toespraken
door
Carlos van Louwe
ondervoorzitter
iJzerbedevaartcomite Rik Ascrawat beheerder Marmxring Zannekin en
Cuido Moons TAK verantwoordelyke en voorzitter Vlaamse Volksbeweging
Voordracht door Geertrui Seys Muzikaal optreden door Walter Evenepoel
Dit IS een organisatie van Vnenden van Koen Baert m m v Marmxnng
Zannekin TAK en WB
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'T ij zijn daar, de Gypten, een dolende schaar, met
vonklende ogen en golvend van haar, zij
komen van 't land waar het Nylwater vloeit; en 't zuiden
heeft brandend hun wezen verbloeid.
Zo luidt een strofe van het gedicht 'De Gypten' van Guido
Gezelle, het vat goed samen hoe wij naar zigeuners kijken.
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• UITSMIJTER •
Over de zigeuners heeft de fantasie en
hebben de verhalen vroeger en nu een
dubbel en alleszins onjuist beeld de
wereld ingestuurd.
Vooreerst is er de romantische vervorming
van de werkelijkheid, nog gesterkt door
verhalen van fantasierijke auteurs, die niet
moeten onderdoen voor de cowboy- en
indianenverhalen en de even fantasierijke
operettes waarin zigeuners als zangers,
dansers, muzikanten of zelfs als hoofdpersonages optreden. Voor de gevestigde
burger is elk zwerversleven omgeven met
een romantische schijn, maar de werkelijkheid is veel minder romantisch.
EEN ZEKERE GEMEENSCHAPPELIJKHEID
Een ander onjuist beeld wordt ons voorgespiegeld door radicaal tegengestelde
beweringen en verhalen. Zigeuners worden daarin voorgesteld als onbetrouwbaar, als een bende dieven, steeds erop uit
de brave burger in de luren te leggen,
onzindelijk en bestendig in conflict met
de overheid, zich van wetten of voorschriften niets aantrekkend. Vroeger
kwam daar nog de reputatie van hun vrouwen bij, die zouden aan magie, hekserij,
prostitutie doen en ze zouden ook kinderen ... stelen!
Beide voorstellingen stroken niet met de
waarheid en zijn een gevolg van de onbekendheid met de werkelijke organisatie,
de innerlijke verhoudingen, de psychologie, de geest en de aard van een volk dat
nooit revolutionair of progressief was, dat
de Faustische onrust en het rationalistisch
denken en oordelen van de Westerling als
vreemd ervaart.
De diepere oorzaak van dit onderscheid
ligt niet alleen in het nomadisme, maar in
de oorsprong zelf. De essentiële verschillen naar aard en mentaliteit liggen - zoals
ook bij de individuele mens - in een erfelijkheid, een bloedverwantschap, een
fysisch en psychisch genotype - hoezeer
het ook fenotypisch mag beïnvloed zijn
door de toevallige omgeving, tot in hun
idioom toe. Wie het typische derhalve wil
nagaan, moet terug naar de bron: van
waar komen de zigeuners? Welke verwantschappen naar taal, ras, enz. kan men
vaststellen?
Jan H.C. Cuijle antwoordt in zijn boek op
de vraag 'Zijn de zigeuners een volk?'
negatief Er is immers geen eenheid van
taal, cultuur, geschiedenis, grondgebied;
terwijl juist afstamming, territorium en
geschiedenis de belangrijkste factoren zijn
bij een volksbepaling.
De taal is verdeeld in zoveel idiomen als
er clans zijn. Toch wordt aangenomen dat
de vele diverse groepen die men 'zigeuners' noemt, een aantal elementen vertonen die tot een - zeer losse - eenheid moeten doen besluiten.
In de eerste plaats is er het element ras: de

verwantschap met verscheidene Indische
groepen van lagere kasten of kastelozen.
In de tweede plaats is er het linguïstisch
element. De zigeuneridiomen (een eenheidstaal in geschreven en in gecultiveerde gesproken vorm is er niet) hebben alle
een zekere verwantschap met het
Sanskriet (40% van de woorden).
Voeg bij deze twee belangrijke elementen
nog enkele van secundaire aard: cultureelreligieuze (mythen, taboes) en psychologisch-sociologische (relatie tot de gevestigde machten) en we komen al tot een zekere gemeenschappelijkheid.

verwantschap tussen het Dom en het Rom,
de naam van een der belangrijkste zigeunergroepen. Waarom heeft deze zwerversstam zijn vroegere heimat aan de Indus verlaten? Er zijn alleen maar hypothesen: stamtwisten, de inval van de Mohammedanen,
de honger. De uittocht gebeurde einde 8ste
of begin 9de eeuw. Arabische en Perzische
auteurs (o.m. Firdoesi) vermelden al de
aanwezigheid
van zo'n
groepen.
Waarschijnlijk hebben zij zich in de 11de
eeuw in Perzië in twee taalkundig verschillende groepen gesplitst. De Ben-zigeuners
trokken naar Palestina, Noord-Syrië en

Zigeuners, gypten.
bohemers
VAN WAAR KOMEN ZIJ?
De zigeuners hebben geen geschiedenis
zoals de meeste volkeren, zij het geschreven of in mythen en verhalen. Vooral de
taalkundigen hebben aan de hand van
hun idiomen getracht de weg te volgen
die zi) afgelegd hebben, vanaf hun vertrek
uit Noord-West-Indië tot Centraal-, Zuiden West-Europa. In 'Beitrage zur Kenntnis
der Zigeunersprache' wijst Miklosich
Noordwest-Indië aan als land van oorsprong, omdat de daar gesproken
Dardoetalen bij de zigeunertaai aansluiten. Anderzijds wordt gewezen op een
mogelijke verwantschap met de Indische
zwerversvolkeren (Wandering Tribes,
Wanderstamme).
Een rapport van de Britse administratie uit
1905 spreekt van een drietal grote groepen
bij 'zigeunerachtige' stammen: allen noemen zich meestal Bhantoe. In 'The
Wandering and criminal tribes of India'
besluit Williams tot een verwantschap van
de zigeuners met de Bahabti-Doma-stammen die tot een voor-arisch ras zouden
behoren. Doma is afgeleid van het
Sanskriet domba en er is een taalkundige

Egypte; de Phen-zigeuners naar Armenië,
de Kaukasus, Byzantium, Europa.
Door hun verblijf in Zuid-Europa kwamen
er heel wat Griekse, Slavische en
Roemeense woorden in hun taal. In de
I4de eeuw zwermden ze dan uit naar
Centraal- en West-Europa. Een deel trok
over Duitsland en Polen naar de Baltische
landen en Rusland, waar in het Zuiden
ook al zigeuners uit Waiachije (=
Roemenië) waren aangekomen.
Wat de benamingen betreft, die de lokale
bevolking aan de zwervers gaf, is de
afkomst ook van diverse aard. De naam
Tsigan (waarvan zigeuner is afgeleid) blijkt
te komen van een sekte op Kreta, Cyprus
en de Peloponesos: de Atsingani. De
Engelse benaming gypsies, de Franse
'égyptiens', de Spaanse gitanos zouden
komen van de berg Gype in Griekenland,
waar een zigeunerkolonie was ontstaan.
In onze streken noemde men ze meestal
bohemers: een naam die ze kregen nadat
keizer Sigismund van Bohemen hen een
vrijgeleide had gegeven.
Maar ook gypten en gypinessen is veel
voorkomend, o.m. in de dialecten van het
Pajottenland. In het boek 'De teleurgang
van de Waterhoek' beschrijft Streuvels het
personage Mira als een 'vreemde gyptendeeme'.
STRUCTUREN
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Zigeuners ziin op hun manier zeer religieus,
zo is de l:>eclevaart naar Saintes Maries de la
Mer een ]aarlljl(se massale samenkomst.

Zoals ieder volk kermen de zigeuners ook
een stamindeling die niet alleen, zoals bij
vele volkeren, nog alleen een historische
waarde heeft. Die indeling is bij hen echter meer geografisch dan etnisch. In zijn
studie over de zigeuners doet dr. H.
Arnold de stamindeling dan ook naar de
gastvolkeren. Bij een algemene indeling
blijken er vooral drie grote groepen te
bestaan, die op hun beurt weer in kleinere stammen verdeeld zijn.
De drie groepen zijn de Roms, de Gitanos
en de Manoesjes (ook Sinte genoemd).
De Rom beschouwen zich als de enige

'echte' zigeuners, maar dat doen bijna alle
stammen. Rom betekent 'mens' en dat is
ook geen eigenaardigheid, want menig
volk gebruikt dat woord om zichzelf aan te
duiden; de anderen zijn dan 'vreemdeUng': barbaros, welsch...
Bij de Rom zijn de Kalderari wel de
belangrijksten: het zijn meestal koperslagers (tinkers), vertinners, ketellappers die
vooral uit de Balkan en Centraal Europa
komen. De Bojasjen komen uit
Transsylvanië en zijn voornamelijk dierengeleiders (de bekende zigeuners met de
beer), en de Tsjoerari zijn vooral paardenhandelaars, nu meer handelaars in tweedehands wagens.

Zigeuners houden van kinderen en ze laten
dat ook graat
zlén.

Wat de tweede groep - de Gitanos betreft: hun actieterrein is vooral ZuidFrankrijk, Spanje, Portugal en NoordAfrika. Naar alle waarschijnlijkheid zijn ze
daar al sinds de 12de eeuw. In tegenstelling tot de andere zigeuneridiomen bevat
hun taal geen enkel Germaans woord,
maar wel een aantal Arabische. Dit bewijst
dat hun omzwervingen zich tot het
Middellandse Zeegebied hebben beperkt.
Het Kaio dat zij spreken is daarom ook
voor een belangrijk deel door het Spaans
beïnvloed, zonder opgegaan te zijn in de
Spaanse cultuur hebben zij er toch heel
wat van eigen schepping ingebracht: de
flamenco, de castagnetten, de guitar, zeifis
de kledij, vooral in Andalusië. Manilas de
Plata is slechts één van de grote zigeunerkunstenaars geweest die bekendheid verwierven.
De derde groep zijn de Manoesjes, ook
wel Sinte genoemd, hoewel er een onderscheid moet gemaakt worden. De
Manoesjes vindt men in heel West-Europa.
De Sinte leven vooral in Duitsland, de
Nederlanden, de Elzas. 'Manoesje' is een
met het Sanskriet verwant woord dat
'mens' betekent. Sinte komt waarschijnlijk
van Sinti, een stam aan de oevers van de
Sind, in India. Door de eeuwen heen is er
vaak vermenging met de lokale bevolking
ontstaan, hoewel het zigeunerbloed blijft
overwegen. De relaties tussen de grote
(en ook de kleinere) groepen kan niet
steeds vriendschappelijk genoemd worden. De enen verwijten de anderen dat ze
paardenvlees zouden eten of dat hun
dochters van lichte zeden zijn... Beide vergrijpen zijn voor een echte zigeuner even
erg.
Jos Vinks
Volgende week:
Bloedsmaak in de mond
14 september 2000
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