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O p de Spelen in Sydney was Jacques Rogge 

verantwoordelijk voor de organisatie. Deze 

Gentenaar is een bobo, een bondsbons, met inter

nationale uitstraling. Wellicht is hij ook kandidaat 

om ]uan Antonio Samaranch als voorzitter van het 

IOC op te volgen. Rogge is bekwaam en wordt 

wereldwijd geloofd voor de goede afloop van de 

Spelen; 'de beste ooit' wordt gezegd. 

Toen bleek dat de prestaties van de deelne

mers uit België ondermaats waren, werd dhr.Rogge 

door de pers aan de tand gevoeld. 

Het spreekt vanzelf dat de man niet tevre

den kan zijn, de resultaten bleven onder de ver

wachtingen die op voorhand overdreven waren 

opgeklopt. In Olympic News, het blad van het 

BOIC, gebruikte de Belgische voorzitter Francois 

Narmon de opgeblazen taal zoals wij dat van bobo's 

gewend zijn. „Reikhalzend kijken wij nu reeds uit 

naar die momenten van glorie, die doorheen ieder 

van ons zullen zinderen, wanneer een van de onzen 

de Olympische idealen en het Olympisch streven 

zal kunnen verzilveren of vergulden." 

Dhr. Rogge somde enkele oorzaken van het 

falen op, waaronder 'de structuur van dit land die 

er voor zorgt dat België drie ministers van Sport 

heeft.' 

Dit is een verwijt aan de federale hervor

ming van België, maar volgens Rogge 'moeten we 

met de handicap van die verdeeldheid leren 

leven...' 

Een rare kronkel. De Belgische 

Voetbalbond is nog steeds unitair gestructureerd, 

maar daarom maken dé Rode Duivels niet meer 

doelpunten! 

Wie even nadenkt weet waar het kwaad zit. 

Het zit hem, en dat heehjohan Sauivens, Vlaams 

minister voor Sport, goed uitgedrukt... 'in de 

falende sportbonden, in de grote sportorganisaties 

met te veel apparatsjiks die zich door hun praal

zucht laten leiden en weinig bezig zijn met de 

essentie.' 

Te veel amateurisme waarbij vergeten wordt 

waarover het gaat: topsport door professionele 

begeleiding. En Sauwens geeft de kordate aanpak 

van de Vlaamse Tennissportfederatie als voorbeeld. 

Om tot betere resultaten te komen heeft de 

minister nu een Topsportplan voor Vlaanderen 

bedacht dat hij nog deze maand met de sportbon

den gaat bespreken. Motor van het plan wordt een 

Instituut Topsport Vlaanderen. 

Dit lijkt nogal medaillegericht, maar de 

minister wil vooral van onderen beginnen. Zo 

moet het aantal lesuren lichamelijke opvoeding op 

school omhoog, liefst vanaf de kleuterklas en zelfs 

in de naschoolse opvang. Maar ook daar is 

Sauwens nog niet thuis van zijn sportkruistocht, 

eerst moeten de inrichtende machten en vooral de 

vakbonden worden overtuigd. 

(mvl) 

H et is goed dat de verkiezingsdag nu 
snel nadert want het tempo van de 

opbodpolitiek is met meer bij te houden. 
Op het congres van Agaiev was het weer 
zo ver, daar werden eisen gesteld aan
gaande de belastinghervorming. Daarna 
haalden de groenen het migrantenstem
recht boven, ze willen de problematiek 
nog deze herfst op de agenda. Voor de 
VLD twee redenen om te steigeren. Je zou 
van minder, de groenen spelen het grof. 
Migrantenstemrecht geraakte niet in het 
federale regeerakkoord wat voor een 
handvol misnoegde groenen een reden 

redenen van bestaan heeft, blijven derge
lijke uitspraken van grote wansmaak getui
gen. Ze zullen zich uiteindelijk tegen het 
Blok keren. 
Van een andere orde is dan weer het SP-
opbod aangaande het kijk- en luistergeld. 
Federaal minister Johan Vande Lanotte wil 
deze taks naar de gewesten overhevelen 
waar partijgenoot Steve Stevaert klaar 
staat om hem op te vangen en vervolgens 
af te schaffen, 
Had Vande Lanotte verleden week zijn col
lega's niet zelf gevraagd tot na 8 oktober 
te wachten om weer eens cadeau's weg te 

Bemoei u ermee! 
was om van de partij weg te fietsen. We 
geven Karel De Cucht gelijk, dit is plat 
opportunisme vanwege een wispelturige 
coalitiepartner Maar de woede van -De 
Cucht verraadt ook de verdeeldheid van 
de VLD over deze matene en de schnk om 
stemmen te verliezen aan het Vlaams Blok. 
Zo ziet u maar hoe gemeenteraadsverkie
zingen hun schaduw op de landelijke poli
tiek kunnen gooien. 

Dat congrestaai in verkiezingstijd altijd 
opgeblazen is, werd ook op het Blok-con-
gres bewezen. De fijnbesnaarde heer 
Annemanstrok een parallel tussen zijn par
tij en de jodenvervolging in nazi-Duitsland 
Zelfs voor wie meent dat het Blok goede 

geven? Dit is toch niet ernstig meer! 
Bovendien blijft de vraag onbeantwoord 
waar en hoe de 17 miljard f r gevonden 
zullen worden om dit inkomensverlies 
goed te maken Of moeten deze onbe
suisde uitspraken ook weer als verkiezings
taai worden verschoond? 
Ja het IS goed dat de verkiezingszondag 
snel nadert, zo geraken wij ten minste van 
deze vertoningen verlost en kan het dage
lijkse werk hervatten. Want een stem uit
brengen én stemmen verzamelen is één 
zaak, maar 'goed besturen' is een ander 
paar mouwen Met besturen wordt 
natuurlijk ook 'waardig oppositie voeren' 
bedoeld. 

De opbodpolitiek heeft voor de regenngs-
partijen een nevenbedoeling, met name 
de indruk wekken dat 8 oktober ook een 
nationale test is. Aldus poogt de paars
groene coalitie een plebisciet af te dwin
gen, een bekrachtiging van vyftien maan
den bont beleid. Elk van de federaal bestu
rende partijen kijkt uit of het geen afkeu
ring wordt en de aanpak, die in vele dos
siers verward en venwarrend was, anders 
moet worden geregisseerd. 
Toch mag aan de verleiding om van de uit
slag een nationale verkiezingstest te 
maken met worden toegegeven. Federale 
verkiezingen op plaatselijke toestanden 
projecteren is even zinloos. Lokale verkie
zingen hebben de bedoeling een raad en 
een uitvoerend college aan te duiden, zo 
naadloos mogelijk op maat van de 
gemeente of de stad waarmee men ver
bonden is. Men kiest medeburgers omwil
le van hun kwaliteiten en voor het pro
gramma dat ze aanbieden, niet om het 
afschaffen van kijk- en luistergeld 
Het IS goed dat VU&ID zich ver van dat 
dwaas opbod heeft gehouden en het her
haaldelijk ook heeft aangeklaagd De bur
gers van Vlaanderen weten wat zij aan de 
alliantie hebben, zij krijgen een eerlijk aan
bod de partnerdemocratie Politici en bur
gers die mekaars partner zijn in een goed 
bestuur, die in overleg met mekaar ver
antwoordelijkheid dragen, beslissingen 

nemen en deze ook uitvoeren. Daarom 
steken VU&lD-verkozenen de hand uit naar 
allen die willen meedoen, zes jaar lang. 
Want al te vaak wordt na de stembeurt de 
taak als gedaan beschouwd Dit is niet zo. 
Meebesturen is waakzaam blijven en de 
agenda met kritische aandacht volgen. 
Daarbij is de gemeente, als welomschre
ven biotoop de binnenzak van ons 
bestaan, de ideale plek. Daar leven gene
raties door en met elkaar, daar behoren 
jong en oud tot dezelfde familie, daar vin
den nieuwkomers een thuis, daar worden 
ouderen naar waarde geschat en kinderen 
liefdevol omringd. 

Dit is geen idvHische voorstelling. Op vele 
plaatsen in Vlaanderen - in dorpen, stads
buurten, gehuchten en wijken - wordt 
dagelijks bewezen dat dit kan. Dit streven 
naar samenhongheid is vaak ook de beste 
en enige remedie tegen criminaliteit en 
uitsluiting 
Deze kijk op het gemeentelijk beleid leidde 
tot het VU&lD-aanbod 'Bemoei u ermee' 
Een uitnodiging die haaks staat op wat 
doorgaans regel is de politiek van de klei
ne kamertjes Laat deze, by de eerste ver
kiezingen van de 2lste eeuw, tot het ver
leden behoreni 
Aan alle stemplichtigen stem wijs 
Aan alle kandidaten veel succes' 
Met ge9 groeten! 

Maurits van Liedekerke 



•Ja' voor jongeren! 
Jongeren op de lijsten: iedere partij pakt er 
graag en veelvuldig mee uit Ook VU&ID. 
In tegenstelling tot anderskleurige tieners 
weten de VU&ID-kandidaten wél waarvoor 
ze gaan. Dat kan althans worden afgeleid 
uit een gesprek dat Het Belang van Limburg 
(27 septjl.) had met vijf jongeren-
kandidaten. Bij de obligate kwis toonde 
Geert Vanden Berk - 21ste plaats 

op de VU&ID-lijst in Lommei - zich 'het 
meest onderlegd'. De kandidate voor de 
VLD wist volgens de krant zelfs niet te 
vertellen wat de 'kleurennota'is, laat 
staan dat ze die kon toewijzen aan haar 
partijgenoot Dewael. WIJ wenst Geert, 
maar ook alle andere jongeren-kandidaten, 
op zondag 8 oktober een mooi resultaat 
en een schitterende feestnacht 

Waspoederpolitiek 
,,De media die graag verwijzen naar de 'handige recla
mejongens' die 'voor veel geld' een boodschap verpak
ken in 'goedkope slogans' proberen nu sensatie bij de 
benchtgeving over de campagnes te voegen. Ze maken 
er één grote show voor zichzelf van, met de leukste 
kandidaten, de leukste tweegevechten, maar ze heb
ben geen ambitie om te informeren. Dat is de belang
rijkste trend die ik constateer Ze maken er één grote 
waspoedershow van " 

Reclamemaker Wim Schamp in De Morgen van 
27 september 2000 

• DOORDEWEEKS • 

Onder VU-impuls drinken de 
ambtenaren van o.a. Hasselt en de pro
vincie Limburg eerlljice koffie. Vlaams 
minister van ambtenarenzaken Johan 
Sauwens heeft er nu voor gezorgd dat 
ook de Vlaamse Ambtenaren voortaan 
Max Havelaar zullen drinken. Deze kof
fie is wat duurder maar de producent 
garandeert dat de winsten ervan ook 
toekomen aan de kleine koffieboeren. 

Klanten die terugkeren zijn 
tevreden. Maar heel veel klanten keren 
gewoon niet terug naar GB. De waren
huisketen is op de sukkel: grote verlie
zen, sociale onrust en nu ook nog eens 
een onderzoek dat uitwijst dat slechts 
70% van de klanten tevreden is over de 
dienstverlening. Zowat alle andere 
supermarkten doen het beter 

Terwijl o.m. Unizo, het gewezen 
NCMV, Vlaanderen erop attent maakt 
dat personeelstekort de groei van de 
Vlaamse KMO's afremt, vond de VDAB 
van Leuven het nuttig om langdurig 
werklozen te smeken om alstublieft 
eens te komen praten met een arbeids-
consulent. Doen ze dat - en niet meer 
dan dat - dan maken ze kans op een 
reis naar de zon of een set strandhand
doeken. Vlaams minister van Tewerk
stelling Landuyt reageerde terecht zeer 
verbolgen over deze stommiteit die 
aan het onwaarschijnlijke grenst. 
Betere propaganda kan extreem-rechts 
waarschijnlijk niet bedenken ... 

Het moet zijn dat Sandra Kim 
plots weer helemaal de francofone 
kaart trekt: nadat ze in Voeren onder 
Franstalige druk had afgezien van een 
optreden voor een Vlaamse vereniging, 
wilde het zangeresje geen Nederlands 
spreken tijdens een optreden op een 
Beersels seniorenfeest. 

Nog meer nieuws van vreemd
soortige Franstallgen: prins Laurent 
schijnt te zijn gesignaleerd tegen een 
snelheid van 190 km/u. Daar bleef het 
bij. Geen boete, geen intrekking rijbe
wijs (bij goed weer is 160 de maatstaf). 
„Had de rijkswacht hem geflitst, dan 
verdween het fotootje overigens 
meteen in de vuilbak" wist Het Belang 
van Limburg te melden. Iets waar zo 
stilaan ook dit soort monarchie thuis
hoort ... 

Tot slot: wij zijn zo vrij nog even 
te wachten met beschouwingen over 
een aantal peilingen die recent gehou
den zijn. 8 oktober lijkt ons een uitste
kende graadmeter... 
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ULTIEME OPROEP 

In samenwerking met vzw De Rand en op 
initiatief van Vlaams minister van 
Binnenlandse Aangelegenheden Johan 
Sauwens worden EU-burgers en anderstali
gen in de Vlaams-Brabantse Rand uitgeno
digd om mee te werken aan de toekomst 
van hun Vlaamse gemeente. 
Het initiatief past in het onthaal- en inte
gratiebeleid dat de Vlaamse regering sinds 
enkele jaren voert, in het vooruitzicht van 
de gemeente- en provincieraadsverkiezin
gen wordt de aandacht op scherp gesteld. 
In een folder worden de aangeschrevenen 
wegwijs gemaakt in de politieke structu
ren van dit land en gewezen op de bijzon
dere plaats van hun gemeente daarin. Tot 
slot schrijft de minister allen persoonlijk 
aan met de vraag zondag 8 oktober niet 
zomaar te stemmen, maar bewust na te 
denken over hun keuze.Want zo wil het de 
campagne: 'Choisir l'avenir, c'est choisir la 
Flandre'... 

LAAG GEVALLEN LEUVEN 

'Een gezin vluchtelingen is als buur meer 
te mijden dan een kinderopvang': dat is 
grofweg de opinie van ... de Leuvense 
schepen van Welzijn (!) Karin Jiroflée. De 
stad Leuven zit sinds korte tijd nogal ver
veeld met een geval van lawaaihinder: één 
van de Leuvenaars vindt het minder prettig 
dat er tegen zijn woning buitenschoolse 
kinderopvang werd georganiseerd. Hij 
haalde zijn gelijk bij de rechter. Je hoeft het 
niet met de klager eens te zijn, maar je kan 
hem trachten te begrijpen. Op begrip van 
het stadsbestuur van Leuven hoeft hij niet 

te rekenen. Meer nog: de SP-schepen en 
burgemeester dreigen de klager gewoon af 
(De Morgen, 28 sept. jl.). Tobback noemt 
de familie - met drie opgroeiende tieners -
'kinderhaters'. En als de klagers ook in 
beroep gelijk krijgen, zal stad Leuven het 
huis, haar eigendom, gebruiken als woning 
„en wees er maar zeker van dat we een 
gezin zullen vinden met minstens tien kin
deren" zegt Tobback. „"Gelijk heeft hij", 
lacht (sic) schepen Joriflée. „Dat huis kan 
ook perfect dienen als noodopvang voor 
bijvoorbeeld een groot gezin vluchtelin
gen". Los van het laag-bij-de-grondse 
niveau van de hele redenering van Tobback 
en zijn schepen menen we ons toch te her
inneren dat ook de keizer van Leuven niet 
gediend is van onaangekondigd bezoek. 
Vraag dat maar aan Vincent Van 
Quickenborne... 

Dat de burgemeester en de zijnen overi
gens andere katten te geselen hebben 
blijkt uit het onderzoek van Test Aankoop 
naar de werking van de gemeentelijke 
administraties. Slechts vijf gemeenten pres
teren slechter dan de hoofdstad van 
Vlaams-Brabant. En dat terwijl - dixit 
Tobback enige tijd geleden in het week
blad Knack - er zoveel mogelijk middelen 
van hogere overheden naar de stad afgeleid 
worden. Wat gebeurt dan met dat geld? 
Toch niet, zoals hetzelfde artikel in De 
Morgen suggereerde, de veel te dure aan
koop van woningen van schepenen om er 
kinderopvang in te organiseren ... 

CVP ONTDEKT... 

De CVP wekt ten onrechte de indruk een 
voortrekkersrol te spelen inzake fiscale 

Blijven plak

ken: het mag 

nog drie dagen 

en nachten! ~ 

Hier en daar Is 

bovendien iets 

te zeggen voor 

'overplakken'... 

autonomie. De waarheid is dat de VU-stand-
punten nu niet alleen door minister-presi
dent Dewael maar ook door de CVP-oppo-
sitie worden gevolgd. 
De VU was en is van oordeel dat de deel
gebieden de mogelijkheid moeten hebben 
om de hen toegewezen bevoegdheden ten 
volle uit te oefenen. Eigen fiscale bevoegd
heden zijn daartoe essentieel. Fiscaliteit 
genereert immers niet enkel inkomsten, 
maar is ook een beleidsinstrument. Naast 
of in de plaats van bijvoorbeeld de regelge
ving en de subsidieverlening. 
Fiscale autonomie impliceert derhalve én 
tariefautonomie én de bevoegdheid om 
exclusief aftrekmogelijkheden die in het 
verlengde van de eigen bevoegdheden lig
gen, toe te kennen. Alleen zo is een vol
waardig eigen beleid aan zowel de inkom
sten- als de uitgavenzijde mogelijk. 
Zolang de personenbelasting een concur
rerende belasting blijft, d.i. een belasting 
waarbij zowel de federale overheid als de 
deelgebieden op zelfstandige wijze de 
tarieven kunnen bepalen, is een gemeen
schappelijke belastbare grondslag vereist. 

...FISCALE AUTONOMIE 

Vanzelfsprekend moeten de deelstaten 
exclusief bevoegd worden om de heffings
grondslag, de tarieven en de vrijstellingen 
van alle gewest- en gemeenschapsbelastin-
gen te bepalen. Zij moeten daartoe over de 
volledige opbrengst van deze belastingen 
kunnen beschikken. Daarenboven pleit de 
VU voor een regionalisering van aanver
wante belastingen, zoals de belasting op de 
inverkeerstelling, het eurovignet en de 
registratierechten op hypotheken en 
schenkingsrechten. 

Wat de vennootschapsbelasting betreft, 
onderschrijft de VU het pleidooi van de 
Vlaamse werkgevers van het VEV Het CVP-
standpunt lijkt echter uitsluitend door 
opportunisme ingegeven te zijn. Nog op 3 
maart 1999 keurde het Vlaamse pariement 
een beperkende resolutie goed waarbij de 
bevoegdheid inzake de belastbare basis en 
het tarief inzake de vennootschapsbelas
ting federaal blijven. De gewesten zouden 
wèl binnen afgesproken grenzen en op 
eigen kosten fiscale tegemoetkomingen in 
de vennootschapsbelasting kunnen toe
kennen voor de aangelegenheden waar
voor ze bevoegd zijn. De VU wou toen ver
der gaan, maar de CVP volgde niet. 

VOOR AKKOORD? 

Uit een studie van de VUB, het LUC en de 
UCL blijkt dat in meer dan twee derde van 
alle gemeenten al een bestuurs-voorak-
koord is gesloten. Het cijfer is gebaseerd op 
een onderzoek dat liep aan het begin van 
deze zomer, wat doet veronderstellen dat 
in veel gemeenten de echte onderhande-
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Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 

GEBED VOOR DE GEMEENTE 

Voor een proper gemeentelijk personeelsbeleid, oh burger:'Bemoei u 
ermee!' 
Voor een gemeentelijke administratie met meer ballen, oh burger 
'Bemoei u ermee!' 
Voor een burgemeester met de vormen van Anna K., oh burger 
'Bemoei u ermee!' 

Voor een gemeenteraad met meer hersens dan voorkeurstemmen, oh 
burger'Bemoei u ermee!' 
Voor riolering, sporthallen, verkeersdrempels en een schoon stoep 
voor ons deur, oh burger 'Bemoei u ermee!' 
Voor een agent die mij kent, oh burger 'Bemoei u ermee!' 
Voor een containerpark schoon en fris, oh burger 'Bemoei u ermee!' 
Voor vernieuwing die niet enkel met het woord wordt beleden, oh 
burger 'Bemoei u ermee!' 
Voor een gemeentelijk beleid vrij van invloeden van kleurbewegin-
gen, oh burger 'Bemoei u ermee!' 
Voor een sportbeleid dat ons drie Gella's geeft, oh burger 'Bemoei u 

ermee!' 
Voor een seniorenbeleid dat ons een rustige oude dag verzekert, oh 
burger'Bemoei u ermee!' 
Voor een gemeentelijk beleid dat ons eindelijk de weg naar 
Wittekerke kan wijzen, oh burger 'Bemoei u ermee!' 
Voor de inburgering van tientallen Zohra's en andere multiculturele 
fijne vleeswaren, oh burger 'Bemoei u ermee!' 
Voor een wereld waarin de Rodenbach rijkelijk vloeit, oh burger 
'Bemoei u ermee!' 

De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS • 

lingen toen nog moesten beginnen. In 
1994 werd in Vlaanderen naar de stembus 
getrokken met een voorakkoord in 85% 
van de gevallen. Daarbij dient te worden 
opgemerkt dat de vraag die toen werd 
gesteld over 'voorbesprekingen' ging en 
niet over 'voorakkoorden'. 
Binnen al die voorakkoorden zijn -de 
Vlaamse liberalen een grote slokop. Ze zijn 
betrokken partij in 44,4% van de gemeen
ten waar er zo'n akkoord is! Daarna volgen 
de SP (40,6%) en de CVP (38,8%). Bijna 
19% van de VU-lijsten zou in een voorak
koord betrokken zijn. Agalev is goed voor 
10%. Het Blok werd niet betrokken bij 
besprekingen. 

Tussen de gemeenschappen in dit land is 
er een opmerkelijk verschil: gezien in 
Wallonië meestal minder partijen nodig 
zijn om een coalitie te vormen, waren daar 
op het moment van het onderzoek minder 
voorakkoorden gesloten dan in 
Vlaanderen. 

,,In bijna de helft van de gevallen werd het 
principieel akkoord tot samenwerking nog 
voor de verkiezingen afgesloten, In nog 
eens een kwart van de gemeenten gebeur
de dit Uiterlijk op de verkiezingsdag of -
nacht zelf" zo blijkt uit cijfers voor 1994. 
Heeft de kiezer dan niets meer in de pap te 
brokken? Vaak niet, soms wel zo blijkt: van 
de voorakkoorden die in 1994 niet werden 
uitgevoerd blijken de resultaten in één van 
de drie gevallen doorslaggevend te zijn 
geweest. Gezien de voorkeurstem een 
belangrijk criterium blijkt om al dan niet 
een uitvoerend mandaat toe te kennen 
heeft de kiezer ook daar een mogelijkheid 
om het akkoord te breken. In 11% van de 
gevallen ging een akkoord niet door 
wegens onenigheid binnen de eigen ran
gen of deze van de coalitiepartner(s). 

TIBET BIJ ONS 

Op het Stationsplein van Aarschot werd 
onlangs Het Tibetaans Huis geopend. 
Kracht achter dit initiatief is Johan 
Gruijthuijsen van de Vrienden van Tibet. 
Eerste bedoeling van het huis is informatie 
aanbieden over de problematiek van het 
Tibetaanse volk dat sinds vijftig jaar door 
China wordt onderdrukt. De blinde woede 
waarmee de Volksrepubliek in Tibet zijn 
gangen gaat is mensonterend. Een van de 
gruwelijkste onderdrukkingsmethoden is 
de gedwongen sterilisatie van Tibetaanse 
vrouwen en de verplichte abortus onge
acht de gevorderde staat van de zwanger-
schap.Ander gekend drukkingsmiddel is de 
massale invoer in Tibet van Chinezen, hun 
taal en gebruiken, met de bedoeling van de 
autochtone bevolking een minderheid te 
maken. 

Officieel telt Tibet een ruime duizend poli
tieke gevangenen, maar algemeen wordt 
aangenomen, o.m. door het Rode Kruis, dat 

dit aantal minstens vervijfvoudigd moet 
worden. Ondanks scherpe moties van het 
europariement en mensenrechtenorganisa
ties, trekt China zich niks aan van de inter
nationale protesten. Er wacht in Tibet een 
mooie taak voor minister Michel, de onge
kroonde koning van de mensenrechten. 
Voor wie Het Tibetaans Huis wil bezoeken: 
0495/28.25.09. Het initiatief verdient het 
en bewijst dat Vlaanderen helemaal geen 
op zichzelf gekeerde gemeenschap is. Midden-Oosten: 

het blijft maar 
duren. 

p ij de defederalisering van de provincie- en gemeente
wet moeten de facittejtengemeenten onder onze 

bevoegdheid vallen. Dat zei VU&ID-fractieleider Paul Van 
Crembergen in het Vlaams parlement naar aanleiding van 

het debat over de Septemberverl<laring. 

Geen peulschri 
Twee thema's beheersten het debat over de 
Septemberverklahng die Vlaams minister
president Patrick Dewael (VLD) verleden 
week namens de Vlaamse regering uitsprak: 
het onderwijs en het communautaire 
thema. Het voornemen van de Vlaamse 
regering om de ondepwijsnetten meer en 
beter te laten samenwerken - de zogenaam
de 'netvervaging' - lokte hevige reacties uit 
bij de oppositie. Daarin zien ze een aantas
ting van de onderwijsvrijheid, wat door de 
fractieleiders van de meerderheid werd ont
kend. Wel spoorde Ludo Sannen (Agalev) de 
coalitiepartners aan tot terminologische 
klaarheid. ,,Ais men met netvervaging het 
doorbreken van de machtsstructuren 
bedoelt, dan heb ik daar geen problemen 
mee. Het is wel een probleem als men de 
identiteit van de school wil aantasten." Met 
deze verduidelijking stemden de andere 
meerderheidspartijen gezwind In. VU&ID-
fractieleider Paul Van Crembergen wees op 
de ontvoogdende rol van het onderwijs. De 
Vlaamse regering moet de bevolking over
tuigen van het belang van kennis. ,,De ken-
niskloof groeit. Velen halen twee of drie 
diploma's. Anderen worden reeds op 14-jari-
ge leeftijd uitgerangeerd. Hierover moet 
een debat worden gevoerd. Hoe kunnen we 
de bevolking stimuleren om bij te blijven? 
De fractieleider was alvast zelf bij de pinken 

toen het communautaire debat werd aange
sneden. Van Crembergen wou en zou dui
delijk aantonen dat VU&ID de enige partij is 
die werkelijk de communautaire druk 
opvoert. „Financiële en fiscale autonomie 
zijn essentieel. We zullen niet instemmen 
met een peulschil. Het dreigen moeilijke dis
cussies te worden, ik blijf behoedzaam over 
de uiteindelijke resultaten en wellicht zullen 
we nooit volledig krijgen wat we willen, maar 
dat zal ons niet beletten bij de onderhande
lingen onze fundamentele inzichten duide
lijk te stellen." 

Minister-president Patrick Dewael herhaalde 
nogmaals zijn persoonlijk lot te verbinden 
,,aan het welslagen van een betekenisvolle 
vooruitgang inzake fiscale autonomie." 
Daartoe hoort volgens Dewael ,,de overhe
veling van een 'substantieel' deel van de 
personenbelasting, autonomie inzake tarie
ven en de mogelijkheid fiscale vrijstelling te 
geven op het terrein van onze bevoegdhe
den." SP-fractieleider Gilbert Bossuyt ver
klaarde dat zijn partij,,sedert mei 1998 pleit 
voor een integrale overheveling van de 
gewestbelastlngen en voor echte tarlefbe-
voegdheld." 

Bossuyt sprak met geen woord over een 
gedeeltelijke regionalisering van de perso
nenbelasting. Hij verbond de tariefbevoegd-
heid aan de gewestbelastlngen, niet aan de 

personenbelasting. Bossuyt sprak met in 
eigen naam, laat staan In naam van de SP-
fractie in het Vlaams parlement, maar maak
te de wensen van SP-boegbeeld Johan 
Vande Lanotte aan de Vlaamse parlements
leden over De federale vice-premier is 
omnipresent tijdens de interne communau
taire onderhandelingen onder de meerder
heidspartijen van de Vlaamse regenng. Af en 
toe komt ook Vlaams parlementsvoorzitter 
Norbert De Batseller (SP) aanzitten, maar 
het is Vande Lanotte die tijdens de bespre
kingen het hoge woord voert. Op autontaire 
wijze komt de vice-premier aan de 'Vlaamse 
onderhandelingstafel' de belangen van de 
federale regering verdedigen. De 
Oostendenaar is enkel inschikkelijk wanneer 
het de integrale overheveling van de 
gewestbelastlngen betreft. Inzake de defe
deralisering van de personenbelasting denkt 
Vande Lanotte uiterst minimalistisch, de 
tariefautonomie mag niet meer dan een 
'peulschil' inhouden. De vice-premier wil de 
budgettaire ruimte voor de federale rege
nng reserveren Hij ergert zich blauw aan de 
herhaalde aankondigingen tot belastingver
laging van premier Verhofstadt en VLD-voor-
zitter Karel De Gucht. Indien daarbovenop 
1/4 van de huidige federale Inkomsten via 
de personenbelasting of om en bij de 250 
miljard fr. naar de deelstaten zou worden 
overgeheveld, schiet er voor de socialisti
sche ministers binnen de federale regering 
nog weinig geld over, zo redeneert Vande 
Lanotte. 

Agalev is niet geïnteresseerd in het commu
nautair dossier VU&lD maant de Vlaamse 
regeringspartijen tot communautaire door
tastendheid aan. Het wordt afwachten hoe 
nadrukkelijk Patrick Dewael zijn rol als Vlaams 
minister-president zal opnemen. 

(evdc) 
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Het gros van de parkings gelegen hij grote 
stations (meer dan 10.000 opstappende 
reizigers per dag) blijkt volzet te zijn. De 
capaciteit is vaak niet voldoende om 
tegemoet te komen aan de vraag. 
Bijkomend probleem is dat de treinreizigers 
bovenop de kosten van het openbaar 
vervoer ook nog eens moeten betalen voor 
het stallen van hun wagen op een 
nabijgelegen parking. De prijzen voor een 

jaarabonnement op een parking nabij een 
station variëren van 5.940 fr. (bv. Gent en 
Leuven) tot 11.340 fr. (Namen). Een en 

ander blijkt uit het antwoord op een 
parlementaire vraag van kamerlid 
Schauvliege (CVP). De groene minister van 
Verkeer Durant denkt niet alleen aan een 
uitbreiding van de capaciteit, maar ook 
aan meer verspreide parkings die dan via 
een park & ride'-systeem met een busdienst 
verbonden worden met een station. De tijd 
zal uitwijzen of die ideeën in de praktijk 
ook succesvol zullen zijn. Wedden van niet?! 

• WETSTRAAT • 

4 

r\ e geringe prestaties in Sydney lol<ten beclenl<in-
gen uit over de matige lichaamsconditie van 

de jongeren. Opnieuw wijst de vinger onderwijs en 
liet aantai iesuren iicliameiiji<e opvoeding. Dat die 

onvoldoende zijn, is een open deur intrappen. Maar is 
er wel voldoende ruimte voor méér LO? Franl< De Vis, 

van de VU-Sportcommissie, formuleert voorstellen. 

Halfdagonderwijs, 
fictie of 

reaiistische opiossing? 
Sinds enkele jaren horen en lezen we bijna 
wekelijks onheilspellende berichten over 
de slechte lichamelijke conditie van de 
Vlaamse jeugd. Ook vanuit de academische 
wereld wordt de abominabele fysieke 
paraatheid van de jeugd bevestigd. Het 
meest desastreuze bericht heeft het over'de 
epidemie van zwaarlijvigheid bij jongeren' 
Kortom, de diagnose is gesteld, enkel over 
de toegepaste therapie is er nog discussie. 
Wordt het de conservatieve behandeling, 
waarbij we de toestand via bestaande mid
delen langzaam proberen te veranderen? Of 
wordt er geopteerd voor een ingrijpende 
therapie die de toestand structureel pro
beert te wijzigen? Het doel en het aangrij
pingspunt van beide therapieën zijn gelijk: 
de fysieke conditie van de jeugd bevorderen 
via de scholen, omdat daar de jongeren van 
elke rang en stand samen te vinden zijn. 
Maar daar wringt ook het schoentje, want 
alles wordt naar de school toegeschoven! 

PASWERK 

Het begon eind de jaren zestig met de sek
suele opvoeding, over de maatschappelijke 
vorming, naar een algemene technologische 
opvoeding, tot drugspreventie en verkeers-
opvoeding, met de mogelijkheid tot het 
behalen van een rijbewijs op school (zoals 
minister Marleen Vanderpoorten voor
stelt). Eerder dit jaar vroeg minister 
Sauwens terecht ook meer uren lichaams
beweging op school. In het huidig school-
organigram zitten de programma's echter 
vol. In het middelbaar onderwijs kan er mits 
veel schuif- en paswerk, met moeite, een 
uurtje gevonden worden om een nieuwe 
maatschappelijke behoefte op te vangen, 
daarbij rekening houdend met het feit dat er 
ongeveer 186 schooldagen zijn op een jaar 
Daarbij stellen we ook structuurveranderin
gen vast in onze maatschappij: er zijn name
lijk meer éénoudergezinnen en bij de twee-' 

genvervoer 
blijft warboel 

In antwoord op een schriftelijke vraag van 
VU&lD-parlennentslicI Dirk De Cock meldt 
Vlaams minister van Mobiliteit Steve Stevaert 
dat een ad hoe-werkgroep de overheveling 
bestudeert van personeel van het departe
ment Onderwijs naar de Vlaamse Vervoermaat
schappij (Wivt) met het oog op de overheve
ling van het leerlingenvervoer naar die maat
schappij. 

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers 
van de WM, het departement Onderwijs en de 
administratie Ambtenarenzaken. De Cock 
betreurt dat de werkgroep pas in september 
2000 aan de slag is gegaan, terwijl de Vlaamse 
regering reeds op 5 oktober 1999 besliste om 
ter zake een onderzoek op te starten. 
Pas op 50 Juni 2000 besloot de regenng het 

leerlingenvervoer beetje biJ beetje over te 
hevelen. 
De verioren tijd dient, volgens De Cock, nu snel 
goedgemaakt te worden. Intussen blijven de 
schoolbussen immers naast en door elkaar rij
den, met een groot verlies aan energie en effi
ciëntie en kosten tot gevolg, In tijden van 
dichtslibbend verkeer, hoge brandstofprijzen 
en een toenemende ecologische bezorgdheid, 
groeit de vraag naar een efficiënt ophaalver-
voer. Het spreekt voor zich dat een eenge-
maakt leerlingenvervoer ook bijdraagt tot een 
betere dienstverlening aan de kinderen en hun 
ouders. Vanuit dezelfde bezorgdheid stelt De 
Cock tevens de vraag naar een mogelijke net
overschrijdende samenwerking , in eenieders 
belang. 

Een nog groter kwaal dan het tekort aan lict)ameli]ke paraatheid van de jeugd Is de epidemie 
van de zwaarlijvigheid. 

oudergezinnen gaan beide partners uit wer
ken. Door de professionele situatie van de 
ouders rest er tijdens de schoolvakanties 
bijna geen tijd voor opvang van de kinde
ren. Tot gemoedsgeruststelling van deze 
ouders worden de kinderen dan maar op 
sport-, jeugd- of taalkamp gestuurd. Zo'n 
kamp fungeert dan dikwijls als ersatz baby
sit. De toenemende lesdruk leidt ertoe dat 
heel wat leerkrachten en leerlingen te kam
pen krijgen met stress, wat niet in het voor
deel is van de minderbegaafde leerling. Ten
slotte merken we dat meer dan 50% van de 
verkeerstrafiek gebruikt wordt voor vrije 
tijd, zoals winkelen, kinderen voeren en 
ophalen enz... Dit leidt allemaal tot de vast
stelling dat een conservatieve aanpak van 
het probleem geen oplossing biedt, noch op 
korte of lange termijn. 

DURVEN... 

Daarom is het aangewezen om meer struc
tureel op te treden, d.m.v. het invoeren van 
het deeltijds onderwijs. In de voormiddag 
worden de cognitieve vakken aangeleerd en 
's namiddags is er verplicht' sport of plasti
sche-, creatieve- en muzische vorming. Als 
we de kwaliteit van ons kennisonderwijs in 
Vlaanderen willen behouden dan kan dit 
niet binnen het huidig aantal lesdagen. We 
moeten durven de vakanties herbekijken. 
De bestaande drieënhalf maanden vakantie 
zullen moeten worden herleid naar maxi
mum twee maanden, waarvan 's zomers 
één. Het zou ook de mogelijkheid bieden 
om de vakantie te spreiden. De Vlaamse 
schoolvakantie zou kunnen beginnen op 11 
juli tot 15 augustus (feestdagen voor ieder
een). De Waalse schoolvakantie zou kunnen 
lopen van 15 augustus tot 27 september 
(Waalse feestdag). Een direct gevolg van het 
halfdagsysteem is dat de werkdruk voor 
leerkracht en leerling minder zwaar en 
beter gespreid is en dat het vakantiepro
bleem familiaal beter kan worden opgevan-
gen.Wetenschappelijke studies (onder ande
re van de Univ Gent) toonden aan dat kin

deren uit het halfdagonderwijs er intellectu
eel zelfs wat op vooruitgaan. 

...AANPASSEN 

Een onderzoek van de KU Leuven bevestig
de dat kinderen die vroegtijdig regelmatig 
sporten, deze sportattitude doortrekken tot 
op latere leeftijd, wat de gezondheid alleen 
maar positief beïnvloedt. Op een studiedag 
over het halfdagonderwijs, georganiseerd 
door de VU-Sportcommissie op de KU Brus
sel in 1998, was men vanuit de academische 
en scolaire wereld zeer positief ten over
staan van dit project. Een groot praktisch 
bezwaar werd gemaakt rond het gebrek aan 
sportaccommodatie op vele scholen. Maar 
hier zou het project van minister Sauwens al 
een beetje een oplossing bieden. De minis
ter promoot het afsluiten van sportconve-
nanten tussen de gemeente, de scholen en 
de sportclubs om o.a. de sportinfrastructuur 
beter te benutten. Maar het tekort aan 
tweehonderdvijftig sporthallen, op korte 
termijn, in Vlaanderen zal met overleg moe
ten worden aangevuld. Het halfdagonder
wijs biedt iedereen de kans om van een 
betere, algemene bewegings-, plastische en 
muzische opvoeding te kuimen genieten. 
Zij, die zich wensen te bekwamen in één of 
andere tak kunnen zich dan aansluiten bij 
een sportclub of een muziekschool. 

We beseffen zeer goed dat een structurele 
verandering, die uiteindelijk de gezondheid 
van onze bevolking ten goede zal komen en 
een spin-off zal geven naar sport en cultuur, 
slechts trapsgewijs kan worden ingevoerd. 
Maar belangrijker is nu de discussie te ope
nen om een schoolsysteem dat al meer dan 
vijftig jaar bestaat te durven aanpassen aan 
de noden van de éénentwintigste eeuw. 

Frank De Vis 

(De auteur is lid van de raad van bestuur 
Bloso en voorzitter van de VU-Sportcom
missie) 
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Vandaag wil ik de lezers uitnodigen om 
even onder de motorkap van de Europese 
integratie te kijken om te zien wat het Euro
pees integratieproces eigenlijk voortduwt: 
waar komt de energie vandaan? Wie doet 
wat op Europees niveau? Ik heb namelijk 
het gevoel dat over deze vraag tenminste 
een jaar of twee ernstig zal gedebatteerd 
worden. De kern van de discussie zal zijn: 
welke methode moeten wij volgen om de 
uitgebreide Europese Unie zin en gestalte te 
geven? Vermits we er niet zullen kuimen aan 
ontsnappen is het beter deze problematiek 
van de methode eens van dichtbij te bekij
ken. 

DRIEHOEK 

Er zijn in wezen twee methodes voorhan
den: de supranationale en de intergouverne
mentele. 

De supranationale methode die ook de com
munautaire of de Monnet-melhode wordt 
genoemd, is tot nu toe sedert de onderteke
ning van het Europees Kolen- en Staalver-
drag, gedurende bijna 50 jaar niet zonder 
succes gevolgd. 
Volgens deze methode heeft alleen de Euro
pese Commissie het recht om een Europees 
wetgevend initiatief voor te stellen. Als 
hoedster van de verdragen is zij veronder
steld niet op basis van nationale belangen, 
maar uitsluitend op basis van Europees 
belang, op te treden. Over haar voorstel 
wordt beslist in de Raad van Ministers waar 
de nationale regeringen het voor het zeggen 
hebben. De derde partner in deze institutio
nele driehoek is het Europees parlement, 
dat oorspronkelijk slechts zijn opinie gaf 
over de commissievoorstellen, maar dat 
sedertdien langzamerhand ook het recht 
heeft verworven om uiteindelijk mee te 
beslissen. In deze driehoek ontstaat Europa. 
U weet dat sedertdien ook het Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's aan deze institutionele bouw wer
den toegevoegd: zij geven opinies in het 
domein van hun bevoegdheid, maar beslis
sen uiteindelijk niet. 

Deze communautaire motor draait tot nu 
toe hoofdzakelijk met economische brand
stof: liij heeft zich ontwikkeld uit de Kolen-
en Staalgemeenschap, via de gemeenschap
pelijke markt naar de interne ruimte, naar 
de Economische en Monetaire Unie en is 
uiteindelijk, op dit ogenblik, uitgemond in 
de Europese Unie. Weldra komt ook een 
gemeenschappelijke defensie- en buiten
landse politiek aan de beurt. 
Het gaat hier niet over soevereniteitspool-
ing: door dit supranationaal mechanisme, 
dat enig is in de diplomatieke geschiedenis, 
ontstaat een supranationale rechtsorde die 
primeert op die van de soevereine lidstaten. 
Om deze methode te resumeren zijn dus vol
gende ingrediënten van belang: het initiatief 
gaat uit van de Commissie. De Raad van 

^T^'uropese Commissie, Raad van Ministers, Europees par

lement; binnen deze magische driehoek ontstaat 

'Europa'. Welke methoden bij dat groeiproces gehanteerd 

worden legt Hans De Belder uil 

Ministers beslist zoveel mogelijk met meer
derheid. Het Europese parlement neemt deel 
in de beslissing. Deze communautaire beslis
singen worden door een afzonderlijk Euro
pees budget ondersteund en, ingeval van 
betwisting kan de burger en kunnen de 
ondernemingen of de lidstaten en de Euro
pese Commissie beroep doen op het Euro
pese Hof 

overeenkomsten zijn de soevereine staten 
volledig vrij, vandaar dat ieder zijn eigen 
maatregelen kan treffen om het pact, het 
verdrag of welke overeenkomst ook, uit te 
voeren. 
Volgens deze methode zijn de grote landen 
vanzelfsprekend de sterkste partners: zij 
kunnen afspraken maken om volgens een 
as-Parijs-Bonn-Londen bijvoorbeeld de 

Onder de motorkap van 
de Eurpese integratie 

VETO EN... 

In dit communautaire bestel ligt het geheim 
van de werking der Europese Unie tot nu 
toe. Zij waarborgt een grote bescherming 
voor de kleinere lidstaten, en de Benelux-
landen - samen met Italië - zijn van in den 
begiime altijd sterke voorstanders geweest 
van deze pragmatische, weinig spectaculai
re en nogal op de Europese ambtenaren 
steunende methode. Zij heeft het voordeel 
van op de lange duur betrouwbaar te zijn. 
Als nadelen zijn er het gevaar van een hoge 
concentratie van macht in de Europese 
instellingen ('Brussel'!) en men zegt dat zij 
eigenlijk weinig democratisch is... 
Daartegenover staat de tweede methode, 
namelijk die van de intergouvernementele 
samenwerking. Volgens deze klassieke 
diplomatieke methode sluiten enkele soeve
reine staten bepaalde allianties en binnen 
deze overeenkomsten wordt steeds met 
unanimiteit beslist, wie dus niet meewil 

• stelt zijn veto. Voor de uitvoering van de 

ganse Europese politiek te domineren of in 
een bepaalde richting te duwen. 

...MACHT 

Voorbeelden van deze methode zijn: de 
benoeming van meneer 5otona, wiens func
tie van minister van Buitenlandse Zaken en 
Defensie van de Europese Unie niet in de 
Europese Commissie maar wel in het secre
tariaat van de Raad van Ministers werd 
ondergebracht. 

De voorstanders van deze methode zijn op 
dit ogenblik bezig met een zwaar gevecht in 
de intergouvernementele conferentie, in de 
hoop het laken zoveel mogelijk naar zich 
toe te trekken. Zij verzetten zich tegen het 
systeem van gekwalificeerde meerderheid. 
Zij pleiten voor meerderheden die geba
seerd zijn op de bevolkingsaantallen en wil
len zoveel mogelijk macht verwerven bin
nen de Europese Commissie, die weldra 
minstens 28 leden zal tellen! 

Voor de Europese regio's is het dus niet 
gemakkelijk om tussen deze 2 methoden in 
een deel van de macht voor zich op te 
eisen Indien men zegt dat de regio's zoals 
Vlaanderen rechtstreeks op Europees 
niveau moeten kunnen meespreken dan is 
het nodig dat wij de voor- en nadelen van 
ieder van deze methoden grondig ontleden 
om te zien wat wij als regio's daarmee kun
nen aanvangen. 

De regio's pleiten voor de subsidiariteit. 
D.w.z. dat ieder niveau dat het best geschikt 
is voor bepaalde maatregelen daar dan ook 
verantwoordelijk moet voor zijn: het Euro
pees niveau, dat van de lidstaten en, tenslot
te, dat van de regio's. 

De Europese Commissie is de hoedster van 
de verdragen Welnu, de regio's zijn verant
woordelijk voor de culttirele diversiteit van 
Europa. Dat is heel wat anders dan de eco
nomische basis van de Europese Unie die 
wij tot nu toe hebben gerealiseerd. De 
regio's wensen de menselijke culturele 
dimensie mee naar voor te schuiven. 
Dat dit evenwel niet eenvoudig is moge blij
ken uit de kracht waarmee 
de liierboven uiteengezet
te methodes frequent met 
elkaar in botsing komen. 

Hans De Belder 
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VLD in Vlaamse Rand: 
samenwerking met rabiate Franstaligen 

De VLD pretendeerde vóór de jongste parle
mentsverkiezingen steevast het Vlaams 
belang hoog in het vaandel te dragen, óók in 
de Vlaamse Rand. Op haar congres 'Funda
menten voor verandenng' op 26 apnl 1998 
w/erd zelfs een resolutie goedgekeurd waarin 
de afbouw bepleit wordt van de faciliteiten 
en de onaantastbaarheid van het territonali-
teitsbeginsel wordt vooropgesteld In de 
praktijk niets van dit alles luister naar mijn 
woorden, kijk met naar mijn daden, lijkt het 
wel. Reeds op het federaal niveau betoonde 
de VLD zich een trouwe strijdmakker van de 
Franstalige partijen, denk maar aan de eenta
lige Franstalige rechters in Brussel en het ver
zet tegen een Vlaamse Orde van Advocaten. 
Klaarblijkelijk wordt de samenwerking nu ook 
op het lokale niveau voortgezet, 
in Wemmei komen VLD'ers op met burge

meester Geurts, één van de zes onverzettelij
ke francofone burgemeesters die herhaalde
lijk in de clinch gingen met Leo Peeters en nu 
met minister Johan Sauwens. De VLD'ers ver
toeven in het gezelschap van rabiate Frans
taligen - PRL en FDF'ers - waarvan enkelen 
trouwens op de provincieraadslijst van de 
Union des Francophones figureren. 

ECOLEV 
In Wezembeek-Oppem verleent de VLD haar 
samenwerking aan de lijst van gewezen bur
gemeester de Grunne, die by een vonge ver
kiezing een kartel vormde met het FDF onder 
het motto 'Wezembeek, Één bij Brussel' De 
VLD verkiest het francofoon gezelschap boven 
de Vlaamse lijst DWO (VU, CVR SP en onafhan-
kelijken). 
Agaiev is nergens willen toetreden tot Vlaam

se lijsten om zogezegd neutraal te blijven en 
te verhinderen dat Ecolo zou opkomen in 
Vlaanderen, alleen of met de Union des Fran
cophones In Wezembeek-Oppem steunen de 
groenen klaarblijkelijk wel een nieuwe lijst 
'Ecoiev', met duidelijke Ecoio-signatuur Er 
worden allerlei affiches geplakt door deze par
ty. Ecolo nationale campagne, Agaiev idem 
maar ook een piaatselyke affiche Ecoiev met 
het logo van Ecolo en Agaiev Recenteiyk wei
gerde Agaiev samen met VU&ID klacht in te 
dienen tegen de nochtans flagrante en zelfs 
ootmoedig toegegeven vervalsingen van de 
kandidaatslijsten door de Union des Franco
phones in Beersei De lokale Agalev'ers wen
sen de UF geen strobreed in de weg te leg
gen 

Annemie Van de Casteele. 
Kamerlid 
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"r\ e twee VU-verkozenen in het europarlement vragen 

dat de federale regering beroep aantekent tegen de 

Europese beslissing die het inzagerecht van 'geheime' docu

menten beknot Zij vragen dat in navolging van het paar

se kabinet in Den Haag. 

• EUROPA • 

Neliy Maes en 
Bart Staes 

moederziel 
alleen In het 

Vlaamse kamp 
tegen 

beknotting 
Inzagerecht. 
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Vorig weekeinde besliste de Nederlandse 
regering beroep in te stellen bij het 
Europees Hof van Justitie tegen het besluit 
van de Europese Raad van Ministers over 
de openbaarheid van documenten van de 
Raad. Het gaat om stukken die handelen 
over buitenlands beleid en veiligheidsbe
leid, zoals militaire zaken en civiele crisisbe
heersing buiten de EU. Nederland stemde in 
augustus samen met Finland en Zweden 
tegen het besluit van de Algemene Raad. 

ONTNUCHTERING 

De Belgische EU-dipIomaten schaarden ach 
daarentegen, op gezag van de federale regering 
in Brussel, achter het voorstel om de open-
baariieid van bestuur bij de Europese Unie 
drastisch terug te schroeven. De VU vraagt de 
federale regering deze blunder recht te zetten 
en naar het Nederlands voorbeeld beroep aan 

te tekenen bij het Hof van Justitie. 
Guy Verhofstadt en de paars-groene rege
ring riepen zichzelf herhaaldelijk uit tot 
groot verdediger van meer openheid in de 

Solana werd een regeling uitgedokterd die 
de inzage verbiedt in documenten over het 
gemeenschappelijk buitenlands- en veilig
heidsbeleid en de politiële en justitiële 
samenwerking in strafzaken. Ten aanzien 
van deze materies wordt het parlementair 
controlerecht zodoende quasi onbestaande. 
Enkel de vertegenwoordigers van Nederland, 
Zweden en Finland protesteerden tegen de 
beknotting van het inzagerecht. In het 
Vlaamse kamp stonden de VU-europarle-
mentsleden Nelly Maes en Bart Staes moe
derziel alleen in het verzet. Het protest vond 
ondertussen wel weerklank bij de commissie 
Justitie van het Europees parlement, die 
besliste klacht in te dienen bij het Europees 
Hof van Justitie. 

Moederziel alleen 
tegen beknotting 

inzagerecht 
politieke besluitvorming. Ook in de 
Burgermanifesten van Verhofstadt en in de 
partijprogramma's van SP en Agalev kan 
men er mooie woorden over lezen. Des te 
groter is de ontnuchtering wanneer men 
even de moeite doet de teksten met de 
daden te vergelijken. 
Op initiatief van secretaris-generaal Javier 

Net als de Nederlandse regering, is ook de VU 
er niet tegen dat bepaalde documenten - bij
voorbeeld die over militaire zaken - geheim 
zijn. De bezwaren richten zich in de eerste 
plaats tegen de manier waarop deze uitzon
dering op openbaarheid in het Raadsbesluit 
is geformuleerd. Het Raadsbesluit bepaalt dat 
documenten met een bepaalde rubricering 

(zoals 'Geheim') niet openbaar zullen zijn. In 
tegenstelling tot haar Belgische evenknie, 
merkt de Nederlandse regering terecht op 
dat een besluit over geheimhouding of open
baarheid van een bepaald document niet 
gebaseerd moet zijn op de rubricering, maar 
op de inhoud van dat document. Daarom is 
het Raadsbesluit in strijd is met het recht op 
toegang tot documenten zoals dat is inge
voerd met het Verdrag van Amsterdam (art. 
255). 

BLUNDER 

In een persmededeling besluit de 
Nederlandse regering:,, Nederland streeft 
naar maximale openheid van Europese 
Besluitvorming. Daarom heeft Nederiand 
besloten dit beroep in te stellen." 
In de federale regering heerst er intussen 
een oorverdovende stilte.'VLD,Agalev en SP 
kijken fluitend de andere richting uit. In het 
kader van de geroemde 'open politieke 
besluitvorming' wenst de VU enerzijds zo 
snel mogelijk duidelijkheid over de steun 
van de Belgische regering aan het Solana-
document. In het federaal parlement zal 
kamerlid Danny Pieters minister van 
Buitenlandse Zaken Louis Michel aan de 
tand te voelen. Daarnaast vraagt de VU dat 
de federale regering haar 'Belgische blim-
der' zou rechtzetten door net als Nederland 
beroep in te stellen bij het Europees Hof 
van Justitie. 

50 Jaar 'De Brusselse Post' 
„Deze strijd (tegen de voortschrijdende 
verfransing, inzake de situatie van het 
Nederiandstalig onderwijs en het Vlaams 
verenigingsleven in Brussel) is ook vandaag 
niet gestreden. De groep Vlamingen wordt 
nog altijd kleiner Dit heeft nog steeds te 
maken met de niet altijd 'Vlaams-vriendelij
ke' stad die Brussel is. De Brusselse politiek 
is hierbij een eerder versterkende faaor in 
negatieve zin." 

EEN HALVE EEUW... 

Aan het woord is de Vlaamse minister voor 
Brussel, Bert Anciaux, zelf een kind van de 
hoofdstad van Vlaanderen. Hij stelde een en 
ander op de feestelijke viering van een 
halve eeuw De Brusselse Post, het Vlaamse 
strijdblad voor Brussel uitgegeven door het 
Vlaams Komitee voor Brussel. Anciaux zei 
nog veel meer dan die enkele ongetwijfeld 
kordate zinnen, hij vulde dit uitgesproken 
Vlaams standpunt meteen op met een rits 
concrete voorstellen. Over het scherp stel
len van de hoofdstedelijke functie van 

Brussel en van de 'Vlaamse herkenbaarheid 
van veel Vlaams-Brusselse instellingen. Over 
de VGC die zich moet inschakelen biimen 
de Vlaamse Gemeenschap en de on-zin van 
de bi-communaitaire instellingen. Kortom, 
voldoende om er in een volgende editie van 
WIJ uitvoerig op een en ander terug te 
komen. 

'De Brusselse Post' zag het journalistieke 
levenslicht op 15 november 1950. Het werd 
toen al uitgegeven door het Vlaams Komitee 
voor Brussel, de nieuwe naam voor het oor
spronkelijke Comité ter bevordering van 
het Vlaamsch leven te Brussel dat in okto
ber 1946 was opgericht. Een citaat uit de 
Verantwoording in het eerste nummer: „Het 
zal nog tientallen jaren duren eer er te 
Brussel sprake kan zijn van een werkelijke 
gelijkheid tussen Vlamingen en Walen". 

...TEGEN DE WIND IN 

Op de viering van de vijftigste verjaardag 
van het tijdschrift dat nog altijd in handen is 
van het VKB, werd het woord gevoerd door 

leumnimmier.Voor elke Brusselse gemeente 
wordt een Vlaamse electorale stand van 
zaken gegeven in het vooruitzicht van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Gijs Garrévzn 
het Vlaams Onderwijscentrum heeft het 
over 'Nederiandstalig onderwijs Brussel: 
anderhalve eeuw tegen de wind in!' Een 
titel die meer dan voldoende zegt. 

de Vlaamse minister voor Brussel, maar die 
moest wel vaststellen dat een halve eeuw 
volgehouden strijd nog niet voldoende Is. 
Vlaamse aanwezigheid in Brussel en vooral 
Nederiandstalig onderwijs in de hoofdstad 
van Vlaanderen vormen trouwens de hoofd
moot van het bijzonder goed gevulde jubi-

Opvallend op de viering van 50 jaar De 
Brusselse Post: de sterke hoofdstedelijke 
VU-aanwezigheid en de even indrukwek
kende afwezigheid van de hoofdstedelijke 
VLD, SP en CVP (op oud-minister Brigitte 
Grouwels na). 

(mp) 

De Brusselse Post kan besteld wor
den bij het VKB, Centrumgalerij III, B 
32, Kleerkopersstraat 15-17 te 1000 
Brussel Tel 02/218.68.33- Eenjaar-
abonnement kost 800 frank. 
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r\ p enkele dagen van de gemeenteraadsverkiezingen 

van 8 oktober evalueert Test Aankoop de kwaliteit 

van de dienstverlening van de gemeenteadministraties. De 

enquête wijst uit dat niet alle gemeenten evenveel ijver 

aan de dag leggen om hun inwoners doeltreffend te dienen 

en te informeren. Sommige blijken zelfs niet in staat de 

minimale service te bieden waarop elke burger recht heeft. 

Sinds de samenvoeging van gemeenten in 
1976 telt België 589 gemeenten. De consu
mentenorganisatie Test Aankoop bracht 
ruim een kwart daarvan, 159 om precies te 
zijn, een bezoek. 70 ervan liggen in het 
Vlaams gewest, nog eens 70 in het Waals 
gewest en Brussel-19 Samen zijn ze goed 
voor 60% van de bevolking van België 
Test Aankoop ging grondig te werk. elke 
gemeenteadministratie werd aan zes testen 
onderworpen vier loketsituaties, één telefo
nisch contact en één per post. Tijdens het 
bezoek werden ook de publieke lokalen op 
hun klantvriendelijkheid onderzocht, vin
den mensen goed hun weg in het gemeen
tehuis, zijn de lokalen proper, is het gemeen
tehuis voldoende open en zijn de openings
uren goed zichtbaar geafficheerd. 
De loketscenario's gebeurden in twee keer, 
waarbij telkens twee vragen werden 
gesteld. In de 19 Brusselse gemeenten wer
den 2 simulaties in het Nederlands en 2 in 
het Frans uitgevoerd. Met uitzondering van 
het scenario 'bouvi^ergunning' werd tel
kens één algemene vraag gesteld om op die 
manier de spontane reactie van de ambte
naar te beoordelen 

OPEN MOET HET ZIJN 

De einduitslag van dit onderzoek geeft voor 
Vlaanderen en Bnissel te kennen dat slechts 
een beperkt aantal gemeentelijke adminis
traties werkelijk ondermaats presteert. 35 
van de 89 gemeenten halen een redelijke tot 
ronduit slechte score. Het ambtelijk appa
raat van Asse en Diest gaan hopelijk barre 
tijden tegemoet Ze genieten voortaan de 
reputatie de twee slechtste van Vlaanderen 
te zijn. In België worden ze alleen voorafge
gaan doorTubeke. 

Werken de meeste administraties wel min of 
meer naar behoren tijdens de openings
uren, dan is het voor veel burgers haast 
onmogelijk dat vast te stellen' op een enke
le uitzondering na zijn ze gewoon te weinig 
open. Test Aankoop vindt dat de gemeente
huizen minstens twee dagen in de week tot 
19u én op zaterdagvoormiddag open moe
ten zijn En sta |e voor een gesloten deur, 
dan vindt één derde van de gemeentehui
zen het niet nodig de openingsuren duide
lijk te afficheren. Tot slot nog een klassieke 
klacht die er al lang geen meer had mogen 
zijn; de gemeentehuizen zi|n gemiddeld nog 
steeds onvoldoende toegankelijk voor per
sonen met een handicap 
'Worden die krappe openmgsuren enigszins 
uitgebreid met een digitaal loket via inter
net?' vroeg Test Aankoop zich af Neen, zo 
blijkt Slechts 11 van alle onderzochte 
gemeenten in België hebben een website 
die zich daartoe leent. Maar als die er is, 
werkt het systeem niet altijd naar behoren 
In de marge van het onderzoek gmg Test 
Aankoop ook na of de gemeentelijke amb
tenaren nog altijd die nurken zijn waarvoor 

ze worden versleten. Gelukkig niet, zo blijkt, 
al zorgen 16% van het ambtelijk korps er 
wel voor dat het slechte imago niet snel zal 
veranderen. In sommige gevallen liepen ze 
over van vriendelijkheid, maar dan om te 
zeggen dat ze geen tijd hadden. Ook dat kan 
beter. 

DE ZES VAN DE TEST 

Test Aankoop contacteerde de gemeente
huizen met zes concrete vragen. 

5. Aanvraag reispas om humanitaire 
redenen (telefonisch): de enquêteur liet 
uitschijnen dat hij om dringende familiale 
redenen reeds de volgende dag een reispas 
naar New York nodig had 49% van de 

Gemeentelüke 
administraties: 

zowat alies lean beter 
1. Huwelijksformaliteiten: op de vraag 
welke de vereiste administratieve stappen 
zijn om te trouwen, verstrekte 77% van de 
bezochte gemeenten de enquêteurs correc
te informatie. Te weimg voor een routine
klus van de burgerlijke stand 
2. Aanvra^ bouwvergunning: op de 
vraag of een bouwvergunning en een archi
tect nodig zijn voor het restaureren en 
moderniseren van een voorgevel, informeer
de nauwelijks 35% van de bezochte admini
straties correct. Slechts 9% van de gemeen
ten overhandigde spontaan een brochure 
over bouwen en renoveren, wat gezien de 
complexiteit van de procedure om een 
bouwvergunning te verkrijgen, veel te wei
nig is. 

3. Aanvraag reispas: Test Aankoop infor
meerde over de formaliteiten die een ouder
paar en twee kinderen dienden te nemen 
om reispassen naar New York te verkrijgen 
De bezochte administraties haalden hier 
een goede score 91% onder hen verschafte 
correcte informatie 

4. Eensluidende afschriften: wil u verval
ste documenten toch •('oorzien van een 
echte stempel, begeef u dan naar het 
gemeentehuis. Dat is zowat de conclusie 
van Test Aankoop Nogal wat gemeentelijke 
administraties die de test met glans zouden 
kunnen doorstaan, vielen hier compleet 
door de mand De TA-enquêteur bood zich 
aan het loket aan met een origineel docu
ment en twee kopieën Hij wilde die eens
luidend laten verklaren met het origineel 
De tweede kopie was evenwel niet volledig 
identiek met het origineel Ofschoon het 
verschil gemakkelijk te ontdekken was, 
werd het toch in slechts 12% van de geval
len opgemerkt Bovendien aarzelen sommi
ge gemeenten niet hiervoor buitensporige 
bedragen aan te rekenen (800 fr voor twee 
afschriften) De consument heeft er belang 
bij naar een andere gemeente te gaan als de 
zijne te gulzig is 

bezochte administraties bhjkt niets af te 
weten van een reispas 'om humamtaire 
redenen' Alle gemeenten werden nochtans 
van die procedure op de hoogte gebracht 

6. Sociale dienst voor bejaarden (schrif
telijk): via een brief naar de sociale dienst 
van de administratie, vroegen de enquêteurs 
informatie over de bestaande gemeentelijke 
sociale diensten voor bejaarden Dat scena
rio vroeg de meeste inspanningen van de 
gemeenteambtenaren en - dnewerf helaas -
op dat vlak stelde Test Aankoop de grootste 
verschillen vast Slechts 19% van de gemeen
teadministraties informeerde behoorlijk. 

In dne op zes scenario's bleek een groot 
aantal gemeenten met in staat om hun mwo-
ners behoorhjk te informeren De consu
mentenorganisatie besluit dat er dnngend 
inspanrungen moeten worden geleverd om 
het administratief gemeentepersoneel meer 
verantwoordelijk te maken en beter op te 
leiden. 

Het gros van 
de gemeente
huizen levert 
redelijk goed 
werk af tijdens 
de openings
uren. Het gros 
van de 

gemeentehui
zen Is veel te 
weinig open. 
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vu&lD doet mee? OK! 

Een volledige ontleding van de resultaten van de TA-enquête geven we met Alles is terug te vin
den in het nummer van oktober 2000 We gingen wel kort na hoe gemeenten het doen met VU-
burgemeesters Van alle VU-burgemeesters, twaalf in het totaal, ziet slechts eentje zijn gemeen
te in de lijst opduiken De anderen zijn, wegens minder dicht bevolkt, met in de test opgenomen 
Bilzen, van Johan Sauwens - nu vervangen door Bruno Steegen - mag met klagen de Demerstad 
bevindt zich nog net in de top-25 van beste gemeentelijke administraties 
BIJ de grotere steden valt het op dat Cent (9de), Antwerpen (llde) en Hasselt (25ste) het opmer
kelijk veel beter doen dan Brugge (65ste), Brussel (70ste) en Leuven (84ste) Zou het toeval zijn 
dat VU&ID bij de eerste drie steden wél deel uitmaakt van de meerderheid en by de laatste dne 
met'? Ook Sint-Niklaas doet het met een vierde plaats bijzonder goed Ook daar VU&ID in het 
stadhuis 

Nog dit slechts in één van de gemeenten die een middelmatige tot ronduit slechte beoordeling 
kregen (binnen het geteste staal), zijn mandatarissen van VU&ID mee aan het bewind Alle 
gemeenten waar VU'ers mee de dienst uitmaken doen het meer dan behoorlijk Niemand is per
fect 
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WOONT U GRAAG 
PETROk^kfENPONl̂  ? 

Margriet Hermans 
Vlaams Volksvertegenwoordiger 

Geert Bourgeois 
Kamerlid 

Algemeen Voorzitter Volksunie 

Johan Sauwens 
Vlaams ministervan Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken 
en Sport 

Bert Anciaux 
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse 
Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenw/erkmg 

Straks staan we opnieuw voor verkiezingen van de waar

heid. Zet de nieuwe politiek zich ook door in de provincies 

en de gemeenten? Als het van VU&ID afhangt: ja. Onze 

mensen staan klaar om samen met u het lokale beleid op te 

frissen, nieuwe impulsen te geven 

en af te stemmen op de toekomst. 

VU&ID lanceert een ambitieus bestuursprogramma. Waarbij 

u optimaal betrokken wordt. Want goed besturen doe je samen. 

In het belang van iedereen. En met het oog op morgen. Wat 

ons betreft mag dat nieuwe beleid al op 9 oktober starten. 

Wat u betreft ook? Bemoei u ermee. 

Samen met VU&ID. VU&ID 
VERPINPT WIE ONGEPONPEN |S 

Contacteer ons via het nummer 02-219 49 30, info@vu-id.be of surf naar www.volksunie.be en www.id21.be 

mailto:info@vu-id.be
http://www.volksunie.be
http://www.id21.be


VU-Lebbeke is er klaar voor 
De Volksunie van Lebbeke kon op zijn jaar
lijks mosselfestijn niet minder dan 748 gas
ten begroeten. Meer dan duizend kilo mos
selen vonden tevreden eters, daarnaast 
waren ook diverse koude schotels beschik
baar. Vlaams parlementslid en VU-fractielei-
der in de gemeenteraad Dirk De Cock kon 
rekenen op een ploeg van 45 vrijwilligers 
om deze klus te klaren. 

Tevens konden wij een aantal VU-parle-
mentariers begroeten waaronder Ferdy 
Willems en Chris Vandenbroeke die hier
voor speciaal uit Waregem was overgeko
men. 

De opbrengsten van dit jaarlijks festijn 
maken het VU-Lebbeke mogelijk een dege
lijke oppositie te voeren en de bevolking 
regelmatig te informeren. 

Harmonie in het beleid 

Op zondag 17 september hield de VUJO van Groot-Lebbeke haar jaarlijks 
aperitiefconcert. Onder het motto 'Harmonie In het beleid' werd de jazz-
groep Five for the road (Kris Vermeir & Vrienden) uitgenodigd om een por
tie van zichzelf te geven in feestzaal De Schuur te Wieze. 
Nadat de zaal goed volgelopen was, werd de voormiddag geopend met een 
woordje van voorzitter Bart Willems. Hij benadrukte dat de uitslag van afge
lopen vrijdagavond op de verkiezingsshow van de Lebbeekse Jeugdraad 
nogmaals heeft aangetoond dat VU&ID in Lebbeke in de lift zit. Dirk De 
Cock, die ons die avond vertegenwoordigde, haalde maar liefst 65% van de 
stemmen. Zeker bij de jongere kiezers, die almaar kritischer omgaan met 
hun beslissingsrecht, slaat de alliantie goed aan. Dit is volgens de voorzitter 
niet alleen aan het partijpolitieke programma te wijten maar vooral aan het 
feit dat binnen onze partij jongeren als een volwaardige gesprekspartner 
worden beschouwd. Bart sloot zijn voorwoord af met het voorstellen van 
de musici en een korte Introductie over de muziekstijl van die dag. Jazz. 
De Latijns-Amenkaanse jazz die Kris en zijn vrienden brachten werd zeer 
gesmaakt. Kris is dan ook niet de eersre de beste: hij volgde 4 Jaar Jazz 
Studio in Antwerpen, haalde een eerste prijs notenleer aan het conserva
torium van Brussel, deed zijn kandidatuur jazz-piano aan het Lemmens-
Instituut te Leuven en is momenteel onder andere leraar in Lebbeke waar 
hij hoofd is van de jazz-afdeling. Vooral de zelf geschreven nummers 
'Wishful thinking' en 'Samba for Jade' brachten de zaal in beroering De 
middag werd afgesloten met een staande ovatie en een bisnummer. 
Als het beleid in Lebbeke nu zo maar eens kon klinken... 

23 JAAR 'T WIELEBELLEKE. 

Het VU-informatieblad van Lebbeke, 't 
Wielebelleke, bestaat 23 jaar 
Geen jubileumjaar, wel de moeite waard om 
te vermelden. 23 jaar lang wordt dit huis-
aan-huis-blad onafgebroken uitgegeven. 
Voor de VU een enig kanaal om de bevol
king te informeren, en mede een basis van 
het succes van de VU-werking. Dank zij een 
aantal activiteiten, zoals het jaarlijkse mos
selfestijn, houdt deze publicatie stand. 
De VU-Lebbeke was 6 jaar geleden een van 
de enige VU-lijsten die vooruitgang boekte. 
Momenteel beschikt de VU er over 4 zetels 
in de gemeenteraad. Jaren kritische, maar 
constructieve werking, regelmatige informa
tie van de bevolking en een sterke lijst doen 
verhopen dat de ingeslagen weg de goede 
is Wij zien 8 oktober hoopvol tegemoet. 
De VU-lijst wordt getrokken door Dirk De 
Cock, lid van het Vlaams Parlement. Hij wist 
in geen tijd parlementair Brussel te overtui
gen van zijn kennis en inzet. In Lebbeke was 
dit reeds lang geweten (lees ook 'Harmonie 
in het beleid'). Hij bouwde, samen met een 
aantal vrienden, mee aan een afdeling die als 
model kan staan voor de afdelingswerking 
in Vlaanderen. 

Samen met de andere mandatarissen- Willy 
Bosman, stemmentrekker bij uitstek, 
Frangois Willems, oud internationaal (atle
tiek) en populair sportman,iWflrce/ Vermeir, 
de spreekbuis van de deelgemeenten, en 
Hugo De Mol, OCMW-deskundige, wordt 
een oppositie gevoerd waarmee rekening 
dient te worden gehouden. 
De lijst kan tevens rekenen op een schare 
van jongeren, de jongste kandidaat is een 
student Rechten van 18, op heel wat (jonge) 
vrouwen, op kandidaten van alle deelge
meenten en wijken, in totaal 25 gemotiveer
de kandidaten. 

NIEUWE VU-DYNAMIEK 

Met een Vlaams parlementariër op kop, die 
de verbindingsman moet zijn tussen het loka
le, arrondissementele, en Vlaamse beleid, 
krijgt de streek rond Dendermonde opnieuw 
een VU die wij te lang hebben moeten mis
sen Een aantal afdelingen ontstond opnieuw, 
de VU verscheen weer in het straatbeeld, in 
zowat alle gemeenten, o.a. in de tweede 
gemeente uit het arrondissement, Wetteren, 
komt de VU opnieuw op. Deze evolutie is te 
danken aan de inzet van Dirk De Cock en van 
Jean-Pierre Willems, arr.voorzitter 

(ku) 

De regionale VU-krant 

BEMOEi U ERMEE 

T T 

Op 8 Oktober 
én daarna! 

Vnenden, 
Beste VU-leden, 

Komende zondag trekt u naar de stembus. 
Onder het motto 'Bemoei u ermee' roept de VU, samen 
met haar alliantiepartner ID21, de Vlamingen op om 
straks massaal te kiezen voor medezeggenschap. Want 
samen besturen is de enige garantie voor een goed 
bestuur. 
We vertrouwen er op dat ook u deze oproep positief 
beantwoordt en tijdens deze laatste campagnedagen 
zoveel mogelijk vrienden en kennissen voor het vernieu
wingsprogramma van VU&ID probeert te interesseren 
Maar dé test komt natuurlijk na 8 oktober Dan zal blij
ken waartoe die vernieuwde VU werkelijk in staat is En 
daarvoor hebben we meer dan ooit uw steun nodig 
Deze week ontvangen alle VU-leden een bnef met de 
vraag hun lidmaatschap voor 2001 te bevestigen 
Hernieuw nu uw lidmaatschap. En vertel ons wie we - in 
uw naam - mogen contacteren om hem/haar een VU-
lidmaatschap aan te bieden. Je helpt er de VU ontzet
tend mee. 

Dus: ga de komende dagen even vlug 
naar bank- of postkantoor en enkele 
dagen later krijgt u uw persoonlijke Vü-
lidkaart in de bus 
We rekenen op u. 
Nu zondag, 8 oktober én daarna. 
Met hartelijke groet, 

Geert Bourgeois, 
Algemeen voorzitter 

Meer info: dienst ledenadministratie: 
02/219.49.30 (tussen 8u. en I8u . ) . Het lid
maatschap kost 500 fr., wie jonger Is dan 
25 Jaar betaalt slechts 300 fr., gezinsleden 
betalen 100 fr. u kan uw lidgeld overschrij
ven op VU-rekenIngnummer 435-0315141-
68. De brief aan alle VU-leden bevat 
een standaard betalingsformuller. 
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vu in Putte: OK 

• UIT DE REGIO • 

Jetti, Dirk en 
Josée 

10 

De aanstaande gemeenteraadsverkiezin
gen betekenen een nieuwe start voor de 
Volksunie in Putte. De partij bekleedt 
voorlopig slechts een bescheiden plaats 
in het politieke spectrum van de gemeen
te, maar daar kan nu verandering in 
komen. Op de lijst van de Onafhankelijke 
Kring (OK), een nieuwe politieke forma
tie in de gemeente, heeft de VU mtt Jetti 
Alhert en Josée Celen een derde en een 
achtste plaats gekregen. Een verkozene 
zit er dus zeker in! Bovendien staat met 
Dirk Verreycken nog een onafhankelijk 
Vlaams-nationalist op de lijst. Alle drie de 
kandidaten zijn vooral gemteresseerd in 
de mogelijkheden die de gemeentelijke 
politiek biedt om hun sociale engage
ment te vergroten. Maar daarnaast heb
ben zij ook enkele andere aspecten die de 
VU-kiezer nauw aan het hart liggen in het 
programma van de OK laten opnemen: 

aandacht voor het feest van de Vlaamse 
Gemeeschap, voor contacten met Neder
land en Zuid-Vlaanderen en voor een cor
rect gebruik van de Nederlandse taal. 
Cultuur en patrimonium liggen de partij 
nauw aan het harf Putte is niet voor niets 
de gemeente van Jozef Weyns en Alice 
Nahon\ 

BREEKIJZER 

VU en OK willen voor een fris beleid zor
gen, waarin veel plaats wordt voorzien 
voor informatie en participatie. De oude 
politieke zeden van afspraakjes en vriend
jespolitiek, moeten definitief verdwijnen 
in Putte. In de plaats daarvan willen VU 
en OK dat de politiek terug bij de inwo
ner van de gemeente terecht komt. Ver
der verzet de partij zich tegen alle discri
minatie, en komt zij op voor een pluralis

tische en sociale maatschappij. Putte 
moet volgens hen een landelijke gemeen
te blijven, waar landbouw en milieu har
monisch kunnen samengaan. 
Putte kent op dit ogenblik een volstrekte 
CVP-meerderheid; dertien raadsleden op 
drieëntwintig, tegenover acht VLD'ers en 
één Agalev'er en één SP'er. Op 8 oktober 
komen er twee raadsleden bij. Het dertig 
jaar oude CVP-beleid is volledig ver
molmd en de kans bestaat dat de meer
derheid gebroken wordt. De OK en de 
VU willen mee het breekijzer zijn dat een 
nieuwe coalitie mogelijk maakt. 

De verkiezingen van 8 oktober betekenen 
echter niet 'alles of niks' voor de VU. ,,Zij 
zijn een eerste stap om opnieuw met een 
volwaardige afdeling van start te gaan", 
zegt Jetti. „In elk geval staan we weer op 
de politieke kaart in Putte en dat is wat 
voor het ogenblik telt. Vooriopig verloopt 
de samenwerking met de OK goed: die 
heeft ons kansen geboden die we met 
beide handen hebben gegrepen. Nu moe
ten we hard knokken om een behoorlijke 
uitslag te halen.En dan begint het eigen
lijke werk pas!" 

(fs) 

VU&ID in Asse: SAMEN 
In Asse, volgens Test Mnkoop de meest 
burgeronvriendelijke gemeente van 
Vlaanderen, levert de VU&ID 12 van de 
29 kandidaten op de lijst SAMEN (nr. 14). 
De andere kandidaten zijn 'afgescheurde' 
CVP'ers en onafhankelijken. De VU&ID-
kandidaten zijn: Etienne Keymolen 
(2de), Peter Verbiest (4d€). De lijst wordt 
afgesloten door Izolda Baguirova, Koen 
Roelens, Nicole Van Handenhove, René 

Van Droogenbroeck, Jos De Neef, Rudy 
Lengeler, Pieter-Jan Wynant, Marina 

Van Elewijck, Ida Van Cappellen en 
Emiel Saerens. 
SAMEN willen zij een einde maken aan 24 
jaar CVP-geknoei! 
Voor de Provincie steunt Asse 4 VU&ID-
kandidaten: Pieter-Jan Wijnant (11de), 
Koen Roelens (l6de), Peter Verbiest 
(21ste) en Izolda Baguirova (22ste). 

Zotteqems Alternatieve Ploeg 
Te Zottegem maakt VU&ID deel uit van de Zottegems Alternatieve Ploeg t^AP). 
De VU&ID-kandidaten zijn: 1. Tom Carnewal (28j.); 3. Karel Busschop (50j.); 15. 
Rland Van de Velde (58j.); Edgard Wakaevens (52j.), Luk 0ste, oud-OCMW-raads-
lid,(55j.) en Ghislain Diependaele, oud schepen van Financiën (62j.). 
En nu maar ZAPpen! 

vu-kandidaten in Mechelen 
De Mechelse VLD-VU-alliantielijst bevat 
14 VU&ID-kandidaten. 
3. Koen Anciairx; 6. Mare Hendrickx; 9. 
Louisa Vermeulen; 12. Kurt Moens; 15. 
Katleen Den Roover; 18. Marina Guil-
lams; 21. Kari Vermaercke; 24. Tania 

Schelkens; 27. Marita Bral; 30. Toon 
Tange; 33. Martine Era; 36. Wilfried Van 
Assche; 38. Bart De Nijn; 40. Eric D'hiet. 
Mare Hendrickx en Koen Anciaux zijn 
respectievelijk lijsttrekker en lijstduwer 
van VU&ID voor de provincie. 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 13 okt. CENTBRUCGE: Eresenator 

Bob Maes over 'Amnestie In Belgiè... uto
pie?". Om 20u. In de polyvalente zaal van 
het Dienstencentrum, Braemkasteelstraat. 
Org.: VOS-Centbrugge-Ledeberg. info: 
09/231.19.41. 

Za. 14 okt. SINT-NIKLAAS: 50ste 
Bormsdag; om lOu. Bormsmis met Vlaam
se abten in de kapel Clarissen (bij OLV-kerk, 
Grote Markt). Homilie door abt Bonifaas 
Luykx. Om 14u.30 volkszangmiddag olv 
Bert Peeters in zaal Centrum (Grote 
Markt), met getuigenissen uit Nederland 
en Frans-Vlaanderen en rond Wereld-
jongerendag.Voorstelling nieuwe boeken 
en schilderijen en amnestie-oproep door 
Hugo Andries. Org. Bormskomitee. 

Dl. 17 okt. IMINOVE: Koffietafel van 
WVG-Ninove. Om I4u.30 in buurthuis De 
Pallieter te Outer. 

- ZO. 22 Okt. BEVEREN-WAAS: Poezie 
bij het aperitief. 'Het woord is onzijdig' 
met Hubert Van Herreweghen, Patricia 

Lasoen en Willy Spillebeen. Om 11u. in Kas
teel Cortewalle. Kaarten 250 fr. Org.: FW-
O.VI. en FW-Antwerpen i;s.m. Int. Vrien
denkring A. van Wilderode. Info: FVV: 
09/223,38.83. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 5 okt. BRUGGE: Leeskring VWG-

Brugge-Centrum bespreekt boek 'Karak
ter' van R Bordewijk. Info: 050/67.31.29. 

Di. 10 okt. IZECEM: Fietstocht met 
start om 14u. bij beeld 'Het Paar', Koren
markt. Org.: VWG-fietsclub. 

D(. 10 okt. IZEGEM: 'Pljnbehandellng' 
door Tom Commeine (Activa vzw. Tor
hout). Om 20u. in De Drie Gezellen. Org.: 
FW-lzegem. 

WO. 11 okt. BRUGGE: E.h. Staf Nim-
megeers over Misverstanden in Brussel'. 
OmiSü. in PCH Magdalena, Violierstraat 7. 
Deuren om 14u. Deelname: 70 fn, met kof
fietafel 140 fr Org.: VWG-Brugge-Zuid. 

WO. 11 okt. OOSTDUINKERKE: Ingrid 
De Wilde en Nicole Dierckx over hun reis 
rond de wereld per fiets. Specifiek over 
Hawaï, Nieuw-Zeeland, Australië, Japan en 
Afrika. Met diavoorstelling. Om 20u. in Het 
Bedrijf, Leopold 2 iaan 9a te Oostduinker-
ke. Inkom 200 fr Leden: gratis. Org.: FW-
Dunneblomme. Kaarten: Jokkebrok, 
058/51.23.64. 

DO. 12 okt. IZEGEM: Om 20u. ope
ning van schilderijententoonstelling 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: Natuurwande
ling te Tillegem, o.l.v.Dhr O. Dombrecht. 
Org. en info: VVVC-Brugge-Zuid, 
050/38.35.12. 

DL 17 okt. IZEGEM: Beelden in raam
pjes verpakt. Een diamontage door Luc 
Vankeirsbiick. Om I4u.30 in De Drie Gezel
len, Mentenhoekstraat 4. Org.: VVVG. 

Wo. 18 okt. IZEGEM: Met FW-lzegem 
naar 'Najaarsvoordracht FW-Gent'. Info bij 
Renata Blondeel. (051/30.48.08). 

Do. 19 okt. IZEGEM: De musicus 
(onder)gewaardeerd (?) door Fred Brou
wers. Om 20u. in de bar van de Sted. Aca
demie voor Muziek en Woord, Kruisstraat 
15. Toegang: 100 fr, abo's gratis. Org.: 
VSVK. 

Zo. 22 okt. DEERLIJK: Mosselfestljn 
van VU-Deeriijk. Vanaf 11u.30 in d'lefte. 
ledereen welkom. Info: 056/71.76.41 of 
056/32.71.17. 

VLAAMS-BRABANT 
Za. 21 okt. JETTE: 5de Kaas- en Wijn-

avond. Vanaf 18u. in de Polyzaal Sint-Pie-
terscollege te Jette. ingang Verbeyst-

straat. Ook vleesschotels verkrijgbaar. 
Gezellige sfeer, tombola, parking. Org.: 
VU&ID-Jette. 

ANTWERPEN 
zo. 8 Okt. MECHELEN: Vanaf 16u. in 

zaal 'Diependael' te Mechelen-centrum 
(aan de Dijle): bespreking van de verkie
zingsresultaten met de VU-afdeling, met 
drankje en hapje, info: Lode Van Damme 
(0476/51.50.14). 

Do. 12 okt. EDEGEM: Vertelavond 
over Zuid-Amenka met projectiefoto's 
door Liesbet van Huffelen Om éOu. in zaal 
De Schrans, Molenveldlaan 4 te Edegem. 
Org.: VTB-VAB en Culturele Kring De Pel
grim. 

Ma. 16 okt. EDEGEM: Prof. Marcel 
Janssens over 'Hugo Claus en zijn haat-lief
de-verhouding met Vlaanderen'. Om 20u. 
in zaal Elzenhof, Kerkplein. Deelname leden 
150 fr; niet-leden 200 fr Org.: Culturele 
Kring De Pelgrim. 

WO. 18 okt. BERCHEM: 'Rugproble
men'. Voordracht door steven Dutry, om 
14u. in CC-Berchem. Bijdraga: 40 fr. 
(drankje incl.); Org.: FW-Berchem. 

Zo. 22 okt. BERCHEM: Met FW-Ber-
chem naar 'Het woord is onzijdig' met 
Hubert Van Herreweghen Patricia Lasoen 
en Willy Spillebeen. Om 11u. In kasteel Cor
tewalle te Beveren-Waas. Deelname: 250 
fr Inschrijven bij FW-Berchem. 
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TT et Festival van Vlaanderen bloeit open. WIJ-medewerker 

Wouter De Bruyne trok naar Gent en zette oren en 

hart open. 

• CULTUUR • 

Een happening moet een feest zijn, liefst 
met zon en verrassing overgoten. De zon 
krijg je niet op bestelling, de kruiden voor je 
menu wel. Soms heb ik bij het zwerven van 
opera naar bisschopshuis in de Kuip van 
Gent het gevoel een doordruk te krijgen van 
stem en instrument van het jaar tevoren. 
Maar ik heb me met dat gevoel verzoend, 
want de ervaring is toch weer telkens 
anders. Intuïtie is vaak een goede leidraad. 
Ik kies voor een amalgaam van klassiek, 
volks- en wereldmuziek. Micrologus komt 
uit Italië. Op vedel, hobo, luit, doedelzak, 
harp en fluit vertolken ze, spontaan en van
uit de buik zoals hun kompaan, de Romein
se dichter Catullus, muziek die werd 
gespeeld aan het hof van de Aragonese 
monarchen in Napels. Goldoni is niet veraf 
maar evenmin troubadour en nar, en de 
figuur van Angela Branduardi, geestig en 
droefgeestig. 

SACRAAL 

Voor onze oren is de klank van de Masters 
of Iran lijzig en monotoon en toch weer 
niet. Luit, viool en percussie zijn afgestemd 
op een andere wereld dan de onze. Het is 
net alsof ik in Istanboel of Mostar de moëd-
dzin vanop de minaret de gelovigen hoor 
uitnodigen voor het gebed. Maar bij aan
dachtig beluisteren merk je in die schijnba
re monotonie een rijke variatie van gevoe
lens en kleuren. Eén waarmerk: hier is alles 
introvert, sacraal en mysterieus. 
Oxalys is een jong Vlaams ensemble met 
durf. Het dunt Wagners 'Siegfried-Idylle' uit 
tot de zalige neerslag van het geluk van de 
componist bij de geboorte van zijn zoon. En 
Richard Strauss' 'Metamorphosen', een 
werk dat is getekend door de treurnis om de 
dood van mens en cultuur in de Tweede 
Wereldoorlog, klinkt als een aangrijpend 
perpetuum mobile. Vaak aait de schittering 
van Strauss' orkestratie onze oren. Dit gemij
mer raakt ons hart. 

DE STEM VAN DE VROUW 

Sinds jaren geeft het festival aan vrouwelijke 
componisten carte blanche. Dit keer komt 
de Schotse Judith Weir aan de beurt. Haar 
bijdrage staat ver van traditie en betreden 
paden en vormt een raamwerk waarbinnen 
zowel middeleeuwen als Stravinsky en 
eigen werk passen. Zoals de broze en 
onaardse stem van Hildegard von Bingen, 
weggeplukt uit de stilte van een klooster-
tuin. Zoals de aparte klank van het Huelga-
ensemble: nu eens omweven gregoriaans, 
dan weer verstild getij van Perotinus vanuit 
de Notre-Dame van Parijs, of zelfspot van 
vrijgevochten vrouwen die hun man niet 
kunnen missen. Zoals de symfonie voor bla
zers van Stravinsky met verwijzing naar 
koraal en ritueel. Zoals tenslotte het werk 
van Weir zelf: een mystiek huwelijk tussen 
mens en natuur, bevrucht door het pant

heïsme en de comtemplatieve houding van 
het Taoïsme. Een avond om stil bij te wor
den. 

DE SCHIJNBARE SERENITEIT 
VAN MAHLER 

Gent zet zijn Mahlertmiitit voort. Het 
orkest en het koor van de Munt en de mez
zosopraan Michelle DeYoung brengen in de 
kathedraal zijn derde symfonie, geschreven 
in een periode die de componist zelf 
omschreef als zijn 'wittebroodsweken met 

(Mahler woonde tijdens zijn jeugd in de 
buurt van een kazerne en was verzot op 
militaire muziekkapellen). Ongewoon is het 
feit dat die mars zo lang is uitgesponnen dat 
het thema zoveel bizarre maar fascinerende 
kronkels en sprongen bevat. De planten en 
bloemen van het menuet klinken lieftallig 
en het scherzo (wat de dieren in het bos mij 

De stad gonst 
en bruist 

de muze'. Idyllisch en sereen zijn hier veel 
gebruikte omschrijvingen. Maar Mahler zou 
Mahler niet zijn als onder deze laag niet zijn 
eeuwige kwelling schuilging. Dat de symfo
nie met een mars begint is niet ongewoon 

vertellen) is grillig en mengt de rust van de 
houtblazers en de dreiging van de hoorns. 
De drie laatste delen vloeien ineen en bren
gen ons van Nietzsches opdracht 'O Men-
schi Gib acht' over engelachtige kinder

stemmen en klokkengelui naar een uitge-
puurd adagio dat eindigt in een climax waar 
de pauken en de koperblazers de beklem
ming en de onrust die onder de sereniteit 
sluimeren oproepen. Een symfonie van Mah
ler komt maar tot leven door het uittekenen 
van een spanningsveld. Daarin moet het 
scherzo wrang klinken, het menuet volks, 
het adagio breed van adem. Mahler is nooit 
vrijblijvend en wie hem aanpakt moet een 
gedreven man zijn. Ik heb het ooit ervaren 
bij de Rus Gergiev. Ik had hetzelfde gevoel 
bij de vertolking van de Munt en zijn jonge 
dirigent Daniele Callegari, inspringend 
voor Antonio Pappano, maar niet in zijn 
schaduw. 

Wouter De Bruyne 

FW-man Jan 

Briers jr. 

en schare 

medewerkers 

mogen 

tevreden zijn 

over het 

Gentse iuik 

van het 

Festival. 
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Zingend door het land 
Voor velen in Vlaanderen klinkt de naam Wil
lem De Meyer nog zeer letterlijk na. Ontel
baar zijn zij die samen met hem zongen, 
hem nazongen, van hem liedjes en melodie
tjes kregen aangeleerd. Op een tentoonstel
ling die meer dan toepasselijk de titel 'Zin
gend door het land' draagt, worden leven 
en werk van de Vlaamse bard klankrijk her
dacht. 

MET FIENTJE 
Of het nu op school, In de jeugdbeweging, 
op een kamp van het ziekenfonds, op een 
zangfeest of In het leger was, ontelbaar veel 
Vlamingen kwamen minstens één keer in 
hun leven in contact met Willem De Meyer. 
Onvermoeibaar trok de man, gewapend met 
accordeon en glimlach van dorp naar stad, 
van school naar kazerne, van vakantiehuls 
naar ziekenhuis. Maar De Meyer had veel 
meer dan die bescheiden trekzak bij zich, 
zijn gave om een groep - klein of groot -
mensen -jong of oud - muzikaal te begelei
den was legendahsch. Bovendien beschikte 
Willem over zoveel pedagogische knepen 
dat zelfs 'de moeilijkste' knapen op den 
duur zijn vuhgste publiek werden. Willem De 
Meyer en zijn trekzak, alleen op het podium: 
een onvergetelijk beeld. Hij keek met alles-
zlende ogen zijn publiek aan, praatte vlot en 
overtuigend en zong met steeds heldere 
stem voor. 

Op 23 december 1899 In Mechelen als zoon 
van een onderwijsinspecteur geboren ver
huisde Willem als kind naar Borgerhout. Na 
beschuldigingen van activisme week zijn 

^ ^ 

j -1 

iV/Hem De Me/er tm î oeten u/t: kaarsrecht, klare 
stem, accordeon, een bomvol Antwerps sportpaleis... 

vader naar Wallonië (La Louvlère) uit. Daar 
leerde Willem zijn echtgenote Josephine 
(Fientje) Hubeau kennen. Als Walin had zij 
alle waardehng voor de Vlaamse beweging 
en het werk van haar man, de Vlaamse lied
beweging. Eens terug in Vlaanderen zetten 
De Meyer en Fientje zich volledig in voor het 
Vlaamse lied. In 1933 nam hij mee het initia
tief voor de Vlaams Nationale Zangfeesten. 
In navolging van Emiel Hullebroeck gaf hij 
ontelbare zangavonden, bracht hij koren en 
orkesten voor de radio, gaf massaal liede
renbundels uit en werd uiteindelijk ook niet 
gespaard van repressieperikeien. De Meyer 
werd een klein jaar in hechtenis gehouden 

ZINGENDE SOLDATEN 
Weer vrij zette hij (én Fientje) het werk ver
der. Na de oorlog was een van zijn grote ver
diensten zijn aandacht voor de miliciens. Hij 
ging naar alle kazernes vormde en begeleid

de er soldatenkoren dat het een lieve lust 
was. De vriendschap met de legendarische 
en flamboyante legeraalmoezenier Sooi Wll-
lems was daar met vreemd aan. Het getuigt 
van een bijzondere gave de pelotons - en 
miliciens waren niet allemaal chirojongens 
en kajotters! - hier en in BSD urenlang te 
doen zingen en nog goed ook' in 1965 ver
scheen bovendien het zangboekje 'Zingen
de pelotons' met 65 soldatenliederen. 
De Meyer trad ook buitengaats op, liefst 
heel-Nederlands. Zo zong hij in Nederland 
en in Zuid-Afhka, maar ook in Canada en In 
de VSA. 

Over dit rijkgevulde en bewogen leven, hij 
overleed in 1983, wordt in het ADVN In Ant
werpen een tentoonstelling opgezet die 
morgen vrijdag 6 oktober opengaat met 
een klinkend programma. Na toespraken 
van Herman Waegemans en Frans-Jos Ver
doodt krijgt muziek alle kansen. Het 
gemengd koor Kantiek, Gust Teugels, Rudy 
De Becker (plano) en Staf Cogneau (accor
deon) brengen zeven gekende Vlaamse lie
deren. De tentoonstelling kwam tot stand 
door een werkgroep waarvan Jef Egger-
mont de voorzitter Is. 

(mvl) 
Zingend door het land. Willem De 

iVleyer en de Vlaamse liedbeweging. In 
het ADVN, auditorium E. Paternoster, 
Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen. 
Alle dagen van 12 tot I6u.30. Tot 29 oict. 
2000. Toegang gratis. Catalogusboek 
ter beschikking, in fo : 03 / 225 18 
37. 
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ymbolen worden zo vaak uit hun historisch verband gerukt dat 

vele jaren later nog weinigen weten waarvoor ze hebben gestaan. 

Levens- en dodenrunen, kruisen in alle vormen en formaten hangen nu 

aan halzen en oren om te sieren, niet meer als de tekens waarvoor ze 

werden bedacht en dienst deden. Ze hebben hun boodschap en beteke

nis verloren. Of toch nieti' 

• CULTUUR • 

Overwegend 

decoratief van 
aard gebleven 

hebben de 

juwelen een 
uitgesproken 

individueel 
karakter. 
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Terwijl een klassiek juweel wil tooien, ver
leiden en rijkdom uitstralen, willen kunste
naars via juwelen op de eerste plaats hun 
ideeën en emoties tot uitdrukking brengen. 
Dit betekent dat kunstenaars juwelen ont
werpen die minder geschikt zijn om dage
lijks gedragen te worden. Wie dergelijke sie
raden bewust draagt wordt ook ingescha
keld in de boodschap of verwerkte symbo
liek van de maker ervan. In ieder geval wor
den dergelijke juwelen beschouwd als 
'kunstobjecten' en zijn ze dus ook geschikt 
voor expositiedoeleinden. 

VRIJE KUNST 

Vanaf het begin van de 20ste eeuw heeft de 
kunstwereld de klassieke academische waar
den afgezworen. Dit startte bij het kubisme 
en het fauvisme. Ook de vroegere 'toegepas
te kunst' werd in die ontvoogding betrokken. 
'Vrije kunst' wordt nu gemaakt met kera
miek, glas, textiel en ook met juwelen. 

Over deze laatste soort 'vrije kunst met 
juwelen' handelt de merkwaardige tentoon
stelling 'Het versierde ego' te Antwerpen. 
In deze periode werkten de juweelkunste
naars nog doorgaans in een algemene stijl. 
Duidelijke herkenbaarheid biedt de produc
tie van de art nouveau met haar sterk 
gewaardeerde bijzonder oogstrelende en rij
kelijk uitgewerkte juwelen. In het bijzonder 
gaat het bij deze juwelen om fraai gestileer-

bescheiden weerslag krijgen in de juweel
kunst. 
Overwegend decoratief van aard gebleven 
hebben de juwelen een uitgesproken indivi
dueel karakter 

DE JAREN '60 

We weten hoe 'mei '68' een begrip gewor
den is. De Europese samenleving werd door 

Het versierde ik 
de dieren en planten, bevallige vrouwenfi
guren en allerlei symbolische voorstellin-. 
gen. 

In de kunstproductie van het art deco werd 
de vormgeving wat strakker en was de ver
werking van kunststoffen gewoon gewor
den. 

Ook de idealen van het Bauhaus uit de jaren 
'20-'30 vonden hun toepassing in' tal van 
experimentele sieraden. 
De crisisjaren rond WO II waren minder 
bevorderlijk voor een vernieuwende kunst-
juwelenproductie. Ook tijdens de naoorlog
se abstracte en informele kunstperioden 
zullen deze artistieke bewegingen een 

elkaar geschud en onderging tal van ver
snelde veranderingen. 
De vernieuwing van de juweelkunst ging 
rond die tijd vooral uit van Nederiandse en 
Engelse ontwerpers en kunstenaars. 
Juwelen mochten toen zeker geen dure sta
tussymbolen meer zijn, maar dienden vooral 
op te vallen en getuigenis af te leggen van 
de geëngageerde boodschap van de maker 
Als grondstoffen werden textiel, papier, plas
tiek, aluminium, houtjes en touwtjes, e.a. 
gebruikt. 

Dergelijke juwelen zijn nog amper draag
baar, maar zijn een bewuste neerslag van de 
flower power- en punkbeweging. 

Hebben buurtwegen nog toekomst? 

Een gloednieuwe gids van toerismejournalist 
Paul Maes mag niet verbazen, de man is niet 
aan zijn proefstuk, maar een fiets- en wan-
delgids waarin de hele problematiel< van het 
buurtwegennet in Vlaanderen centraal 
staat, dat is nieuw. 
Buurtwegen zijn wegen die uitsluitend of 
voornamelijl< gebruil<t worden voor niet-
gemotonseerd verl<eer' kerkwegen, veld- en 
boswegen, karrenwegen, jaagpaden, onver
harde holle wegen, enzovoort. Kortom, 
wegen voor het 'trage verkeer', zij moeten 
gekoesterd worden omdat ze een belangrij
ke rol (kunnen) spelen in de ontwikkeling 
van de zachte recreatie, landbouw- en 
natuurontwikkeling. 

In een geïllustreerde Inleiding schetst Paul 
Maes de geschiedenis van deze wegen en de 
actuele problematiek die er rond leeft. 
Buurtwegen staan geweldig onder druk van
uit verschillende belangenhoeken: land
bouw, gemeentebesturen, omwonenden... 

Vandaar de vele vragen die Maes zich stelt: 
zijn onze buurtwegen inderdaad voor een 
groot deel aan het verdwijnen? Worden ze 
nog wel voldoende op kaarten vermeld of 
'vergeet' men ze in de hoop dat ze onge
bruikt zullen blijven om totaal uit het geheu
gen te verdwijnen? Landbouwers ploegen ze 
wel eens onder en plots zijn deze wegen... 
weg. Vaak knijpt het gemeentebestuur een 
oogje dicht. 

STRATEGIE 
Hoe kan de samenwerking tussen landbouw, 
natuurbescherming en zachte recreatie het 
beste georganiseerd worden? Zoveel vragen 
die een antwoord moeten krijgen. 
Omdat het de bedoeling is dit actuele 
onderwerp onder de aandacht te brengen 
van zoveel mogelijk belanghebbenden, 
wordt in het tweede deel van de gids de 
theorie aan de praktijk getoetst. Paul Maes 
stippelde 11 wandelingen, fiets- en ruiter-

tochten uit die elk op unieke wijze de ver
schillende types buurtwegen illustreren. 
Uitzonderlijke parcours die een prachtige 
staalkaart zijn van de mooiste 'trage' wegen 
in Vlaanderen. 
Omdat de gids ook de aanzet tot een grote
re maatschappelijke discussie wil zijn, formu
leert de auteur in een derde deel een reeks 
aanbevelingen ten geheve van het beleid 
onder de titel 'Naar een strategie voor het 
behoud van de buurtwegen In Vlaanderen'. 
Natuurminnaars kunnen met deze uitgave 
hun voordeel doen, terwijl lokale mandata
rissen er stof zullen in vinden voor schitte
rende interpellaties en dito acties. 

(mvl) 

Langs trage wegen, wandel-, 
fiets- en rultertochten langs groene 
wegen in Vlaanderen. Paul Maes. 
Uitg.Lannoo, Tielt, 2000. 168 biz.. 
545 fr. 

Bij het verouderen en 'verburgerlijken' van 
deze bewegingen en hun aanhangers, rond 
1985, vond dit ook zijn weerslag in de aan
maak van juwelen. 

Jongere kunstenaarsgeneraties zoeken nog 
wel naar een individueel-persoonlijke toets 
in hun artistieke realisaties, maar edelmeta
len, zoals goud en zilver worden terug ged
oogd, weliswaar nog vaak in combinatie met 
andere grondstoffen. 

Toch mogen we dergelijke 'statements' over 
de evolutie in de moderne en hedendaagse 
juwelenkunst niet veralgemenen. Niet ieder
een heeft meegedaan aan deze tendensen 
en modeveranderingen. Bepaalde, uitmun
tende artiesten zijn bijvoorbeeld obstinaat 
met edele metalen blijven verderwerken 
aan prachtige kunststukken met een oog
strelende uitstraling en rijk aan inhoud en 
expressiekracht. 

HOOG NIVEAU 

Het gaat in Antwerpen om een belangrijke 
en uiterst verzorgde tentoonstelling, de laat
ste expo van conservator Jan Walgrave. 
Begin volgend jaar gaat hij met pensioen. 
Hij heeft in de loop van zijn kunsthistori
sche beroepscarrière grote culturele dien
sten bewezen aan de Provinciale Overheid 
van Antwerpen. Het is precies dankzij 
Walgraves ervaring en relaties in de kunst
wereld van binnen- en buitenland en het 
artistieke circuit, dat een dergelijk overzich
telijk ensemble van het artistieke kunstju
weel is samengebracht. 
Omdat nu eenmaal iedere overdaad schaadt, 
ontbreken ongetwijfeld enkele gekende 
juwelenkunstenaars uit ons land. Dit doet 
echter niets af aan de eindpresentatie, die 
esthetisch verbluffend is en op internatio
naal niveau staat. Deze tentoonstelling wil 
geen allegaartje brengen van mooie sie
raden, maar beoogt enige kunsthistorische 
ordening in de interessante evolutie van het 
als 'kunstproduct' ontworpen en gereali
seerd'juweel'. 
Alleszins te bezoeken! 

Dirk Stappaerts 

Het versierde ego. Het kunstjuweel 
in de 20ste eeuw. In de Koningin 
Fabiolazaal, Jezusstraat, Antwerpen-
C Tot 10 dec. 2000. Van dinsdag tot 
zondag van 10 tot llu. Op dond tot 
21u. Toegangsprijs: 120 fr., groepsta-
rief(max. 15 pers.) + gebruikelijke 
reductiebouders: 80 fr. gezinsticket: 
250fr. 

Uitstekende catalogus N/E met samen
vattingen F/D: 1.400 fr. 
Groepsrondleiding en nocturnes 
mogelijk. TeL 03/203.42.04 en 
03/203.42.39. TeL expozaak 
03/203.42.05. 

5 oktober 2000 



Vijftig Aricprijzen 
• CULTUUR • 

„Aan 'Joachim Van Babyion' werd de 
Romanprijs van de Provincie Antwerpen 
toegekend na eenparige uitspraak van de 
jury, die in een pluralistische geest had 
geoordeeld. Maar door een intrige van pries
ter Baers werd me die afgenomen.Toen me 
dan enkele jaren later de Prijs van de 
Vlaams Provincies werd toegekend, heb ik 
die geweigerd en heb gezegd: Indien ik 
twee jaar geleden een onzedig schrijver en 
volksbederver was, dan is het nu nog veel 
erger!" 

Deze uitspraak deed Mamix Gijsen in 1974 
in het gekende TV-programma 'Ten huize 
van..." ten overstaan van interviewer Joos 
Florquin. 

Dit literaire en algemeen menselijke 
onrecht, dat Gijsen met dit 'prijzendispuut' 
te beurt viel, zette het toenmalig Vlaamse 
literaire wereldje op zijn kop. De reacties op 
dit incident konden dan ook niet uitblijven. 
Toen dan ook nog de helft van het geldbe
drag, dat aan deze prijs verbonden was, uit
gerekend aan priester Baers werd uitge

keerd was het protest niet meer te stuiten. 
Uit pure verbolgenheid stichtte de nestor 
der Vlaamse kttertn, Herman Teirlinck,met 
enkele medestanders in 1950 de 'Arkprijs 
van het Vrije Woord'. Het moest en zou een 
blijvend symbool zijn voor de schraging van 
de vrije meningsuiting. 
Dit is nu vijftig jaar geleden. Een gelegen
heid dus tot herdenken. De Vrienden van 
de Zwarte Panter, de kunstgalerij te 
Antwerpen onder de bezielende leiding van 
Adriaan Raemdonck, zetel van de Stichting 
Arkprijs van het Vrije Woord, nam het schit
terende initiatief tot een fraai verzorgde uit
gave. 

Onder de titel 'Een Onberaamd Verbond' is 
Lukas De Vos erin geslaagd om typische bij
dragen van of over de reeds vijftig laureaten 
van deze intussen prestigieuze Arkprijs bij
een te brengen. 

In een historische inleiding doet Mare 
Galle, gestaafd door foto's en documenten 
de hele ontstaansgeschiedenis van deze 
prijs en van het zilveren schrijn, waarin de 

stichtingsakte ligt en waarin de namen van 
de laureaten gegrift worden, uit de doeken. 
Het gaat ondertussen dus reeds om een 
indrukwekkende lijst van 'beroemde 
Vlamingen', die steeds op een ongedwon
gen wijze zijn uitgekomen voor hun per
soonlijke mening. 

Ook andere personen en organisaties heb
ben documenten uitgeleend om deze verza
melbundel te illustreren en er een belang
wekkend historisch en wetenschappelijk 
verantwoord document van te maken. 
WIJ-hoofdredacteur Maurits van 
Liedekerke leverde een interessante bijdra
ge naar aanleiding van de bekroning yan VU-
politicus André De Beul in 1990 (blz. 237-
242). Men kan er in nalezen, hoe de toen
malige VU-voorzitter Jaak Gabriels zijn 

mandataris in het eigen weekblad blameer
de en afkeurde. Wel wat merkwaardig voor 
een toekomstige 'liberaal'! Dit trouwens in 
tegenstelling tot de redactie die de politicus 
loofde voor zijn moed. 
Voor al wie 'geboeide waarheden' verfoeit 
en een voorstander blijft van de vrije 
meningsuiting, kan deze interessante uitga
ve ten zeerste worden aanbevolen. 

Dirk Stappaerts 

"S" Een Onberaamd Verbond. 50 jaar 
Arkprijs van bet Vrije Woord. Uitg. De 
Vrienden van de Zwarte Panter, 
Hoogstraat 70, 2000 Antwerpen. 288 
blz., 695fr. 
Rekeningnummer 068-2009527-05. 
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Met de rug 
tegen de 
muur Is de 
pen het laat
ste wapen. 
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H O O T f r i R E KE R 
Opgave 19 
Horizontaal 

I. Schilderij met onbeweeglij-
l<e voorwerpen (9) 
8. Laagte tussen bergen (3) 
10. Bestaat (2) 
I I . Onder andere (2) 
12. Frans goud (2) 
15. Bevei (5) 
16. Eurel<al (5) 
18. Toespraal< (4) 
19. Die van Januari is een grote 
stad in Braziiië (3) 
21. Doorgedreven plagerij 
waarbij men hetgeen men wil 
bereiken net niet bereikbaar is 
(16) 
25. Vloeibaar aardgas (3) 
26. Dubbele klinker (2) 
27. Klinkers van 'hoera' (3) 
28. Persoonlijk document (16) 
31. Daar (2) 
32. Bijbelse stad (2) 
33. In de richting van het 
genoemde (6) 
34. Ten stelligste ontkennen 
(12) 
39. Europese ruimtevaartorga
nisatie (3) 
40. Verstreken (8) 
42. Bevestiging in rtienig Zuid-
Europees land (2) 
45. Europese hoofdstad (4) 

46. Spil (2) 
47. Holte In een muur (3) 
48. Winters voertuig (4) 
50. Sluitsteen van een boog of 
gewelf (9) 
54. Kippenproduct (2) 
55. Soort vriendjespolitiek (9) 
57, Vrije keus (5) 
58. Groente (3) 
60. Bazige vrouw (2) 
61. Boom (2) 
62. Dranghek (5) 
64. Dit diertje zal nooit een 
snelheidsduivel worden (4) 
65. Mannetjesbij (3) 
66. Dat betaalt niemand graag 
(5) 
67. Roem (3) 

Verticaal 
1. Deelgemeente van Herzele 
(4,7,4) 
2, Ter Stede (2) 
5. Als je die aansteekt riskeer je 
een ontploffing (4) 
4. Glijdend vuur (10) 
5. Met alles wat In je macht ligt 
(6) 
6. Daar (2) 
7. Drank (4) 
8. Muzieknoot (2) 
9. Jongensnaam (7) 
15. Zonder gevoel voor zedelij
ke verantwoordelijkheid (11) 

14. Zondag na Pasen (7,5) 
15. Zuid-Amehkaanse hoofd
stad (6) 
16. Meisjesnaam (4) 
17. Onbepaald hoofdtelwoord 
(2) 
18. Medeklinkers van 'rok' (2) 
20. Voorzetsel (2) 
22. Spaanse Dries (6) 
23. Mooi gekweekte plant (11) 
24. Shakespeariaanse koning 
(4) 
29. Telwoord (3) 
50. Knaagdier (5) 
35. Eigenaardige (4) 
56. Curhculum Vitae (2) 
37. Achtervoegsel (2) 
58. Evangelische Omroep (2) 
41. Balt (3) 
42. Prachtig stadje nabij 
Lissabon (6) 
44. Domoor (3) 
45. Stierenvechter met zwaard 
(6) 
47. Aziatisch land (5) 
49. Rijsel (5) 
51. Waterplant (3) 
52. Thulium (2) 
53. Aldaar (5) 
56, Eerstkomend (2) 
59. Bioeiwijze (3) 
65. Zilver (2) 

») 

Oplossing opgave 18 

Horizontaal 1 zonderling; 11. la; 15. evenaren; 14. beu ven, 17 tel, 18. 
toe; 19. va; 21. er, 22. natuurlijk; 25 de; 26. LV; 28.it; 29. Sond; 50. 
vaargeul; 53. Elton; 35. elkeen; 58. arre, 59. rl; 40. in; 41 bange; 44. 
por; 45. De Ontaarde Slaper, 48. en; 49. deerne; 50. oege; 51. vin; 52. 
koraal, 55. rei, 56. Lear; 57. draaiing; 59. NL; 61. fa; 62 vaardig; 65. 
gal; 65. Ronda; 68. dY; 69. mol; 70. sa. 
Verticaal: 1. zetelverdeling; 2. overvallen; 5. nel; 4 dn, 5 ea, 6. rr; 7. 
Leut; 8 In; 9. glorie; 10. nu; 11. Lea; 12, An; 15. eelt; 16, WK; 18, 
tu; 20, Zenne; 25, Aken, 24. uil; 25. doorregen; 27. treindief; 29. stro
perig; 31. ak; 32. Gentenaar, 54. La Paz, 56. onder; 57. besnaard; 41. 
bark; 42. Arno. 45. ge, 46. AE; 47. reiger, 51. VL, 55. ara; 54. lady, 
58. il; 60. lama; 62. VD; 64. LO; 66.0S; 67. na. 
Walter Kongs uit de Esdoornlaan 26 te 1820 Steenokkerzeel is onze win
naar van deze week. Hij krijgt binnenkort zijn prijs thuisbezorgd. 
De briefkaart met de oplossing van opgave 19 verwachten wij ten laatste 
op maandag 16 oktober a s. op ons adres. Barnkadenpleln 12 te 1000 
Brussel. 

5 oktober 2000 
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SPACE COWBOYS 

James Garner (1928), Clint Eastwood (1930), Donald 
Sutherland (1935) en broekvent Tommy Lee Jones (1946) zijn 
een gezellig clubje dat niet zit te kaarten in een voor hen voor
ziene opvang. Nee, ze worden teruggeroepen, omdat niemand 
nog met een vliegtuig kan omgaan, zoals die ouwe rakkers het 
deden. Drie weken krijgt men om deze piloten terug klaar te sto
men voor een ruimtereis. Een lekker ouwerwetse film over 
kameraadschap, maar ook met veel spanning en speciale effec
ten. Deze 'Space Cowboys' zorgen voor heel wat sterker werk 
dan het gros van de ruimteverhalen die de jongste jaren over 
ons heen zijn gerold. De film werd ijzersterk geregisseerd door 

NIEUW IN DE BIOS 
Eastwood. Dat betekent dat alles weer tot in de puntjes is ver
zorgd. Eastwoodfans: allen daarheen. ("') 

WHAT LIES BENEATH 

Regisseur Robert Zemeckis (Back to the future/Forrest Gump) 
bracht Harrison Ford en Michelle Pfeiffer bij elkaar in deze mix 
van spanning, horror en bovennatuurlijke gebeurtenissen. Ford 
en Pfeiffer vormen een gelukkig getrouwd echtpaar, dat een 
doordeweeks leventje leidt, tot er mysterieuze dingen gebeuren 
die steeds meer uit de hand dreigen te lopen. Scenarist Clark 

Gregg dacht dat hij aan dit tweetal genoeg had en creëerde nog 
nauwelijks enig ander sterk personage. Dan is het wel een beet
je jammer dat de rol van Ford maar mager uitvalt zodat de film 
op de - weliswaar mooie - schouders van la Pfeiffer moet rusten. 
'What lies beneath' is een bloemlezing geworden van scenario 's 
en films, waarbij Hitchcock nooit ver weg is Veel, maar behoor
lijk selectief gepikt, dus is het eindresultaat al bij al niet zo 
slecht. ("1/2) 

FILM IN GENT 

Het 27e Internationaal Filmfestival van Vlaanderen Gent loopt 
van 10 tot 21 oktober a.s. Meer informatie op: www.filmfestt-

• MEDIA • 

t 
'•<^=^' De illusionist Nederlands drama van Jos 
Stelling en Freek de Jonge uit 1983 Een absolute aan
rader voor fans van De Jonge. Dit verhaal over de jeugd 
van een op het platteland opgegroeide theaterkomiek 
en diens haat-liefdeverhouding met zijn gestoorde 
broer. Zat. 7 oirt., Ned. 1 om 23u.20 

^•&=^ Léon Frans-Amerikaans polltledrama van Luc 
Besson uit 1994 New York. Léon, een huurmoordenaar, 
ontfermt zich over de twaalfjarige Mathilda, een buur
meisje wier familie werd uitgemoord door toedoen van 
de sadistische Stansfieid, inspecteur bij de antldrugbh-
gade. Mathilda wii dat Léon haar de knepen van het 
huurdodersvak leert, zodat ze zich kan wreken op 
Stansfieid Zon. 8 okt., VT4 om 2lu.30 

^ s = i / Fright Night Amerikaanse horrorfilm van Tom 
Holland uit 1985. De vlotte tiener Charley Brewster ont
dekt op een dag dat zijn nieuwe buurman een vampier 
is. Wanneer even later een jonge prostituee dood wordt 
aangetroffen, verdenkt Charley meteen zijn buurman. 
Ondanks zijn angst besluit hij de man met een bezoekje 
te verrassen. Uitstekende vampierensatire! Maan. 9 
okt.. VT4 om 22U.45 

Al Pacino en Johnny 
Depp in 'Donnie 
Brasco'. woens. 11 
okt.. Canvas om 
21U.10. 

^•'^=^ Death on the Nile Britse detectivefilm van 
John Guiilermin uit 1978. De knappe, rijke erfgename 
Linnet is op huwelijksreis in Egypte. Op het cruiseschip 
Is het kersverse echtpaar omringd door allerlei figuren 
die op de één of andere manier allen iets met Linnet te 
maken hebben. Wanneer Linnet detective Hercule 
Polrot ontmoet, verzoekt ze hem haar te redden van de 
opdhngerlge Jacqueline, de ex van haar man. Maar 
Polrot voelt hier niets voor en korte tijd nadien wordt 
Linnet dood aangetroffen. Dins. 10 okt., VT4 om 
22U.45 

^^=i^ Rumble Fish Amerikaans drama van Francis 
Ford Coppola uit 1983. Motorcycle Boy, de onbetwiste 
leider van een jongerenbende die de straten onveilig 
maakte, wordt een dagje ouder en verliest zijn gezag. 
Zijn jongere broer Rusty James probeert de rol van zijn 
broer over te nemen, maar hij mist de nodige uitstra
ling. Wanneer hij op een dag bedreigd wordt door de 
leider van een rivaliserende bende, schiet Motorcycle 
Boy opnieuw in actie . Dond. 12 okt., VT4 om 23u.lO 

^=s=i^ Minder dood dan de anderen Frans Buyens 
filmde In 1992 een zeer persoonlijk portret van zijn 
ouders dat uitmondt in een sereen betoog voor eutha
nasie. Geen cinematografisch meesterwerk, maar een 
diepmenselijk en aangrijpend document met schitte
rende acteerprestaties van Dora Van der Groen en 
Senne Rouffaer. Vrij. 13 okt., Canvas om 23u.20 

Site-seeing 
• „Hoe open is de politieke partij waar

voor je op 8 oktober je bolletje rood 
kleurt? Kan je er via internet je mening 
kwijt? Met andere woorden, hoe interac
tief zijn de politieke sites in het Vlaamse 
landschap? Want iedereen heeft toch de 
mond vol van commimicatie met de bur
ger." Het internetmagazine Clickx onder
zocht de de politieke websites op hun 
'Bemoei u ermee'-gehalte en kwam tot de 
conclusie dat die van de VU er zeker 
mocht zijn. „Interactie te over op deze 
site" luidt het vanwege Clickx. „Iemand 
vroeg zelfs naar een vlag met de Vlaamse 
Leeuw. Kreeg antwoord ook. Dik in orde 
dus." Ook de website van ID21 viel in de 
complimenten. Over de gezamenlijke 
website van VU&ID kon het blad zich nog 

niet uitlaten. De site van het Vlaams Blok 
kreeg de minst goede punten. Interactie 
en het innemen van eigen standpunten: 
de extreem-rechtsen moeten er niets van 
weten en zijn alleen bereid informatie 
over zichzelf te verschaffen. 'Wij' zeggen 
blijkbaar ook wat 'u' moet denken ... 
Anders is het gesteld met de website van 
Vivant, speeltuin van Roland Duchatelet, 
zelf actief in de technologiesector. Geen 
onderwerp waarover je bij deze partij 
niet kan praten. „Driewerf hoera voor 
Vivant" is het besluit van Clickx. 

Wie de VU-site bezoekt zal daar vast
stellen dat het aantal regionale, lokale en 
persoonlijke sites met VU-signatuur 
steeds toeneemt. VU-nationaal legt links 
naar al deze sites. Zoals deze van Kapelle-

op-den-bos. ,,Deze is er gekomen naar 
aanleiding van 8 oktober" schrijft de 
webmeester, ,,en u kan hier dan ook ken
nis maken met onze kandidaten en the
ma's. Maar we willen verder gaan dan de 
gemeenteraadsverkiezingen. Nadien wil
len we iedereen blijven informeren en 
voor iemand als u die de weg heeft gevon
den naar onze webstek, is internet de 
ideale wijze." VU&ID: bij de gemeente, 
bij de tijd. 
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Vorige week was In de kranten een 
zoveelste episode in 'het drama-
Marchal' te lezen. De man zou geld 
achterhouden. Van een mediagenie
ke doorbijter werd Marchal omgeto
verd tot een schertsfiguur. Iedereen 
die ooit rekening met hem moest 
houden, heeft hem laten vallen. Ook 
zij die In Marchal een opstapje zagen 
naar de eeuwige politieke roem. Het 
tragische aan de hele Marchal-hlstorie 
Is dat het einde ervan zo voorspelbaar 
was. Toen bleek dat zijn partij slechts 
enkele duizenden had weten te over
tuigen, ging het land helemaal over 
hem heen. De betweterige kuitenbij
ter was plots loslopend wild. Be
scherming vond en vindt hij nergens. 
We maken u erop attent omdat we 
vrezen dat een ander persoonlijk 
drama eraan zit te komen. Er Is - god
zijdank - geen kind vermoord, maar 
heel Vlaanderen zit wel toe te kijken 
hoe een huwelijk en potentieel ook 
een slagerij het einde naderen. 
Opnieuw Is er niemand die het koppel 
tegen zichzelf of tegen de buitenwe
reld in bescherming neemt. Het paar 
In kwestie wordt nu al wekenlang 
opgevoerd in de krantenkolommen 
omdat belde echtelieden van elkaar 
gescheiden zijn door camera's. Die 
van 'Big Brother'. 

Om zich bij (een bepaald soort) kij
kers-juryleden populair te maken gaf 
en geeft één van de kandidaten let
terlijk alles. De borsten van Betty 
moeten In Vlaanderen Inmiddels 
beroemder zijn dan de communica
tietheorieën van Verhofstadt. 
Betty heeft jonge kinderen en een 
hardwerkende echtgenoot. Tussen 
het draalen van de worsten door 

vindt hij nog de tijd om een dagboek 
te schrijven voor Het Laatste Nieuws. 
,,Neen, ik was niet gelukkig toen ik de 
beelden zag van Jeroen en mijn 
vrouw samen In bed" schrijft hij op 27 
september Jl „Ik voelde me echt 
opgelucht toen ik even later Betty 
haar verhaal zag doen (...). Ik geloof 
haar dus. En daar hou ik het voorlopig 
bij. Mocht Ik het allemaal vooraf 
geweten hebben. Ik zou Betty niet 
hebben laten meedoen. (...) Spijt? Ja 
toch wel. Ik vermoed trouwens dat 
Betty er ook niet opnieuw zou aan 
beginnen, als ze de tapes heeft 
gezien." 

De vraag is of de deelnemers besef
fen waarmee ze bezig zijn? Weten ze 
dat zelfs winst een verlies kan beteke
nen? Zijn ze volledig doordrongen van 
het besef dat ze de eerste jaren met 
meer anoniem en 'veilig' In de massa 
kunnen duiken? Worden ze gecoacht 
en niet alleen gecommercialiseerd? In 
De Morgen - vooral de kranten van De 
Persgroep, eigenaar van VTM en 
Kanaal 2, vinden 'BB' uitermate Inte
ressant - werd die vraag ook gesteld. 
Het antwoord van de makers luidde 
dat de kandidaten gewaarschuwd 
waren en dat ze „op dit moment nog 
zeer goed weten waar ze mee bezig 

Loslopend wild 
Big Brother, dagelijks, Kanaal 2 - de kranten 

Wij delen dat vermoeden. Temeer 
daar de slager het volgende te ver
werken kreeg (De Morgen, 27 sep
tember jl.): ,,Ze (Betty/red.) heeft 
mijn (Jeroens/red. ) lul in haar mond 
genomen om mij te pijpen." In zo'n 
situatie zou je als thuiswerkende echt
genoot voor minder gaan zitten ... 
„Ondertussen" zo gaat de slager In 
zijn column verder, „Is men In de 
gemeente aan een roddelcampagne 
begonnen. (...) Maar natuurlijk, leder 
normaal mens weet dat de Betty die 
jullie op TV zien, niet de Betty is zoals 
wij ze In Ingelmunster kennen " De 
analyse Is fout. 

„Och, ze vinden altijd Iets. Onze zaak 
draalt goed, Betty komt altijd uit een 
doosje, we rijden allebel met een 
mooie auto ... Dat allemaal steekt de 
mensen hun ogen uit." De analyse is 
Juist. 

zijn en wat de gevolgen van hun 
daden zijn." 
Wij voelen ons niet geroepen om een 
huwelijk en enkele emotionele levens 
te redden - we zouden waarschijnlijk 
worden weggelachen - maar we den
ken dat de producent zijn marktwaar 
toch een beetje overschat. Ondanks 
alle camera's Is de sociale bijsturing 
van de deelnemers - die geen kranten 
lezen, geen TV kijken, niet gaan bab
belen bij de buren - volledig wegge
vallen. Natuurlijk weten ze wat ze 
doen, maar ze kennen de Impact 
ervan niet. Ze zijn vanaf nu, zoals 
Marchal, loslopend wild. Ook voor de 
media. Weinigen die daar beter van 
zijn geworden. Wórdt vervolgd. 
Hopelijk niet bij een advocaat. 

Krik 
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Elzele 
De benaming Elzele is een erkende, officiële NL-vertaling van 

Ellezelles (WIJ, 21 sept jl - 'Elzele wil VTM') Deze NL-benaming 

moet gebruikt worden in NL-teksten, ook bijv op verkeersborden 

in NL-gemeenten dn Ronse wordt dat dan Elzele-Eliezelles) 

Ik vond een interessant advies (= samenvatting) van de Vaste 

Commissie voor Taaltoezicht (VCT) uit '97 over het taalgebruik in 

een interpolitiezone (IPZ) aldaar De VCT heeft het wel over 

Ellezelles 

De term 'gewestelijke dienst' in de taalwet van '65 betekent een 

dienst die meer dan eén gemeente omvat, maar met het hele 

grondgebied Een dienst in uitsluitend één gemeente is dan een 

plaatselijke dienst 

Terloops een faciliteitengemeente wordt in een gewestelijke 

dienst het best ondergebracht bij een aantal (homogeen) NL-

gemeenten, met de zetel van het ambtsgebied in een homoge

ne NL-gemeente Bijv Wemmei bij Asse 

Nu zijn er in Asse al een aantal gewestelijke diensten die tevens 

bevoegd zijn voor Wemmei (zoals belastingen, registratie en 

domeinen) 

Met betrekking tot taalgebied is dit beter dan faciliteitengemeen

ten onder te brengen bij Brusselse diensten Want daann 'verdr

inkt' de faciliteitengemeente, met Fpersoneel en -leiding, soms 

zelfs eentalig Franstalig 

De hardslijpers over iPZ-Asse met Wemmei moeten weten wat ze 

willen. Wemmei aldus inburgeren betekent zelf beslissen over de 

faciliteiten 

Er zijn bijv gewestelijke diensten met zetel in Schaarbeek en ook 

bevoegd voor bijv Wezembeek-Oppem en de otterpopulatie in 

het Pajottenland (ik denk voor o m BTW-controle) En deze dien

sten krijgen dan zo goed als een Brussels tweetalig statuut En de 

Vlamingen uit de (brede) rand krijgen dan ook zoiets als facilitei

ten 

De 'theoretische' nadelen in gewestelijke diensten met een facili

teitengemeente gevoegd bij homogeen NL-gemeenten wegen 

met op tegen de voordelen, tenzij men van deze laatste geen 

consequent gebruik wil maken 

Ik heb bewust met gereageerd op een aantal Vlaamse stemming

makers (of steliingnames) omtrent iPZ-Asse-Wemmel e a Ook 

wanneer men de faciliteiten met wil, ze zijn er nog 

Eddie Favoreel, 
1070 Brussel 
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Test Aankoop 
Volgens Test Aankoop zouden de 
gemeentediensten van Sint-Pieters-Leeuw 
goed werken. Niets is minder waar Test 
Aankoop heeft zich vergist. Volgende 
voorbeelden zouden moeten volstaan: de 
gemeentelijke administratie gaf in 2000 
een onthaalbrochure uit Ruim l/3de van 
de contactadressen bleek achterhaald; 
vele van de opgenomen verenigingen 
bestonden niet meer; vermelde personen 
wensten niets meer met de zaak te maken 
te hebben en trachtten al drie jaar hun 
naam te laten schrappen. 'Off-the-record' 
misschien, en toch: een inwoner van 
Ruisbroek zonder eigen vervoer heeft het 
erg moeilijk om met de administratie in 
contact te treden; hij kan het stadhuis 
slechts bereiken met de trein via Halle of 
Brussel. Zijn Ruisbroekenaars slechts 
tweedekansburgers die in enquêtes niet 
aan bod komen?! 

Rik Wouters, 
Ruisbroek 

Een schuchter 
gesprek 
Op die mooie laatste septemberzondag 
ontmoetten minister Vera Dua en Noël 
Devisch, voorzitter van Boerenbond 
mekaar voor een vriendelijk gesprek op 
TV. Samen met hen vinden wij dat schrijf 
rompslomp een landbouwer niet ligt. Dat 
diezelfde landbouwer géén schuld heeft 
aan die lugubere dioxine-grap en dat hij 
hiervoor ten spoedigste moet worden 
vergoed. 

Het doet zielig aan om de voorzitter van 
een miljardenconcern te zien bedelen 
voor nog méér miljarden. Dat die zijn aan
gelanden, met name Cera en Aveve\ ook 
al met een zakencijfer van een paar tien
tallen miljarden, letterlijk verloochent, is 
toch op zijn minst verwarrend. 
Vera Dua pleitte even verlegen voor een 
andere landbouw, maar hoe die land
bouw er moet uitzien, werd dan weer 
niet verteld. In alle geval, de minister 
durfde het woord 'pesticiden', noch de 
uitdrukking 'biologische landbouw' in de 
mond nemen. Toch maar vriendelijk blij
ven om de tegenpartij niet te ontstem
men? 

Uiteraard hadden de twee géén aandacht 
voor de 'verbruiker' Werd ook niet ver
teld dat kankerspecialisten sinds jaar 
(1997) en dag pleiten om toch minstens 
de giftige carcinogene pesiticiden te ver
bieden. 

Maar, de Aveve is tenslotte een van de ver
kopers van al dat giftige pesticidengedoe 
en de Cera de bezorger van vele tiental

len miljoenen, nodig voor de bouw en 
installatie van (verwarmde) 'warenhui
zen'. Met hun tweeen durfden ze dus niet 
vertellen hoe een 'andere' land- en tuin
bouw er zou moeten uitzien, hoewel ze 
dit maar ai te goed weten 
En ook weten ze dat in de andere Euro
pese landen, met steun van de respectie
velijke regeringen, de bioteek sterk aan
gemoedigd wordt, zo mentaal als finan
cieel. Bij ons wordt dat gewoon tegenge
werkt... 

Zelfs in China is men thans volop bezig 
met bio-landbouw, zeer uitgebreid én 
met strenge normen. Dit voor o.a. uitvoer 
naar Japan en... Europa! 
En wij hier maar achterna hinken met 
mensen die bang zijn voor een minister
postje of voor hun miljardenomzet. 

Rik Dedapper, 
Geraardsbergen 

Europese 
defensie 
Stilaan begint door te dringen dat niet 
ieder van de 15 Europese lidstaten er een 
leger moet op nahouden. (WIJ - 28 sept. 
jl. - 'België...Europees leger').Voorde klei
ne landen is dat totaal uit de tijd, België 
inbegrepen. Men denkt wellicht nog 
hardnekkig dat ieder klein land zich 
tegen zijn buren moet beschermen. De 5 
grootste en rijkste landen beschikken 
over voldoende middelen om het geheel 
van Europa op een eenheidswijze af te 
schermen tegen een vijand van buitenaf 
Ook om bij interne onlusten of dreigin
gen als politiemacht op te treden. De mili
taire Airbus A400 hoeft België niet te 
kopen want de Fransen en Duitsers zul
len er respectievelijk 50 en 70 van bezit
ten. Die er meestal ongebruikt zullen 
staan. België kan er gerust eentje charte
ren als het nodig is. Zoals het nu 
Russische grootvliegtuigen gebruikt. 
Op een bescheiden wijze en naargelang 
hun mogelijkheden kunnen kleine lan
den meehelpen aan de militaire inspan
ningen. Men mag dus al het doelloos en 
achterhaald zwaar ooriogstuig in de klei
ne landen gerust tot schroot verwerken 
en de meeste gebouwen en ruimten 
innemen voor burgerlijke doeleinden. En 
daarna de overbodige en veel te grote 
administratie omschakelen naar nuttiger 
bezigheden in de privé, waar ze hard 
nodig zijn. Dit zal tenminste geld opbren
gen, in tegenstelling tot kosten België 
voorziet 1800 Europese soldaten te leve
ren waarvoor een administratie nodig is 

van 39-500 militairen. Wat een waanzin
nige verspilling in een land waar men 
alleriei gratis moet uitdelen om aan de 
nood van de bevolking tegemoet te 
komen. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Achterpoorties 
De 'identiteitswijziging' van De 
Standaard mag toch wel een eufemisme 
zijn. (WIJ, 28 sept. jl -'Achterpoortje'). U 
vermeldt de komst van twee journalisten 
die identiteitsbepalend voor de redactio
nele lijn kunnen zijn, maar u vergeet er 
nog een te vermelden, met mmt Jürgen 
Oosterwaal (ex-Humo en ex-De 
Morgen) en nu chef van de rubrieken De 
Wijde Wereld en Trottoir en van het 
wekelijkse DS-Magazine. 
Hoe dat allemaal mogelijk geworden is, 
beschrijft Manu Ruys in een hoofdstuk 
van zijn boek 'Een levensverhaal' (Uitg. 
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len miljoenen, nodig voor de bouw en 
installatie van (verwarmde) 'warenhui
zen'. Met hun tweeen durfden ze dus niet 
vertellen hoe een 'andere' land- en tuin
bouw er zou moeten uitzien, hoewel ze 
dit maar ai te goed weten 
En ook weten ze dat in de andere Euro
pese landen, met steun van de respectie
velijke regeringen, de bioteek sterk aan
gemoedigd wordt, zo mentaal als finan
cieel. Bij ons wordt dat gewoon tegenge
werkt... 

Zelfs in China is men thans volop bezig 
met bio-landbouw, zeer uitgebreid én 
met strenge normen. Dit voor o.a. uitvoer 
naar Japan en... Europa! 
En wij hier maar achterna hinken met 
mensen die bang zijn voor een minister
postje of voor hun miljardenomzet. 

Rik Dedapper, 
Geraardsbergen 

Europese 
defensie 
stilaan begint door te dringen dat niet 
ieder van de 15 Europese lidstaten er een 
eger moet op nahouden. (WIJ - 28 sept. 
1. - 'België...Europees leger').Voorde klei-
le landen is dat totaal uit de tijd, België 
nbegrepen. Men denkt wellicht nog 
lardnekkig dat ieder klein land zich 
egen zijn buren moet beschermen. De 5 
grootste en rijkste landen beschikken 
)ver voldoende middelen om het geheel 
ân Europa op een eenheidswijze af te 

ichermen tegen een vijand van buitenaf 
Dok om bij interne onlusten of dreigin-

van 39-500 militairen. Wat een waanzin
nige verspilling in een land waar men 
alleriei gratis moet uitdelen om aan de 
nood van de bevolking tegemoet te 
komen. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Achterpoorties 
De 'identiteitswijziging' van De 
Standaard mag toch wel een eufemisme 
zijn. (WIJ, 28 sept- jl -'Achterpoortje'). U 
vermeldt de komst van twee journalisten 
die identiteitsbepalend voor de redactio
nele lijn kunnen zijn, maar u vergeet er 
nog een te vermelden, met mmt Jürgen 
Oosterwaal (ex-Humo en ex-De 
Morgen) en nu chef van de rubrieken De 
Wijde Wereld en Trottoir en van het 
wekelijkse DS-Magazine-
Hoe dat allemaal mogelijk geworden is, 
beschrijft Manu Ruys in een hoofdstuk 
van zijn boek 'Een levensverhaal' (Uitg. 

Lannoo). De moeite waard om het te 
(her-)lezen. 

Jan de Laet, 
Antwerpen 

Bestaat niet 
meer 
In het redactionele artikel 'Meer econo
mische autonomie' (MJ, 21 sept. jl.) op 
de eerste pagina, wordt gesproken van de 
Belgische Economische en Monetaire 
Unie, dewelke enkel op papier zou 
bestaan. 

Het is evenwel erger (sic), er bestaat geen 
Monetaire Unie meer gelet op het opgaan 
van de Belgische munt in de Euro en de 
oprichting van de Europese Centrale 
Bank. 

In de discussie over de fiscale autonomie 
kan het argument van de Monetaire Unie 
bijgevolg niet meer door de tegenstrevers 
gehanteerd worden. 
Dit even volledigheidshalve. 

Hugo Schiltz 

Openingsuren 

12 uur tot 14 30 uur 

Zaterdag 18 uur tot 22 uur 

Zondag 12 uur 21 30 uur 

Verlofperiode de maand december 

Afhalen van palinggerechten mogelijk 
van maandag tot en met donderdag 

18 uur tot 21 30 uur 
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WT" aar moet het met de zigeuners heen? Is er voor hen, 

nu er nog nauwelijks grenzen bestaan, als 'volk 

zonder grenzen'nog een toekomst weggelegd? En kunnen 

zij, op de rand van de assimilatie zichzelf, hun geschiede

nis, hun gebruiken en hun identiteit getrouw blijven? Een 

poging tot antwoord. 

Tsiganisatie 
of assimilatie? 

Of men zigeuners erkent als een volk, of 
men dit betwist: het feit dat ze er zijn, dat ze 
anders zijn en dat zij doorheen heel de 
geschiedenis onuitroeibaar leken - van de 
vroegste vervolgingen tot de uitroe'ingspoli-
tiek en de recente heen- en weerjagerij - ze 
blijven een hoofdzakelijk Europees ver
schijnsel. Het zijn geen recente immigran
ten. Het vraagteken blijft: zullen zij zich ves
tigen en misschien daardoor geassimileerd 
worden en ondergaan in de gemeenschap 
waar zij zich vestigen? Of zullen zij hun 
eigenheid, hun identiteit, hun tradities kun
nen of willen voortzetten niettegenstaande 
de bemvloeding door de gastvolkeren en als 
een eigen entiteit, hoe verscheiden ook, blij
ven bestaan? We wezen reeds op de misluk
te pogingen tot vestiging in de vroegere 
Sovjetunie en Polen, maar stellen toch vast 
dat in Duitsland b.v. talrijke zigeuners het 
leven op de lange baan hebben opgegeven 
en zich aan de rand der steden hebben 
gevestigd. 

NIEMANDSLAND 

Wat is de houding van de Europese regerin
gen? Zo breed men is tegenover immigran
ten - wettige en andere - zo hardvochtig is 
men geweest voor zigeimers. 
Een aantal Westerse landen - o.m. Duitsland, 
België, Nederland - sloot zijn grenzen voor 
buitenlandse zigeuners. We heriimeren ons 
nog heel wat heen-en weerjagerij door West-
Europese politiediensten, zodat de opge-
jaagden soms aan de grens in een 'nie
mandsland' wekenlang moesten wachten. 
Dat was ondermeer het geval met een groep 
van een veertigtal zigeuners uit Zweden. Zo 
werd ook een groep aan de Nederlands-
Belgische grens tegengehouden en kon pas 
na veel heen en weer getrek naar Frankrijk. 
De Nederlandse regering zag het zinloze in 
van een dergelijke - inhumane - handelswij
ze en stopte ermee in 1957. Er zijn zoals 
gezegd pogingen geweest tot vestiging. 
Katharina de Grote probeerde het al, en 
later in de Sovjetimie werd het experiment 
- vergeefs - herhaald. Of de 21ste eeuw een 
eeuwenoude traditie zal kimnen overwin
nen? De Raad van Europa en het Europees 
Pariement zetten hun leden aan om de inte
gratie door allerlei middelen te bevorderen, 
ondermeer door het inrichten van vaste 
standplaatsen voor rondtrekkende woonwa
genbewoners en door het oprichten van 
scholen. Of die pogingen beter zullen slagen 
dan de voorgaande blijft een open vraag. 
De zigeuners zijn geen bommengooiers, 
lopen niet in manifestaties, stellen geen 
eisen inzake sociale uitkeringen, taal, onder
wijs. In het óaor Amnesty International uit

gegeven 'Prismaboek van de mensenrech
ten' wordt vastgesteld dat, hoewel er nu ner
gens officieel sprake is van vervolging, in de 
regel de sociale en economische positie van 
de zigeuners slecht is, vaak slechter dan die 
van andere minderheden. 
Dat hun sedentatie, vooral bij jongeren en in 
bepaalde wijken, meestal aan de rand van 
steden, sommigen meetrekt in de criminali
teit valt niet te loochenen. Doch in het alge
meen betekent dit 'volk zonder grenzen' 
geen gevaar voor de gastvolkeren: niet door 

hun aantal, niet door een soms fanatiek vast
houden aan een vroegere nationaliteit - een 
der oorzaken van het probleem in Duitsland 
van de 'dubbele nationaliteit'. 
Noch door een agressieve godsdienst, gezien 
ze zich in Europa meestal tot het christen
dom bekennen 
De maatregelen die de Raad van Europa voor

gesteld heeft, kunnen de materiële toestand 
van de woonwagenbewoners verbeteren. Of 
zij een eeuwenoude traditie zullen overwin
nen betwijfelen wij. Omdat er andere factoren 
meespelen dan rationele en materiële. 

JosVinks 
Volgende week (slot): 
De zigeuners in Vlaanderen 

Een volle, zichzelf getrouw 
Taai en volhardend heeft het zigeu
nervolk op al zijn omzwervingen zijn 
eigen persoonlijl<heid weten te 
bewaren 
Al rondtrekkend heeft het tussen de 
meest uiteenlopende volkeren 
geleefd, maar nooit, waar het ook 
was, is het in een ander volk opge
gaan of heeft het er zich zelfs maar 
mee vermengd. De reden hiervoor is 
dat het zigeunervolk niet zozeer op 
een matehële manier - d.w.z. door 
een eigen bodem - aan zijn verleden 
gehecht is, maar als het ware op een 
geestelijke manier: door menselijke 
en sociale levenswaarden. Daarom is 
de zwerftocht van dit volk over de 
aarde, ondanks alle verandehngen 
die het daarbij heeft ondergaan, 
toch een tocht van ononderbroken 
trouw geweest. En om die laatste 
twee redenen is de geschiedenis van 
dit zo aparte volk, misschien wel het 
meest internationale volk dat de 
aarde herbergt, ook voor de Unesco 
van zo geweldig groot belang: 
namelijk als levende illustratie van 
enkele van haar belangrijkste pro
grammapunten. 

De Unesco werkt immers zowel voor 
de erkenning van de eigen cultuur

waarde van elk land als voor betere 
betrekkingen en gesprekken tussen 
de culturen onderling. Voor de 
Unesco bestaan er geen onderge
schikte culturen. Elk volk, hoe groot 
of klem zijn politieke of economische 
macht of zijn getalsterkte ook is, 
heeft het absolute recht om zonder 
enige vorm van discriminatie zijn 
eigen levenswaarden erkend en 
geacht te zien. Er bestaat geen rang
orde tussen een meerderheids- en 
een minderheidscultuur - want zelfs 
de onbekendste en schijnbaar onbe
duidendste der culturen kan waarhe
den bevatten die ook voor alle ande
re onontbeerlijk zijn. 
Kortom: het algemene én het bijzon
dere in een cultuur vullen elkaar aan. 
En het levenslot van het zigeunervolk 
IS daarbij als het ware een schoolvoor
beeld: vasthouden aan de eigen cul
tuur in welk land men ook woont. 
Tot zover deze algemene overwegin
gen. Maar als Afrikaan kan ik de ver
leiding niet weerstaan om hieraan 
nog enkele persoonlijke gedachten 
toe te voegen. En wel over de mon
delinge overleveringen en de levens
waarden in nomadenculturen. 
Mondelinge overleveringen hebben 

Als kostbaarheden worden leefregels van geslacht op geslacht overgedragen. 

er namelijk geweldig toe bijgedragen 
de ziel van de Afnkaanse volkeren te 
redden, hun gevoel van eigenwaar
de te schragen en daardoor hun 
levenskracht te bewaren. En op die
zelfde manier hebben ook de mon
delinge overleveringen van de zigeu
ners, die de kern van hun cultuur 
uitmaken, hen waarschijnlijk tegen 
de bedreigingen van de geschiede
nis afgeschermd. Als kostbaarheden 
van geslacht op geslacht doorgege
ven, zo'n beetje als de inwijdingsri
ten die alle oude culturen gemeen 
hebben, hebben zij het de zigeuners 
grotendeels mogelijk gemaakt zich
zelf te blijven. 
Iets dergelijks zien wij ook bij de 
nomaden in de Afnkaanse Sahel, die 
met de plaatselijke landbouwbevol
king handel drijven en soms zelfs In 
een soort arbeidsverdeling leven, 
maar niettemin hun eigen cultuur 
meestal goed weten te handhaven. 
Wie niet bang is voor onverwachte 
tegenstellingen, mag dus rustig zeg
gen dat juist de zigeuners, die 'reizi
gers over de gehele aardbol', wat 
hun normen van goed en kwaad en 
schoonheid betreft, een van de sta
bielste volkeren ter wereld zijn. 
En zo blijft dit zozeer door een waas 
van legenden omgeven volk zichzelf 
getrouw een echt volk dat zelf zijn 
geschiedenis bepaalt. Zelfs wanneer 
het nu geneigd is zijn leefwijze te 
veranderen, zal zijn traditie blijven 
voortbestaan als bron van morele 
waarden en leefregels en als onuit
puttelijke bron, van een cultuur die 
zich als iets geheel eigens aan de rest 
van de mensheid aanbiedt 
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