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400 gemeei|teraadsleien 
D e globale uitslag van de lokale verkiezin

gen vertoont voor VU&ID grote 

geografische verscheidenheid, maar resulteerde 

in een vooropgestelde toename van het aantal 

gemeenteraadsleden. 

De alliantie is vooral verheugd over ster

ke lokale scores in o.a. Boechout, Dessel, 

Herent, Kruibeke, Riemst, Lebbeke, Izegem, 

Laakdal, Mortsel, ... Tevens is het aantal 

gemeenteraadsleden dat met een VU&ID-lijst 

aan de verkiezingen deelnam van 116 (VU) in 

1994 naar 140 VU&ID-gemeenteraadsleden 

in 2000 gestegen. 

Bijkomend werden 114 VU&ID'ers 

verkozen opeen VU&ID-lijst onder een ande

re naam (bvb. Vernieuwing in Bilzen, Nieuw in 

Laakdal, Stem in Koksijde). Het aantal 

VU&ID-gemeenteraadsleden, verkozen op een 

kartellijst, was dinsdagmiddag nog niet hele

maal gekend. Zo moet het resultaat vermeld 

worden van de VLD-VU-lijst in Mechelen 

waarop 4 VU'ers werden verkozen. 

Het totale aantal gemeentelijke 

VU&ID-mandatarissen zal ongetwijfeld 

beantwoorden aan het vooropgestelde getal 

van 400. 

Het alliantiebestuur van VU&ID-

betreurt echter dat de goede scores in de 

groot- en centrumsteden van 13 juni 1999 (de 

Vlaamse en federale parlementsverkiezingen) 

zich niet steeds vertaalden in een evenredige 

toename van het aantal gemeenteraadsleden. 

In die steden raakte VU&ID gekneld tussen 

de overmatige aandacht voor enerzijds het 

Vlaams Blok en anderzijds voor de veelvoor

komende titanenstrijd om de burgemeesters

sjerp. Zowel de media als de traditionele poli

tieke partijen richtten haast eenzijdig de focus 

op beide fenomenen. Voor de partijprogram

ma's was de aandacht daarentegen zeer mini

maal. Daarnaast kreeg VU&ID overal te lande 

af te rekenen met een grotere concurrentie 

door de sterke toename van het aantal Vlaams 

Blok- en Agalev-lijsten. 

Verheugend is vast te stellen dat de pro

vinciale VU-ID-lijsten stand hebben gehouden 

en de alliantie haar aantal zetels (15) behoudt. 

Zoals steeds, dienen ook uit deze verkie

zingen lessen te worden getrokken. VU&ID 

zal de komende weken dan ook verder intern 

het debat voeren over haar plaats in het partij

politieke landschap en dit op basis van haar 

project voor Vlaamse zelfstandigheid en maat

schappelijke vernieuwing. 

De vijf provinciën 
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De voorbije gemeente- en provincieraads
verkiezingen dreigden, nog meer dan de 
wetgevende verkiezingen van 13 juni '99, 
een zaak van Bekende Vlamingen te wor
den. Maar iiet bleef binnen de perken, de 
verkozen BV's moeten nu maar eens 
bewijzen wat ze waard zijn. Meer opvallend 
was iiet feit dat deze verkiezingen door de 
media werden beheerst, in een mengeling 
van politieke duiding, spelletjes en 'verbor
gen camera' werden de kandidaten tegen 
mekaar opgevoerd. Nauwelijks debat over 

de ander onjuist zijn. Zo'n vertoning 
brengt niets bij! 
Deze schets om aan te geven hoe kleine 
partijen, we nemen VU&ID als voorbeeld, 
In dit opgezet spel nauwelijks kansen krij
gen om hun gedachtegoed te verdedigen. 
Dat er daarbij ook grenzen werden over
schreden bewezen de wansmakelijke num
mertjes candid camera van VTM. 
Hoe vindingrijk de elektronische media ook 
waren toch lukten zij er niet In om van de 
uitslagen een waar beeld op te hangen. 

Opnieuw klinken poetsen 
programma of strijdpunten, maar veel 
falts divers en nog meer show. En dit 
zowel op de openbare als op de commer
ciële zender. De bedoelingen van de pro
grammamakers waren duidelijk: vertier 
omwille van de kijkcijfers, ten koste van de 
informatie Dat de stations zich niet schro
men om boksmatchen tussen boegbeel
den te organiseren Is een kwalijke evolutie. 
Niet het treffen zelf ergert, wel het feit dat 
de strijd tot de kemphanen wordt ver
smald terwijl lokale politiek juist boeit van
wege de veelheid aan meningen. Zo werd 
het debat Tobback-Daems een ongeniet
baar gekibbel tussen twee betweters die 
elkaar om de oren sloegen met cijfers en 
feiten die volgens de ene wel en volgens 

Door gebrek aan Inzicht In de lokale poli
tieke structuren werden lijsten zonder dui
delijke VU&iD-stempel, maar wel door de 
alliantie gepatroneerd, niet opgenomen In 
de percentageberekening. Wat nog maar 
eens aantoont hoe gevaarlijk het is om 
gemeentelijke verkiezingen met landelijke 
te vergelijken. Wie graag vergelijkt met 
1994 gebruikt best de uitslagen van de 
provinciale verkiezingen, daar werden 
enkel en overal nationale lijsten ingediend. 
En hier blijkt dat VU&ID zich behoorlijk 
handhaaft, zelfde percentage, zelfde aan
tal zetels 

Wie uit de medlaboot valt, vindt echter 
troost in het feit dat er op het lokale vlak 
andere maatstaven en andere middelen 

zijn om naar de gunst van de kiezer te din
gen. Voor wie aan lokale politiek wil doen 
bestaat er slechts één harde wet: aanwe
zig zijn op het terrein, zes jaar lang. En dat 
spreekt uit de verkiezingsuitslagen. 
Kandidaten, zelfs van kleine partijen die 
bovendien nog de tijdsgeest tegen heb
ben, moeten het hebben van hun onver
droten Inzet en van hun werk. Dicht bij de 
mensen, op de straat, in het verenlgingle-
ven, niet enkel aanspreekbaar voor politie
ke onderwerpen maar ook - en misschien 
vooral - sociaal en cultureel geëngageerd. 
Dat het VU&lD-programma daarbij als Iel-
draad dient Is vanzelfsprekend, dit is een 
uitstekend handvest. Maar zoals partijpro
gramma's de nelging vertonen hoog te 
grijpen moet ook dit programma passend 
worden venwoord. 'Naar de mensen toe 
vertaald' heet dat vandaag, met anderen 
woorden: In daden omzetten wat In woor
den staat gedrukt. 

Wie zich de moeite getroost om de uitsla
gen gemeente na gemeente te bekijken 
ziet waar VU-mensen onverdroten en sinds 
jaren bezig zijn Waar jongeren werden 
aangetrokken, konden nieuwe kiezers wor
den aangeboord. Die gemeenten spnngen 
er zo uit. 

Vanzelfsprekend zullen de partijverant
woordelijken zich de komende dagen over 
de uitslagen buigen en wellicht ook nieu
we strategieën bedenken. Ze mogen daar

bij lokale politiek niet met nationale poli
tiek verwarren, maar op de eerste plaats 
het kader aanzetten om mensen op te 
zoeken, naar hen te luisteren, om aanwe
zig te zijn. 
Door allerlei omstandigheden kwamen In 
de Volksunie, net zoals In andere partijen, 
plaatselijke Initiatieven In het gedrang, 
deze na-verkiezIngen zijn een geschikte 
gelegenheid om de draad van de beproef
de methoden weer op te nemen: mense
lijk contact, streekkrantje, klinken poet
sen... 

Meer dan ooit moeten mandatarissen 
leren uit wat bij de mensen leeft, eerder 
dan uit het boekje. Wie zal ooit zeggen 
hoeveel proteststemmen er vermeden 
hadden kunnen worden als tijdig was Inge
speeld op het ongenoegen dat In steden 
en gemeenten groeide door verwaariozing 
van mensen en verloedering van buurten? 
Problemen onderkennen en er wat aan 
doen had de afstand tussen burger en 
overheid overbrugbaar kunnen houden. 
Vandaag betaalt elke democratische partij 
een deel van de rekening voor het onoor
deelkundig beheersen van de problemen. 
De voorbije verkiezingen waren voor de 
alliantie vu&iD een lokale test, uit de 
resultaten spreken euforie noch pessimis
me, maar de noodzaak om verder te ver
der te werken, zelfs meer dan ooit. 

Maurits van Liedekerke 



Wat u allemaal heeft gemist 
Omdat u de laatste uren voor de stembus
slag Hogging bussen, omdat het na-
vlooien van de verkiezingsuitslagen 
interessanter was, weetu waarschijnlijk 
niet dat Vlaanderen zijn eerste TV-
huwelijk achter de rug heeft Op RTL4 
(Nederland) was te zien hoe de - blijkbaar 
Jlink in de slappe was zittende - Zonhove-
naar Stefan Kerkhofs uit 46 wildvreemde 

vrouwen een echtgenote kon kiezen. 
Bruid noch bruidegom hebben hun 
borsten laten zien. Iets wat schijnbaar ook 
de bewoners van Big Brother steeds 
minder op prijs stellen: Betty is 
genomineerd om terug slagersvrouw te 
worden. En mocht u dat allemaal niet 
aanspreken dan zijn er gelukkig nog Ter 
Zake en hetfournaal 

Schouppe: 
hoelang nog? 

„Zonder te weten dat het trein-trem-busdag was, nam ik 
zaterdag (30 september) een gewoon kaartje enkele reis voor 
de trein ( ) Prijs 200 frank Op de trein was zelfs geen staan
plaats meer en ik besloot mijn ticket terug te laten uitbetalen 
Een NMBS-bediende zei me dat ik er 'iets' op zou verliezen 
Bleek dat ik slechts 50 frank terug kreeg Ik dank de NMBS voor 
het gulle gebaar en besluit vanaf nu altijd de auto te nemen " 

Lezersbrief in De Standaard van vrijdag 6 oktober 2000 

• DOORDEWEEKS • 

Het zijn de seizoenen van vroe
ger niet meer: in twee grote decoratie-
zal<en in Limburg staat de l<erstversie-
ring al uitgestald. Tenzij het kerstekind 
dit jaar een 'prematuurtje' is, stemt 
dat tot nadenken. Op eierverf is het 
wachten tot begin januari... 

Omdat één van uw dienaren het 
op de WIJ-redactie al lang niet meer 
mag zeggen, schrijven we het maar: 
het eten van look vermindert de kans 
op maag-, darm- en aarskanker 

Het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest ontvangt dagelijks ruim 
330.000 pendelaars. Bijna 220.000 van 
hen zijn Vlamingen. Zo'n 24.000 
Vlamingen werken in Wallonië, omge
keerd is dat bijna 33.000. De gegevens 
komen uit het antwoord van minister 
van Arbeid Laurette Onkelinx op een 
parlementaire vraag van Geert 
Bourgeois. 

Wie op kosten van zijn baas een 
internethandeltje opzet of naast het 
telefoneren met bekenden ook nog 
werkt tijdens de kantooruren, hoeft 
voorlopig niet te vrezen dat de werk
gever kan nagaan welke de inhoud is 
van al die e-post en telefoongesprek
ken. Door het tellen van de berichten 
en het meten van de tijd kan wel wor
den nagegaan of het allemaal niet 
teveel van het goede wordt. 

De Vlaamse regering heeft 
beslist om de vzw KINT, het Koninklijk 
Instituut voor het duurzame beheer 
van de natuurlijke rijkdommen en de 
bevordering van schone technologie 
ook wel bekend als het 
'Opvangcentrum prins Laurent' voor 
2000 een subsidie van 7,2 miljoen fr 
toe te kennen. 

Het heeft rijkelijk lang geduurd 
- teveel bezig met de toekomst waar
schijnlijk - maar nu heeft ook Agaiev 
ingezien dat de EU wel heel erg ver 
gaat in het beperken van de toegang 
tot documenten inzake Europese vei
ligheid en defensie. 

Het gros van de zonevreemde 
woningen zou dan toch mogen blijven 
staan. 

Tot slot: als we volgend week
end nu eens uitroepen tot 'analysevrije 
dagen'. Ja toch? 
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LIMBURG 

Het slechte nieuws eerst: Limburg is een 
bijzonder moeilijke provincie gebleken 
voor VU&ID. Blijft het zetelverlies 
meestal beperkt, in het gros van de 
gemeenten waar VU&ID naar de gunst 
van de kiezer dong, ging de alliantie ach
teruit. In steden als Hasselt, waar Frieda 
Brepoels de lijst trok, en Tongeren, waar 
provinciaal VU-voorzitter Stijn Daniels 
kopman was, ging de enige zetel verlo
ren Opvallend was ook dat de lijst 
NIEUW in Bilzen, ondanks een goede 
persoonlijke score van Vlaams minister 
Johan Sauwens, ruim 10% van de stem
men verloor Sauwens blijft burgemees
ter in een coalitie met de SP In buurge
meente Lanaken behoudt de VU haar 
verkozene, de enige in het hele 
Maasland. Piet Van Berkel haalde de 
beste persoonlijke score van het hele 
INZET-kartel (VU, Agaiev, SP) en stapt 
opnieuw mee in de meerderheid. Ook 
Tessenderlo kent binnenkort trouwens 
een meerderheid met VU&ID: de allian
tie haalde er bijna 13% van de stemmen 
Andersom kan ook in Herk-de-Stad ver
loor de lijst NIEUW van VU-secretaris 
Laurens Appeltans één zetel en daarmee 
haar plaats in de meerderheid. 
Door de vele kartels is het moeilijk ver
gelijken, maar VU-Limburg had toch ook 
echte winnaars: in Riemst boekte de lijst 
NIEUW van burgemeester Jan Peumans 
5% winst. Peumans behoudt de burge
meesterssjerp. In Jos Tniyen vindt hij 
dan opnieuw een collega de VU'er uit 
As bleef met de naar hem genoemde lijst 
het sterkst in zijn gemeente. 

In Limburg was het vanzelfsprekend ook 
uitkijken naar de resultaten in Voeren: 
dat de Vlamingen daar de meerderheid 
hebben wist u al, dat VU'er Jean 
Duysens het op één na hoogste aantal 
Vlaamse voorkeurstemmen haalde op de 
lijst Voerbelangen mogelijk nog niet. 

ANTWERPEN 

De stad Antwerpen leverde zondag jl. 
het inmiddels vertrouwde verhaal: Eigen 
Volk Eerst-euforie en, in het andere 
kamp, nog steeds verwondering om 
zoveel ondankbaarheid en onbegrip van 
'de bruine kiezer' Als de ommekeer tot 
stand kan worden gebracht dan zal het 
met één VU-verkozene minder zijn. Luie 
hemmens blijft met bijna 1.100 voor
keurstemmen alleen over, samen met 6 
verkozenen in de districtsraden. 
Het magere VU&ID-resultaat in de 
havenstad staat gelukkig geen model 
voor de hele provincie Waar de alliantie 
opkwam - al dan niet met een eigen lijst 
- waren de resultaten redelijk tot goed. 
In Lier is er opnieuw een VU-vertegen-
woordiger in de gemeenteraad. In 
Dessel vonden net geen 40% van de 
inwoners dat Kris Van Dijck zich ermee 
moet blijven bemoeien. Dat is een stij
ging van bijna 14%. Zoveel populariteit 
wekt afgunst op' VU&ID werd er naar de 
oppositiebanken verwezen. Patrik 
Vankrunkelsven boekte een kleine 
winst en blijft wél burgemeester 
(Laakdal). Ook Boechout deed het uit
stekend- VU&ID is er de grootste partij. 
Vlaams parlementslid Herman Lauwers 

Vlamingen 
halen meerder
heid in Voeren: 
Retour a Liège 
kan beginnen! 

doet lokaal goed werk in Brasschaat. 
Zetelwinst was er voorts voor o.a. 
Kapellen, Mortsel en Mol. 
In Mechelen haalde het VLD-'W-kartel 
elf zetels binnen. Vier daarvan gaan er 
naar VU'ers. 
Ook Nijlen haalt een extra zetel, maar 
kan dat niet - zoals lijsttrekker Liesbeth 
Van Bouwel graag had gezien - verzilve
ren in de vorm van het burgemeester
schap. VU&ID blijft er wel in de meer
derheid. Twee VU&ID-BV's ook in 
Antwerpen: Jaak Van Assche 
OJonheiden) en Margriet Hermans (Oud-
Turnhout) zijn beiden verkozen. Samen 
met Vincent Van Quickenborne in 
Kortrijk (relatief veel voorkeurstemmen) 
was Hermans de enige ID'er die een 
opvallend gunstig resultaat kon voorleg
gen. 

BRUSSEL & 
VLAAMS-BRABANT 

VU&ID was in de Vlaamse hoofdstad de 
enige partij die een volledig 
Nederiandstalige lijst aan de kiezer kon 
voorleggen. De alliantie heeft daarmee 
niet slecht geboerd: mede dankzij de 
steun van Bert Anciaux slaagde ze erin 
om een verkozene naar de Brusselse 
gemeenteraad te sturen Een goed voor
beeld dat in "VU-kringen in Brussel-19 
alleen door Vlaams volksvertegenwoor
diger Sven Gate Qette) werd nagevolgd. 
Goede tot zeer goede resultaten werden 
in Vlaams-Brabant gehaald door o.a. 
Annemie Van de Casteele (Affligem). In 
tegenstelling tot haar streekgenoot 
Etienne Van Vaerenbergh (Lennik) zal 
VU&ID in Affligem niet kunnen deelne
men aan de meerderheid. 
Uitschieter in Vlaanderens jongste pro
vincie voor VU&ID was de score van de 
Herentse burgemeester Wiliy Knijpers 
en Vlaams volksvertegenwoordiger Jos 
Bex- bijna 12% winst en het behoud van 
de burgemeesterssjerp Min of meer 
tevreden gezichten waren er ook in 
Leuven, de jonge Turken van "VU&ID 
halen er een verdienstelijke score en de 
daaraan gekoppelde zetel. Een of meer 
VU&ID-verkozenen zijn er voorts in o.a. 
Tervuren, Rotselaar, Kortenberg, 
Bierbeek, Zemst, Zaventem, Machelen, 
Beersel, Halle en Roosdaal. 

WEST-VLAANDEREN 

In de West-Vlaamse provinciehoofdstad 
werd licht verloren, maar VU&ID-
Brugge behoudt wel de enige zetel. Aan 
gewezen Vlaams volksvertegenwoordi-
gerJean-Marie Bogaert om zich ermee te 
blijven bemoeien. 

12 oktober 2000 



Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! In 
Vlaamsgezinde middens hoor ik wel eens dat De Standaard toch 
niet meer 'je dat' is. Het zal wel zijn: als zelfs de gewezen hoofd
redacteur niets anders meer doet dan via zijn PC schunnige mail-
tjes versturen... 

'Echte Big Brother komt dichterbij' las ik in de standaard (nu ook 
zonder hoofdletters!) van 5 oktober jl. Het stuk gaat erover dat 
nogal wat werknemers misbruik maken van de nieuwe technolo
gie. „Wie heeft er per e-mail nog geen schunnige mop van een 

Weffc]e«t kta e-iniJt en Wuiünl leW»n6MpttWi«i vw we*nemlfs 

Echte Big Bro the r k o m t d ich te rb i j 
enthousiaste collega ontvangen?" Hier in Vlaanderen gaat dat 
nog, De Liedekerken, maar in Amerika schijnen ze er niet mee te 
kunnen lachen. ,,Bij Dow Chemical kregen in juli vorig jaar vijftig 
werknemers de bons omdat zij pornografische bestanden van het 
internet plukten en op hun PC bewaarden." 
En wie (zie foto) wordt bij De Standaard geviseerd? Dirk Achten, 
De Liedekerken! De laatste VUM-man die weet wat AW-WK bete
kende! Ze hebben zelfs zijn schermpje zwart gemaakt om geen 
aanstootgevend materiaal te moeten afdrukken! Vriend schrijve-
laar: bemoei u er nu maar eens mee! 
Uw opmerkzame. 

De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS • 

Uitkijken was het ook naar het resultaat 
in Izegem, thuishaven van VU-voorzitter 
Geen Bourgeois. VU&ID-Izegem loste 
de verwachtingen in: een stijging van 
net geen 10%. De winst werd niet omge
zet in een deelname aan het lokale 
beleid. Ook het werk in Roeselare 
bracht op, zij het niet zoveel als 
gehoopt: van 1 naar 2 zetels. In Tielt 
mag VU&ID terugkijken op een geslaag
de campagne: 3,5% winst ten opzichte 
van 1994. In de badstad De Haan wordt 
Wilfned Vmdaele schepen en dr. Mich 
Van Opstal (Artsen Zonder Grenzen) 
OCMW-voorzitter. Koksijde, met Vlaams 
volksvertegenwoordiger Jan Loones als 
bekendste VU-figuur, deed het dan weer 
minder goed: een verlies van enkele pro
centen maken dat STEM verder moet 
met twee zetels minder 
Moeten opboksen tegen een almachtige 
SP, erg ambitieuze CVP en een zelfverze
kerde VLD en dan toch nog één zetel 
halen: voor VU&ID-Oostende is dat al bij 
al een resultaat waarmee je vrede zou 
kunnen nemen. 

In West-VIaanderen, maar daar niet 
alleen, stelde VU&ID zich erg vaak voor 
aan de kiezer middels een kartellijst, wat 
het vormen van een goed overzicht ver
traagt. Eerste resultaten gaven aan dat de 
lijsten die zich als VU&ID bekend maak
ten minstens 140 zetels in de wacht 
sleepten. Het aantal VU&ID-verkozenen 
op andere lijsten ligt hoger. Meer in het 
algemeen betekent dat een status quo in 
vergelijking met 1994 of zelfs een lichte 
stijging. 

OOST-VLAANDEREN 

Wie niet waagt blijft het inderdaad doen 
met De Maght (flauwe woordspelingen, 
leer ons wat!): de SP van Aalst bevindt 
zich in dat geval. VU&ID stagneert er: 2 
zetels. Stagnatie, Norbert De Batselier 
had ervoor willen tekenen: zijn INZET-
kartel met VU'ers verliest net geen 20%. 
12% daarvan ging naar een scheurlijst. 
VU-kamerlid Ferdy Willems werd overi
gens voor zijn 'inzet' in Dendermonde 
verkozen. 

Gent gaat door: dus ook met VU-sche-
pen Lieven Decaluwe die, herinner u 
zijn ambitie op het jongste VU&ID-ver-
kiezingscongres, toch niet geheel tevre
den kan zijn met het behoud van de 
enige VU-zetel. 

Vlaams parlementslid Dirk De Coci wist 
in Lebbeke 4,1% meer mensen te over
halen voor VU&ID te stemmen. In de 
meerderheid geraakte hij daarmee niet. 
Ook De Cocks parlementaire voorgan
ger Lieven Dehandschutter stelde zijn 
zetel veilig in Sint-Niklaas. Samen met 
Nelly Maes maakt dat twee VU&lD'ers in 

de hoofdstad van het Waasland. Zetels 
voor VU&ID waren er onder meer ook in 
Waasmunster en in Kruibeke. Daar zorg
de, goed nieuws hebben we voor het 
laatst bewaard, Antoine Denert voor een 
haast stalinistische score van 49,7%. De 
baardige VU'er en zijn ploeg kregen een 
stevig mandaat om er zich mee te mogen 
bemoeien. 

Terwijl dit stul< werd gesclireven 
waren tal van VU&ID-resultaten 
nog onduidelijk (kartels, lijsten van 
de burgemeester, . ) en moesten 
ook nog veel coalities worden 
gevormd. 
Elders in dit blad meer. Volgende 
week zeker ook' 

De wereld toon
de Antwerpen 

zoals het Is. De 
enige VU-verko-

zene wacht, in 
welke construc

tie ook, een 
moeilijke job. 

C r zijn geen aanwijsbare redenen waarom VU&ID na de 
recente gemeenteraadsverl<iezingen andere wegen 

moet inslaan. Wel integendeel. 

De schaamte voorbij 
De nieuwe wijze van campagnevoeren is één 
van de weinige tastbare resultaten van het 
intussen bijna 10 jaar durend debat over 
Nieuwe Politieke Cultuur. 'Kandidaten mogen 
geen geschenken meer uitdelen, geen 
gebruik meer maken van grote aanplakbor-
den, er is een beperking op de verkiezings
uitgaven en op de giften van particulieren of 
bedrijven. In de nasleep van schandalen wou 
de politieke klasse met dit alles aantonen 
corruptie en verspilling tegen te gaan en 
stelde zij zich tot doel de bruine opmars te 
counteren. Al werd de wetgeving ter zake 
om de haverklap gewijzigd en zelfs overtre
den door diegene die ze zelf opstelde 
Intussen is het belang van de media tijdens 
campagnes - en dan vooral van televisie -
enkel toegenomen. Het showgehalte ver
vangt het politieke debat, de vraag of men 
op zondagmiddag het gras mag afrijden -
denk aan Bracke en Crabbé - is belangrijker 
dan nijpende maatschappelijke vraagstuk
ken. Het voorbeeld tekent de huidige maat
schappelijke ontwikkelingen ten voeten uit, 
dat van de voortschrijdende individualise
ring, een evolutie die nog nauwelijks tot 
ontvoogding, maar eerder tot egoïsme en 
oeverloze afgunst leidt. Veelal houden men
sen zich eerder bezig met de vraag wie, 
waarom en op welk vlak het beter doet of 
heeft. 

Teveel partijen hebben deze voedingsbo
dem voor extreem-rechts niet of te laat 
onderkend. De sociaal-democraten bleven 

te lang steken in het biefstuksocialisme en 
het clièntelisme. De VLD van Karel De Gucht 
richt haar pijlen voortdurend op louter 
materiële bekommernissen als belastingver
laging voor iedereen. De Vlaamse liberalen 
willen zich daarmee als een 'volkspartij' pro
fileren, het gaat er daarbij vooral om de 
macht van de CVP te breken. Over een 
noodzakelijk, democratiserend werkend 
middenveld en het verenigingsleven, zwij
gen de liberalen in alle talen. Tegenover het 
ontzuilingproces behoeft de burger andere 
vormen van betrokkenheid, is er nood aan 
het wederzijds opnemen van verantwoorde
lijkheid. Het verklaart waarom gedreven en 
alompresente burgervaders als Willy Kuijpers 
zoveel succes boeken. Hetzelfde kan 
beweerd worden van VU-voorzitter Geert 
Bourgeois die in zijn streek enorm veel 
belang hecht aan het afdelingswerk en die 
bovendien een pluim verdient voor de 
serene, verstandige en toch begrijpelijke 
tussenkomsten tijdens de verkiezingsdebat
ten. 

Gesteund door niet weinig wetenschappers 
verklaren vooral de liberalen luidop dat er 
nauwelijks sociale ongelijkheid, geen onder
scheid In klassen of een sociaal-economi
sche breuklijn bestaat. Staan zij voor één 
volk, één klasse? Tijdens het VRT-verkiezings-
debat maandag jl. kreeg De Gucht de boe
merang in het gezicht geslingerd. Vlaams 
Blok-voorzltter Frani< Vaninecke zei er niet 
veel, maar kwam wel verklaren dat zijn partij 

,,één grote, sociale, vanzelfsprekende 
democratische, volkspartij is." 
Jaren geleden schreef socioloog Luc Huyse 
het boek 'De verzuiling voorbij'. Vandaag is 
men de schaamte voorbij Het Blok kan 
schaamteloos liegen en manipuleren, haar 
kiezers beginnen zich te 'outen', onderdruk
ken niet langer hun racistische gevoelens 
Het gaat hier om meer, veel meer dan een 
teken aan de wand. Mogen we verwachten 
dat de politici deze keer gepast zullen reage
ren? Kunnen we met zijn allen de maat
schappij terug opbouwen? Geert Bourgeois 
drong daar maandag jl. terecht op aan. Hij 
had het tevens over de nood aan een ver
standig beleid. Even voordien had Vlaams 
parlementsvoorzitter Norbert De Batselier 
(SP) verkrampt gereageerd op het succes 
van extreem-rechts. Alsof de afschaffing van 
de opkomstplicht extreem-rechts zou 
tegenhouden. Er is geen trouwer aanhang 
dan die van het Blok. Ook de loutere invoe
ring van het migrantenstemrecht is geen 
afdoend antwoord op het bruine gevaar. Jos 
Cheysels (Agaiev) vergeet de nadruk te leg
gen op inburgering en nog meer middelen 
om dat te bereiken. 

Kortom, politieke spitstechnologie en partij
politieke verkaveling zijn vandaag uit den 
boze. De gemeenschapsopbouw, de nadruk 
op plichten en rechten voor iedereen, een 
gedurfd beleid en het partnerschap tussen 
burgers en politici zijn veel dringender uit
dagingen. VU&ID is deze hchtlng uitgegaan, 
maar krijgt de boodschap blijkbaar onvol
doende verkocht. Het VU&lD-programma 
hoort via concretere aandachtspunten 
gestalte te krijgen, zonder het communau
taire dossier uit het oog te verliezen. 

(evdc) 
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Minister Sauwens ergerde zich vorige week 
donderdag aan het gedrag van drie Frans
talige kranten die weigerden een advertentie 
van de Vlaamse overheid te plaatsen. Concreet 
ging het om een uitnodiging aan Franstaligen 
om samen aan de toekomst van de Vlaamse 
Rand te werken. De advertentie maakt deel 
uit van een beperkte campagne in het kader 
van het Vlaamse onthaal- en integratiebeleid 
inde Vlaamse Rand. Onmiddellijke 

aanleiding om ze te plaatsen waren de lokale 
verkiezingen van zondag jl De advertentie 
brengt een positieve boodschap: de Vlaamse 
overheid wil constructief samenwerken met 
de Franstaligen, maar vraagt ook respect voor 

het taaistatuut van de streek. Le Soir, La Libre 
Belgique en La Dernière Heure hebben 
geweigerd omdat de advertentie lezers voor 
het hoofd zou stoten. „Lietpositieve imago dat 
de advertentie wenst uit te dragen zou, "aldus 
de redacties, „haaks staan op het dagelijks 
beleid van de Vlaamse regering. "Sauwens 
heeft de advertentie daarop laten inlassen in 
Metro, de nieuwe krant die gratis wordt 
uitgedeeld in metro-haltes en treinstations 

• WETSTRAAT • 

4 

I n het europarlement namen Nelly en Maes en 
Bart Staes het voortouw in het verzet tegen de 

beknotting van het inzagerecht. Hun protest wordt 
nu overgenomen door VU&ID in de federale Kamer. 

Openbaarheid 
van bestuur 

De federale grondwet waarborgt aan de 
burger openbaarheid van bestuur en in 
1994 werd de wet op de openbaarheid 
van bestuur van kracht. Maar de regering 
hecht blijkbaar niet veel belang aan de 
grondrechten van de burger. 
Danny Pieters: „Wanneer een burger 
geen inzage krijgt in een bestuursdocu
ment kan hij naar de Commissie voor de 
Toegang tot Bestuursdocumenten stap
pen. Maar deze commissie functioneert 
niet meer sinds 1 juli 2000. Toen moest 
dit orgaan opnieuw samengesteld worden 
maar de regering-VtrAoAfacff heeft dit 
doodleuk niet gedaan. Dat de burger hier
door zijn grondwettelijk recht niet kan 
uitoefenen is burgervriend Verhofstadt 
blijkbaar een zorg. Maar ook voor de par
lementsleden is deze situatie onduldbaar. 
Van hen wordt verwacht dat zij de uitvoe
rende macht controleren. Zij moeten dan 
ook op de hoogte zijn van de beslissingen 
van de regering. Het is sinds 1 juli dan ook 
afwachten of het bestuur inzage zal verle
nen in bestuursdocumenten." 

Om aan heel deze hypocriete situatie een 
einde te maken eist VU&ID: 
1. onmiddellijke wedersamenstelling van 
de Commissie voor de toegang tot 
bestuursdocumenten; 

2. een verbetering van de wet op de 
openbaarheid van bestuur; 
3. goedkeuring van het wetsvoorstel van 
Geert Bourgeois en Frieda Brepoels 
betreffende de mededelingsplicht van de 
regering; 

4. een procedure vanwege België tegen 
de plannen van dhr. Soiana. 

VERKEERSVEILIGHEID 

Verkeersveiligheid is voor minister 
Durant beleidsprioriteit nummer één. 
Althans op papier want haar met veel 
poeha voorgestelde verkeersveiligheids-
plan stelde weinig voor. Kamerlid Frieda 
Brepoels ergert zich ai enige tijd aan de 
besluiteloosheid van de groene minister. 
„Op het vlak van de verkeersveiligheid is 
er door deze regering nog niets concreet 

Volgens Danny Pieters moet België zich verzetten tegen de belcnotting van het inzagerecht 
voor europarlementsleden. 

gerealiseerd. Durant slaagt er gewoon 
niet in knopen door te hakken en steekt 
voortdurend haar kop in het zand. Af en 
toe komt ze wel met een voorstel op de 
proppen maar even vaak wordt ze door 
haar regeringspartners kordaat terugge
wezen. Het rijbewijs met punten waar
van Durant eindelijk werk zou maken en 
de koppeling van de verkeersboete aan 
het inkomen zijn hiervan schrijnende 
voorbeelden. De besluitvorming wordt 
ook enorm vertraagd door de oprichting 
van talloze werkgroepen. Het aantal 
werkgroepen dat door Durant opgezet 
werd is niet meer te tellen. Overieg is 
nodig maar ik heb de indruk dat deze 
werkgroepen een uiting zijn van beslui-

Belangenconflict 
om Franstalige rechters 

De VU zal in het Vlaams parlement haar 
steun verlenen aan de motie voor een 
belangenconflict tegen het federaal wets
ontwerp voor de toevoeging van eentalige 
rechters in Brussel. Het tart echter elke ver
beelding dat deze motie werd ingediend 
door de CVR boter druipt de christen-demo
craten van het hoofd. Of was het verkie
zingskoorts die de CVP dol deed draaien? 
Het was in de vorige regeerperiode net 
minister van Justitie en huidig CVP-voorzitter 
Stefaan De Clerck die met een wetsontwerp 
voor de dag kwam met het oog op de toe
voeging van rechters in Brussel buiten het 
taaikader in reactie op het regenngsvoor-
stel keurde het Vlaams parlement op VU-ini-
tiatief een belangenconflict goed, waarop 
De Clerck de duimen legde Hetzelfde voor
stel werd door de huidige meerderheid 
terug opgerakeld 
Daarenboven bepleitte de CVP verleden 

week nog een versoepeling van de taalwet
geving. Momenteel dient één derde van de 
magistraten een Nederlandstalig diploma te 
bezitten, één derde een Franstalig. Boven
dien moet twee derde van de magistraten 
over een grondige kennis van het Neder
lands en het Frans beschikken. Verleden 
week stelde de CVP voor om die regeling te 
versoepelen éénderde van de magistraten 
zou in de CVP-optiek nog over een grondige 
kennis van de andere landstaal moeten 
beschikken terwijl een ander derde nog lou
ter een 'behoorlijke' kennis dient te bezit
ten. 

Met deze versoepeling gaat de CVP nog ver
der dan het wetsontwerp van de federale 
regering Een behoorlijke kennis van het 
Nederlands is immers volstrekt onvoldoende 
om een objectieve rechtsbedeling te waar
borgen Er IS met alleen het jundisch jargon, 
maar beklaagden en getuigen dienen ook 

exact en eenduidig begrepen te worden, 
één mis begrepen woord kan een afwijkend 
vonnis tot gevolg hebben. 
De VU blijft erbij dat de toevoeging van een
talige Franstalige rechters een flagrante 
schending van de taalwetgeving in 
gerechtszaken is én een schending van de 
mensenrechten, omdat een Nederlandstali
ge niet langer het recht op een objectieve 
rechtspleging geniet. VLD, SP en Agaiev 
moeten maar eens verklaren hoe dit alles te 
rijmen valt met hun respectieve 'Vlaamse en 
democratische' partijprogramma's. 
De taalproblemen kunnen nochtans een
voudig worden opgelost, n.l, door de hori
zontale splitsing van het gerechtelijk arron
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde in een 
Nederlandstalig gerechtelijk arrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde en een Franstalig 
arrondissement Bruxelles-19 

(bw) 

teloosheid en een gebrek aan politieke 
durf', aldus Brepoels. 

DODE HOEK 

Zelfs indien de oplossing voor een pro
bleem zonneklaar is slaagt Durant er nog 
in niets te doen. Brepoels geeft volgend 
voorbeeld. 

F. Brepoels: Jaarlijks sterven er in ons 
land minstens tien fietsers of voetgan
gers omdat zij gegrepen worden door 
een rechtsafslaande vrachtwagen. De 
chauffeur ziet hen niet omwille van de 
zgn. 'dode hoek'. Nochtans bestaan er 
verschillende systemen om dit probleem 
op te lossen. Het meest bekende systeem 
is de DoWZ-spiegel, vergelijkbaar met de 
bolle spiegels aan kruispunten. De 
vrachtwagenchauffeurs zelf zijn enthou
siast over dit systeem. In Nederiand krijgt 
men subsidies wanneer men dit systeem 
installeert en minister van Verkeer en 
Waterstaat Netelenbos denkt er ernstig 
aan het systeem verplicht te maken. Maar 
niets van deze vastberadenheid bij 
Durant. Integendeel, zij haalt enkele 
drogredenen uit de kast om het pro
bleem voor zich uit te schuiven. Zo 
beweert zij dat een regeling enkel op 
Europees vlak mogelijk is. Dit klopt niet. 
Een subsidieregeling is perfect mogelijk 
op nationaal vlak en ook het verplicht 
maken van de apparatuur kan mits notifi
catie aan Europa. Waar wacht minister 
Durant op? Ik zal het haar alvast zo snel 
mogelijk vragen in de Kamer". 

(wvdb) 
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p \ e postbode slaagde er niet in om het VU-ledenblad 
in de bus van de VU-leden te droppen (zie ook 

elders in dit blad). Maar dat betekent niet dat u geen 
ander leesvoer had. 

<• OKTOBER 2000 s 

De lokale verkiezingen zijn voorbij, de 
drukkers halen opgelucht adem. Maar 
ook tal van burgers zo durven we veron
derstellen. De pamfletten die in hun bus
sen belandden waren - eufemistisch uit
gedrukt - dikwijls nogal luchtig. U neemt 
het ons niet kwalijk dat we die van 
VU&ID - waarvan lokaal ongetwijfeld ook 
pareltjes van slechte smaak werden rond
gedeeld - met de mantel der liefde bedek
ken. Lachen met anderen is altijd leuker! 
Bovendien: over VU&ID leest u binnen
kort alles in pakweg Keerpunt of Blad
groen. 

VOOR JEUGD EN JONGEREN 

Taalfouten: je kan het zo gek niet 
bedenken! Voorzetsels die verkeerd wor
den gebruikt, van twee uitdrukkingen 
één maken, werkwoorden verkeerd ver
voegen, ... Kiezers die het Nederlands 
koesteren hebben heel wat te verduren 
gehad. 
- „Het is dan ook mijn bedoeling om 
moderne, frisse ideëen aan te brengen, 
de ideëen van een nieuwe generatie." De 
'ideëen' van deze CVP-kandidate uit Lana-
ken worden twee keer verrassend fris 
gespeld! 
- „Een van de grote troeven van onze pro
vincie is zijn groen karakter" weet een 
CVP-kandidaat voor de Limburgse provin
cieraad. Of is het 'haar' groen karakter? 
- „Nog enkele weken scheidt ons van 8 
oktober, dag waarop we met z'n allen een 
nieuwe gemeenteraad kiezen" kondigt 
een VLD'er uit Lanaken aan. 'Scheiden 
ons' moet dat dus zijn. Deze jongen 
bevindt zich in goed gezelschap. Ook SP-
Haaltert ziet alles in het enkelvoud: „Vrij
heid en democratie is het uithangbord 
van de VLD." 
- Neen, dan een blauwe Lanakenaar met 
grote plannen: ,,Zorg voor eindelijk 
goede voorzieningen voor alle verenigin
gen vooral voor de jeugd en de jonge
ren." Denkt u er gerust over na, dat doen 
wij ook nog steeds... 
- Het hele programma van VLD-Lanaken 
rammelt overigens als u het ons vraagt: 
als mensen met mobiliteitsproblemen 
terecht komen bij de 'minder-mobiele 
centrale' zijn ze dan eigenlijk wel gehol
pen? Of kan dat enkel bij een 'minder
mobielen centrale'? 
- Vivant doet het in de Maaslandse 
gemeente dan weer met 'huisvestiging'. 
- Om van het 'editoraal' van het lokale 
Vlaams Blok nog maar te zwijgen. 

VOOR BELGIË EN GEMEENTE 

Neen, dan een rijmpje: 'Al ben ik jong, 
al ben ik vrouw/al zegt men 'Ge zijt 
zot'/Ik blijf mijn idealen trouw/in 't poli
tieke kot' Griet van SP-Kortenaken gaat 

daarop verder met de vraag 'of u nog twij
felt'. Meer dan ooit dus. 
t l Woordspelingen: melig, maar Wim 
Schamp is er groot mee geworden. 
Hopen dat ook te kunnen doen: 
-,.Veiligheid is een Top-Prioriteit", Kan
didaat Top, CVP-Antwerpen 
- „In een havenstad mag niemand uit de 
boot vallen", Kandidaat Van der Vinck, 
SP-Antwerpen 

'Programmatorisch dan', zal u vragen, 
'hoe zit dat?'. Mager Het gros van de kan
didaten komt niet verder dan 'Een nieu
we sporthal, een nieuwe riolering, ik zal 
me voor u allemaal inzetten, dank u voor 
uw steun'. Beleidsmatig valt er in al die 
dure folders bijzonder weinig interes-

leefbaarheid van onze gemeente worden 
verzekerd." Een ruimere uitstraling zorgt 
voor meer bezoekers en brengt de leef
baarheid in het gedrang. Maar die analy
se maakt de VLD pas in 2006, als het doel 
is bereikt... 

'Huisvestiging' en 
andere verhalen 

sants, laat staan vernieuwends te rapen. 
- De CVP-kandidaten voor de provincie
raad van Vlaams-Brabant zijn verkozen 
zonder in hun pamflet ook maar een keer 
te verwijzen naar het Vlaams karakter 
van die provincie. Zelfs de lokale SP 
heeft notie van die problematiek. 
- Met een meer dan gewone belangstel
ling kijken we ook uit naar de Vlaamse 
plannen van de VLD. De Burgerferant van 
de VLD-afdeling Lanaken plaatst een 
grote foto van Verhofstadt: „België doet 
weer mee. En uw gemeente?" vraagt hij. 
In de editie van Herzele is er een even
wicht. Van Mechelen mag vaststellen dat 
Vlaanderen het economisch bijzonder 
goed doet. Om daarna Chevalierte laten 
zeggen dat België 'weer positief is. Jon
gens toch. 
- De CVP van Ronse heeft ook al een ver
nieuwende slagzin: 'Samen vernieuwen'. 
Waar hebben we dat nog gehoord? 
- Soms werkt al die vernieuwing ronduit 
beangstigend: ,,Wij zijn uittredende 
OCMW-raadsleden, maar wellicht herin
nert u zich ons ook als één van de mede
werkers van het VLD-dienstbetoon" zegt 
een folder uit Haaltert. Daar is blijkbaar 
nood aan. Want, zo luidt het in een ander 
blauw getint Haaltert-pamflet: ,,In 
afwachting van een gemeentelijke 
ombudsdienst blijft het VLD-dienstbe
toon die taak vervullen." Als politieke 
partijen zich al in de plaats gaan stellen 
van een onafhankelijke ombudsdienst... 
- 'Omschrijf uw programma in twee zin
nen'. En dan krijgt de Diestenaar dit blau
we landschap voorgetoverd: „De VLD 
stelt zich tot doel om Diest opnieuw een 
meer bepalende rol te laten spelen, en 
aan onze stad een ruimere uitstraling te 
bezorgen binnen de regio. Aldus kan de 

PROBLEMEN ZIJN NODIG 

Problemen zijn nodig: „Ook daarna 
ben ik blijven knokken voor onze Groe-
nenhoek" zegt de SP'er Ives uit Berchem. 
,,Het heeft ons een zone 30 opgeleverd, 
een rotonde, een hondenweide, fiets- en 
voetpaden, nieuwe verlichting en maatre
gelen op het Apolloplein, enz." Een para
dijs op aarde denk je dan. ,,Maar er zijn 
nog problemen." En ook die zal Ives uit 
de wereld helpen. Maar niet allemaal 
tegelijk, want dan zijn er over 6 jaar geen 
meer over! 

'Neem hem mee': niet weinig kandida
ten laten zich bijstaan door een bekend 
persoon die een goed woordje voor hen 
doet. Dat heeft het voordeel dat een kan
didaat zich in de kijker werkt. Dat heeft 
het nadeel dat hij of zij zich laat ver-
knechten. Soms van generatie op genera
tie. 
- „Ikzelf kan geen politiek mandaat meer 
uitoefenen sinds mijn aanstelling als 
Rechter in Sociale Zaken" (sic) zegt een 
SP'er uit Herzele. „Mag ik u daarom vra
gen (...) uw stem uit te brengen op mijn 
zoon Iwan (...). Hij zal uw stem laten 
horen bij elke gelegenheid in onze 
gemeente." Wat vaderlief met dat laatste 
bedoelt, weten we niet, maar het pamflet 
bevat ook al de foto van Tom, de klein
zoon van de rode rechter. 
- ,,Net als zijn vader, kiest Peter voor ver
nieuwers. (...) Ik steun hem dan ook vol
ledig in zijn keuze en wens hem heel veel 
succes. Sterker nog, ik zou u willen vra
gen om hem ook uw steun te geven (...). 
Dan zal u de komende zes jaar merken dat 
de appel niet ver van de boom is geval
len." (VLD-Haaltert) Droog uw tranen! 
- Natuurlijk is ook het Vlaams Blok maar 
een gewone politieke partij: na de familie 

Dillen - net dat ietsje inhaliger op het 
hoogste niveau, nu ook de familie Vier-
reycken 'Borgerhout terug veilig en 
Vlaams', getekend vader Wim, dochter 
Martina en zoon Rob. En om alles in de 
familie te houden dit raadsel: ,,U mag op 
elke lijst zoveel kandidaten aanduiden als 
u wil! Stem daarom Verreycken". 'Eigen 
volk eerst', leer het hen niet kennen! 

Sekse: het blijft een argument dat 
gebruikt wordt in de kiesstrijd ... 
- „Hoe ziet de vrouwelijke aanpak van 
Annie er uit?" vraagt een suggestieve 
CVP-kandidate uit Haaltert. 
-,,Zowel de samenleving als de politiek 
hebben nood aan meer vrouwen. (...) 
Zonder jouw stem voor de 10 vrouwen 
van CVP-Lanaken zal het beleid vooral 
vanuit een mannelijke visie bekeken wor
den." En dat schijnt een onoverkomelijk 
probleem te zijn. 
- „Hoog tijd voor meer vertrouwen in de 
aanpak van vrouwen" vinden de dames 
van CVP-Berchem. Voor het overige halen 
die woordeüjk dezelfde argtmienten aan
halen als deze van andere CVP-afdelin-
gen. Waarmee ons vertrouwen in vrou
wen bepaald niet groter wordt. 
- Vrouwen in de politiek: er is geen ont
komen meer aan: „Gelijk hoe u het ook 
wil draaien of keren, de vrouwen zullen 
steeds nadrukkelijker aanwezig zijn in de 
nationale, provinciale en ook in de 
gemeentelijke politiek." (VLD-Herzele) 

KOMT TIJD, KOMT GEMEENTERAAD 

„Wegens tijdsgebrek kan ik u niet per
soonlijk bezoeken. Dank voor uw eventu
ele steim. Beste groeten, Sylvain", een 
CVP-kandidaat uit Lanaken die van zich
zelf vindt dat hij een menselijk gelaat in 
de gemeenteraad is. En nu maar hopen 
dat hij tijd heeft voor dossierkennis op te 
doen! 

Tot slot: vorm uw eigen verkiezings
programma met de woorden: prestige
projecten, alternatief, gratis, kinderen, 
allemaal, vriendjespolitiek, vrouwvrien
delijk, eerlijk, vernieuwend, dynamisch, 
mensen, samen, beter, leefbaarheid,... Er 
is niets mee te winnen, maar we worden 
er met z'n allen beter van! 

(gv) 

Variaties op 

een thema: 

'De vernieu

wing werkt ' : 

- tegen 

-n ie t 

- soms 

- siecht 
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r\ om van prinses misbruikt nichtje in volle 
verkiezingsstrijd. 

Gent opnieuw Franstalig. 
Agalev en de vrolijke Fransen. 
Geen nadelige randverschijnselen. 

'VLAAMSE' RAND 
OVERLEEFT 

In dC' beroemde zes 'Vlaamse randge
meenten met faciliteiten voor de fransta-
ligen' halen de Vlamingen opgelucht 
adem. Met mate natuurlijk, maar laat ons 
eerlijk toegeven, het had slechter 
gekund. Winst in Sint-Genesius-Rode, 
Wemmei en Linkebeek, behoud van wat 
bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 
werd verworven in Kraainem en 
Drogenbos, verlies in Wezembeek-
Oppem. Van een Vlaams-vriendelijke 
electorale aardverschuiving zoals in 
Voeren is in geen enkele van de zes rand
gemeenten sprake, het is overleven 'op 
zijn Vlaams' en meer ook niet. Met glo
baal genomen zelfs een lichte stemmen-

Persspiegel 
Zo zagen en interpreteerden de kranten de verkiezings
resultaten van VU&ID 

„VU&ID l<alft verder af. Sommige figuren liouden 
stand, maar de partij speelt lokaal niet vaak meer mee." 
(Gazet van Antwerpen, 9 oktober 2000) 

,,De groenen bleven onverwacht achterop en de 
Volksunie wordt nu echt een marginaal verschijnsel." 
(Het Laatste Nieuws, 9 oktober 2000) 

,,De verjonging en vernieuwing van de partijkaders 
verloopt bij VU&ID moeilijk. Een vorige generatie kop
stukken heeft te laat aan opvolgers gedacht. Dat heeft 
zich bij deze gemeenteraadsverkiezingen gewroken." 
{Het Nieuwsblad, 9 oktober 2000) 

,,VU&ID boert, enkele uitzonderingen niét te na 
gesproken, opnieuw achteruit De Vlaams minister van 
Cultuur, Bert Anciaux, reageerde teleurgesteld. "VU&ID 
heeft geen uitstraling meer. We slagen er niet meer in 
als groep een stempel op de bevolking te drukken." 
Anciaux riep de alliantie op zich te bezinnen." iDe 
Financieel Economische Tijd, 9 oktober 2000) 

,,0ok op Vlaams vlak is dit (het voortzetten van Paars-
Croen/red.) mogelijk, maar minister-president Patrick 
Dewael zal toch op zijn hoede moeten blijven voor de 
VU. De partij van Geert Bourgeois zal zich binnen die 
Vlaamse regering ongetwijfeld extra willen profileren om 
haar eigen toekomst veilig te stellen." (Het Belang van 
Limburg, 9 oktober 2000) 

,,De VU ten slotte is een politieke factor van microsco
pische omvang geworden." (De Morgen, 9 oktober 
2000) 

,,VU&1D blijft, gedragen door zijn lokale sterkhouders, 
hooguit aanklampen " (De Standaard, 9 oktober 2000) 

,,VU&ID blijft klein, maar wordt niet weggeblazen." 
{Het Volk, 9 oktober 2000). 
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winst voor de zes samen. Dat de 
Vlamingen in de Rand over het algemeen 
dit keer toch maar hand in hand naar de 
kiezer trokken was dus een goede beslis
sing. Positief nieuws dus uit de zes rand
gemeenten was er niet de machtsoverna
me in Kraainem waar het meer dan frans-

Mevrouw Zenner komt uit een Vlaams-
nationale familie aan wie de repressie 
niet voorbij is gegaan, zij huwde met een 
telg uit een Gentse Franstalige familie. 
Toeval of niet maar in de week voor de 
verkiezingen ontvingen de oud-Ieeriin-
gen van Sint-Bavo een uitnodiging van 
hun bond om samen feestelijk te herden
ken dat hun gewezen school de eerste 
was om het Nederlandstalig onderwijs in 
te voeren. 

lige pamflet 'Wemmel-Ensemble pour 
une commune verte'. Het Agalevbestuur 
van de regio Halle-Vilvoorde nam toen 
afstand van dit initiatief (persmededeling 
van 9 maart 2000) en verklaarde dat „het 
Vlaams karakter van de randgemeenten 
niet ter discussie staat". Deze verklaring 
moet dus met een korrel zout worden 
genomen. 
In de aanloop naar de gemeenteraadsver
kiezingen plaatste Agalev blijkbaar geen 

Lokale verldezingeii 2000: 
een eigenzinnig overzicht 

dolle 'Union' de absolute meerderheid 
overneemt van de vroegere bui^emees-
ter Maricq. Die werd door de harde 
Franstalige kern van PRL-FDF en PSC 
weggewerkt omdat hij te vriendelijk was 
voor Vlaams minister van binnenlandse 
zaken JoJian Sauwens toen die op bezoek 
kwam in Kraainem. Voor wie het zich 
nog herinnert: in Kraainem voelde een 
zekere René Cappatt zich ooit verplicht 
om de Happart van de Vlaamse Rand te 
worden. Diezelfde Cappart was er nu 
ook weer bij en natuurlijk bij Union. 
Nog dit, in de brede Vlaamse rand rond 
de zes faciliteitengemeenten trappelt 
Union - dat zijn de FDF'ers van de 
Vlaamse Rand - over het algemeen eigen
lijk ter plaatse. De zo gevreesde 
FransdoUe dijkbreuk richting Vlaams-
Brabant kwam er (dit keer) niet. 

CENT NOC ALTIJD 
BEETJE FRANS 

In de week voor 8 oktober deed in 
Franstalige Gentse kringen (ja, ze 
bestaan nog!) een Franstalige brief de 
ronde waarin twee CVP-kandidaten 
oproepen om voor hen te stemmen. De 
brief opent met de belangrijke medede
ling: ,,Le CVP est en pleine renovation. 
Cela implique un renouvellement des 
membres du parti." 
En daarom, zo gaat het epistel verder, 
hebben ,,enkele mannen en vrouwen 
deze oproep beantwoord, zij verdienen 
gesteund te worden want hun onge
schonden politiek ideaal wordt gevoed 
door het contact met de dagelijkse reali
teit." 
Het gaat om de bedrijfsleider Henri de 
Hemptinne op de gemeenteraadslijst en 
om Gerda Zenner-De Gryze op de pro-
vincieraadslijst. Deze mevrouw is onder
directrice van de 'betere' meisjesschool 
Sint-Bavo waarvan ook de directrice zus
ter Monica op de CVP- gemeenteraads
lijst een plaats had en verkozen werd. 

TWEETALIC ACALEV 

Ondanks een eerdere belofte voerde 
Agalev in de Vlaamse gemeente Wemmei 
een tweetalige campagne. Eén derde van 
de verkiezingsfolders was in het Frans 
geschreven en in het straatbeeld hingen 
Ecolo-affiches. Een overgrote meerder
heid van de kandidaten stelde zich trou
wens voor als Ecolo of 'Candidat(e) d'ou-
verture'. Hoe deze aanpak te verzoenen 
is met het respect voor het 
Nederlandstalig karakter van de Rand 
blijft een open vraag. 
De Agalev-Ecolo-alliantie (Ecolev) was 
met deze folder niet aan haar proefstuk 
toe. 
Begin maart verscheen reeds het tweeta-

vraagtekens meer bij de expansieve 
Ecolo-strategie in de Vlaamse Rand en 
zorgde voor de verspreiding van een 
tweetalige folder in Wemmei. 
Het is betreurenswaardig dat Agalev 
openlijk heeft gekozen voor een neo-uni-
taire aanpak en de strategie van Ecolo 
steunt om vaste voet aan de grond te krij
gen in Vlaams-Brabant. De Ecolev-groep 
neemt bovendien een loopje met de 
federale logica die voorschrijft dat 
Vlaanderen en Wallonië eikaars bevoegd
heden en grenzen respecteren. Door 
hun belofte te breken over tweetalige fol
ders hebben de 'Vlaamse' groenen hun 
rug gekeerd naar de Nederiandstalige 
inwoners van de randgemeenten en hun 
onbegrip getoond voor de moeilijke poli-

I BEMOEI U ERMEEj Provinciale 
status quo 

De alliantie VU&ID komt uit de provincieraadsverkiezingen met een onge
wijzigde score: 15 verkozenen, weliswaar anders verspreid dan in 1994 
In de provincie Antwerpen behoudt de alliantie haar 2 mandaten (6,21 % 
tegenover 5,50 % in '94). Verkozen zijn. Koen Pauh (Antwerpen) en Gerda 
Van Langendonck (Kapellen). 
In Limburg, waar de VU mee in de bestendige deputatie zat, levert de allian
tie 2 mandaten in (7,77 % in '94 naar 6,42 % nu). Verkozen zijn daar Jan 
Peumans (Riemst) en Johan Sauwens (Bilzen). 
In de provincie Oost-Vlaanderen behoudt de partij haar 2 provincieraadsze
tels (van 6,57 % naar 6,33%). Verkozen zijn: Annelles Storms (St.-
Amandsberg) en Kerste Van Crembergen (Ertvelde). 
In de provincie West-Vlaanderen haalt de VU haar verlies van '94 op (6,82 % 
tegenover 6,67 % in '94) en verdubbelt haar zetelaantal van 2 naar 4 man
daten. Verkozen zijn: Wllfried Vandaele (De Haan), Jean-Marie Bogaert 
(Brugge), Jaak Dornez (iviarke) en Kristof Plllaert (Hooglede) 
In de provincie Vlaams-Brabant, waar de VU tot de deputatie behoorde, 
weet de alliantie de 5 zetels te behouden. (Van 6,79 % naar 7,02 %) 
Verkozen zijn daar- Herman Van Autgaerden, (Bierbeek), Marcel Smekens 
(Tielt-Winge), Juul Denayer (Halle), Unda Van den Eede (Roosdaal) en Jan 
Anciaux {'Vilvoorde). 
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tieke positie van de Vlamingen in de 
Rand. Wat zal hen ervan weerhouden 
morgen tweetalige campagnes te voeren 
in andere Vlaams-Brabantse gemeenten, 
zoals Grimbergen en Overijse? 
Volledigheidshalve dient vermeld dat/os 
Geysds, politiek secretaris van Agalev, 
zonder morren het Ecolo-dictaat aan
vaard heeft om af te zien van medewer
king aan Vlaamse kartellijsten in de rand
gemeenten van Halle-Vilvoorde. Zoniet 
dreigde Ecolo ermee het francofone Up
front van PS, PSC en PRL-FDF te verster
ken. 

MALLE MAINGAIN 

In een aanvullend verslag van de 
Brusselse gemeenteraadszitting van don
derdag 21 september legde Olivier 
Maingain (FDF) onaanvaardbare voor
waarden op voor het gebruik van open
bare ruimten. 
Organisaties die voor een activiteit 
gebruik willen maken van bv. een open
baar park, moeten voor Maingain priori
tair Frans gebruiken in alle boodschap
pen, aankondigingen en publicaties van 
welke aard ook, ook publicitaire, voor en 
tijdens de activiteit. 
In het verslag van de gemeenteraad werd 
de beslissing om een organisatie toe
stemming te verlenen gebruik te maken 
van het Park van Osseghem gekoppeld 
aan de voorwaarde: „Inviter les organisa-
teurs... veilier... 1' usage prioritaire de la 
langue fran^aise dans tous les messages, 
annonces et pubHcations de quelque 
nature que ce soit, en ce compris publi
citaire, avant et pendant la manifesta
tion." 
Voor Vlaams minister voor Brusselse 
Aangelegenheden Bert Anciaux kan dit 
niet meer door de beugel. Willen we van 
Brussel een levendige en verdraagzame 
stad maken, zegt Anciaux, dan moeten 
figuren zoals Maingain uit de Brusselse 
politiek worden geweerd. Zij zwaaien 
twist en verdeeldheid en maken het so
ciaal weefsel van een stad kapot. 
Vlaams minister Anciaux zal hierover een 
brief schrijven aan burgemeester De 
Donnéa. Het is onbegrijpelijk dat De 
Donnéa en zeker schepen Manu De Rons 
dit over zich heen laten gaan. De Rons 
stond met de racistische FDF' er op 
dezelfde lijst voor de gemeenteraadsver
kiezingen. Elke Vlaamse geloofwaardig
heid van de Brusselse VLD smelt als 
sneeuw voor de zon indien ze zich neer
legt bij dergelijke haatdragende en pro
vocatieve beslissingen. 
De uitslag van zondag bracht in Brussel 
een andere meerderheid aan het bestuur, 
hopelijk wordt het beleid, zonder 
Maingain, Rons en De Donnéa, nu wat 
Vlaamsvriendelijker. 

SPREEKVERBOD 

In de verkiezingsaanloop had Vlaams par
lementslid Jos Bex het genoegen om de 
wedstrijdbal te schenken voor de voetbal
wedstrijd HO Veltem tegen FC 
Wezembeek. Groot was de verbazing van 
Bex toen hij hoorde dat een lijnrechter de 
spelers van het Vlaams-Brabantse Veltem 
uitsluitend in het Frans toesprak. Dat was 
natuurlijk niet naar zijn zin en dus maakte 
hij de man attent op zijn onduldbaar 
gedrag. Die vond het nodig Bex het spre
ken te verbieden. Daardoor niet weinig 
op zijn tenen getrapt, schreef Bex een 
brief naar dhr. Michel D'Hooge, voorzit
ter van de Koninkijke Belgische 
Voetbalbond. Het kan natuurlijk niet dat 
de bond Nederlandsonkundige lijnrech
ters naar wedstrijden in Vlaanderen 
stuurt. Dat is op z'n zachts gezegd een 
gebrek aan hoffelijkheid tegenover spe
lers en publiek. 

Bex tot D'Hooge: ,,Onze tolerantie is ter 
zake bijzonder groot. 'Ja en neen' van 

elkaar onderscheiden en van één tot zes
tien kunnen tellen zou een teken van 
goede wil zijn geweest. Maar zelfs dat 
was teveel gevraagd." 
Voor Bex zijn dergelijke incidenten niet 
nieuw, daarom vroeg hij eerder om de 
Brabantse reeksen volgens de bestaande 
provinciegrenzen op te splitsen. In 
afwachting daarvan vraagt hij dat de 
bondsafgevaardigden een minimum aan 
respect voor de taalhomogeniteit van 
Vlaams-Brabant aan de dag zouden leg
gen. 

EEN BEETJE ZIELIG 

Het was een beetje triest om zien hoe een 
oom van prinses Mattó/de van zijn nichtje 
'gebruik' maakte om zijn verkiezingscam
pagne een weinig kleur te geven. Raould' 
Udekem d'Acoz, CVP-kandidaat in het 
Vlaams-Brabantse Herne, vond het nodig 
overal en altijd uit te pakken met zijn titel 
van graaf en het feit dat hij oom en peter 
is van Mathilde. Een beetje zielig voor een 

ongetwijfeld eerbiedwaardig man om 
zich op die wijze van een prinselijk nicht
je te bedienen. 
De graaf heeft het al bij al slim gespeeld: 
hij werd - al woont hij pas in de gemeen
te - met klank verkozen en krijgt van de 
volstrekte CVP-meerderheid misschien 
wel een schepenmandaat aangeboden. 
Blijkbaar wonen op het platteland nog 
steeds voldoende lieden die bekoord 
worden door indrukwekkende familiena
men en waarbij het al dan niet hebben 
van een staat van dienst niet de minste rol 
speelt. Een beetje zielig. 

T 

w orige week verscheen in WIJ een oproep van VU-
voorzitter Geert Bourgeois om u er ool< na 8 

ol<tober nog mee te bemoeien. De Post nam die vraag wel 
erg letterlijk... 

De Post verdeelt 
vu-ledenblad niet tijdig 

Is er nog een De Toekomst voor De Post? 
Jazeker! Hij lag al sinds 26 september jl. te 
wachten op verzending naar de VU-leden. 
Die kregen het blad - volledig in het teken 
van de lokale verkiezingen - pas na 8 okto
ber in de bus. Daardoor verloor het blad alle 
waarde. 
Het vu-ledenblad De ̂ oetomst verschijnt al 
sinds 1996 zo'n 10 keer per jaar. Het is tel
kens weer een heksentoer om het blad tij
dig bij De Postte krijgen. Eens daar aange
komen heeft De Post contractueel nog vier 
werkdagen de tijd om het blad te bezorgen 
De uitgever van De Toekomst oordeelde dat 
Je in volle verkiezingsperiode zeker niet te laat 
mag komen: de VU-leden en -militanten ver
dienen het immers om nog een laatste keer 
gesterkt te worden in hun overtuiging. En dat 
gebeurt best vóór de stembusgang ... 
Daarom lagen de 15.000 exemplaren van 
het blad al op 26 septemberJI. bij De Post in 
Anderlecht (Brussel X). Daar lagen ze tot 
woensdagavond 4 oktober, twee werkda
gen voor de verkiezingen, nog. Al kostte het 
De Post wat moeite om daarachter te 
komen. 

,,Er liggen hier miljoenen poststukken, mijn
heer" aldus het hoofd van de klantendienst 
van Brussel X. ,,lk weet dus echt niet of uw 
blad daartussen ligt. Neen, dat weten we 

b toe komst 

van geen enkel stuk. Daarstraks kloeg er 
nog een mevrouw over het feit dat enkele 
geboortekaartjes nog niet waren verstuurd. 
Inderdaad' dat waren er geen 15.000. Nuja, 
De Post heeft gestaakt, maar De Post doet 
nu al het mogelijke om verkiezingsdrukwerk 
nog de deur uit te krijgen Het is geen ver
kiezingsdrukwerk? Aijai: het wordt er niet 
gemakkelijker op. Weet u wat u doet: u 
komt met een exemplaar van het blad naar 
De Post en dan zorg ik persoonlijk ervoor 
dat De Post vandaag nog sorteert. De Post 
van Brussel brengt uw blad dan vannacht 
nog naar De Post van Antwerpen, Cent,... U 
bent me wel een snelle, mijnheer: dan kan 
De Post u inderdaad niet garanderen dat 
het morgen in de bus ligt." 
Ook het opperhoofd - een dame - van 
Brussel X kon het niet helpen: ,,De Post zet 
alle middelen in om de achterstand weg te 
werken. Maar door voortdurende onaange
kondigde en niet-erkende acties van de 
CGSP - de Franstalige tak van het ACOD -
wordt die werking gedestabiliseerd. Het is 
ook voor De Post ondoenbaar." 
De dame van Brussel X had dat voor op haar 
mannelijke collega dat ze - zoals dat in een 
magazijn aangepast aan de noden van deze 
tijd moet kunnen - De Toekomst wist te 
lokaliseren. Het blad zou hoge prioriteit krij
gen en dan was er nog een waterkansje dat 
het tijdig bij de lezer zou geraken. Niet dus. 
De VU heeft - vanzelfsprekend - klacht inge
diend en eist een schadevergoeding. Het 
blad is immers waardeloos geworden. 

(gv) 
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T\ e viering van 50jaar 'De Brusselse Post' was voor 
Bert Anciaux de gelegenheid om te pleiten vooreen 

Vlaamser Vlaams-Brussel, daar bedoelde de minister 
voor Brussel mee dat de Vlaamse instellingen in de 
hoofdstad hun schroom om zich als 'Vlaams'te 
manifesteren moeten laten varen. Tevens trok hij van 
leer tegen de bi-communautaire sector in de hoofdstad. 

•BRUSSEL 

Vlaams 
minister 

Bert Anciaux 
wil van de 

bi-communau
taire sector 

in Brussei een 
co-cuitureie 

sector maken. 
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„We moeten er nu voor zorgen dat het 
Vlaams-Brussels beleid geen lege doos 
wordt. En hier wringt het schoentje. Veel 
Vlaams-Brusselse instellingen hebben 
geen 'Vlaamse' herkenbaarheid. Het zijn 
instellingen waar de Vlaamse regering 
geld insteekt zonder dat deze instellingen 
meewerken aan de zichtbaarheid van 
onze gemeenschap." 
Opvallend duidelijke taal van Vlaams 
minister voor Brussel Bert hncizvtx. Een 
uitspraak waarmee hij zijn toehoorders 
ti/dens de viering van vijftig jaar 'De 
Brusselse Post' in de (Vlaams-)Brusselse 
hncitimt Bdgique meer dan aangenaam 
verraste. Het gebeurt niet zo vaak dat toe
spraken tijdens een of andere feestviering 
zodanige indruk maken dat ze nadien -
met het feestglas in de hand - voluit 
onderwerp van gesprek van zijn. Dat was 
dus wel het geval tijdens én na het halve-
eeuwfeest van 'De Brusselse Post', een 
bijeenkomst waarover in een vorig num
mer van WIJ uitvoerig werd bericht. 
Omdat de Vlaams-Brusselse ideeën van 
Bert Anciaux een heuse ommezwaai kun
nen betekenen in de verhoudingen tus
sen Vlaanderen binnen Brussel en 
•Vlaanderen in Vlaanderen, komen we er 
op terug. 

NIET ALTIJD VLAAMS-VRIENDELIJK. 

Zonder veel omwegen stelde Bert 
Anciaux als uitgangspunt voor zijn 
betoog dat - in tegenstelling met wat 
goedmenende Vlamingen tegen beter 
weten in blijven beweren - de Vlaamse 
strijd binnen Brussel niet gestreden is. 
Dat heeft veel, zoniet alles te maken 'met 
de niet altijd Vlaams-vriendelijke stad die 
Brussel is'. De taahoestanden in de 
Brusselse ziekenhuizen, het niet altijd 
Vlaams-vriendelijke onthaal bij politie
corpsen en andere Brusselse overheids
diensten 'waar men nog altijd niet schijnt 
te weten dat het Hoofdstedelijk Gewest 
een tweetalig statuut heeft'. Het zijn maar 
de meest in het oog springende, maar 
dagelijkse illustraties van de voortduren
de Vlaamse misère in de hoofdstad van 
Vlaanderen. Toegegeven, er is de voorbije 
decennia in Brussel heel wat gebeurd ten 

gunste van de Vlaamse aanwezigheid in 
de hoofdstad. Het hoofdstedelijk Vlaams 
onderwijsnet blijft het goed doen. De 
Vlaamse sociale en culturele infrastruc
tuur binnen Brussel kende een flinke uit
breiding. Vlamingen nemen deel aan de 
politieke besluitvorming binnen het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor 
wie alleen maar van op afstand toekijkt, 
lijkt het inderdaad goed te gaan met die 
Vlaamse aanwezigheid in Brussel. 
Wie van heel dichtbij toekijkt, weet dat 
dit niet waar is. En dat zegt ook de 
Vlaamse minister voor Brussel, zelf een 
volbloed Vlaamse Brusselaar 
Brussel is ook voor hem nog steeds 'de 
niet-altijd Vlaams-vriendelijke stad'. Het 
doen en laten van het Hoofdstedelijk 

Dat moet veranderen, aldus Anciaux: 
„De Vlaamse gemeenschap kan niet lan
ger louter gelden geven, zonder enige 
erkenning in de plaats te krijgen. Hier doe 
ik niet langer aan mee...Vlaanderen enkel 
kennen wanneer het op middelen aan 
komt, maar voor de rest beschaamd zijn 
om zich als Vlaamse instelling te uiten: dit 
spel speel ik niet langer mee. Uit twee 
ruiven eten is voorbij. Niemand in de 
Vlaamse regering zal er aan twijfelen dat 
de engagementen voor Brussel moeten 
stijgen, maar Vlaanderen moet dan ook 
het respect krijgen dat het verdient." 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
(VGC) die zich nu naar de buitenwereld 
toe aanbiedt als een ondergeschikt 
bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk 

Bert Anciaux wil 
een Vlaamser 

Vlaams-Brussel 
Gewest roept heel wat vragen op. En 
bovendien is er de groeiende roep om 
alles in Brussel te beperken tot alleen 
maar een stedelijk project, waar taal en 
gemeenschap weinig of zelfs helemaal 
niet aan te pas komen. 'Een stedelijk pro
ject waar politici van buiten Brussel zich 
vooral niet moeten mee bemoeien'. Daar 
wil Bert Anciaux niet van weten: „Ik 
erger me dan ook steevast wanneer men
sen de stad van haar hinteriand willen los
koppelen. Voor dat 'Brussels nationalis
me' pas ik. Brussel is een hoofdstad en 
zoals de nacht niet zonder de dag kan 
bestaan, is Brussel niet leefbaar zonder 
haar hinterland en dus zonder 
Vlaanderen." Nog een geluk dat de 
Brusselse CVP-excellentie Jos Chabert 
verstek liet gaan voor de viering van 'De 
Brusselse Post', hij is immers de pleitbe
zorger bij uitstek van dat Brusselse 'natio
nalisme'. Eigenlijk Brussels 'particularis
me'. 

Voor Bert Anciaux is het duidelijk: 
,,Vlaanderen moet inbreken op die louter 
stedelijke logica. We moeten het Brussel-
verhaal weer meer gaan inkleuren vanuit 
Vlaanderen. Niet vanuit Vlaams imperia
lisme, wel vanuit een oprechte bezorgd
heid voor de leefbaarheid van een hoofd
stad in de ware zin van het woord." 

VLAAMSE HERKENBAARHEID 

'Meer inkleuren vanuit Vlaanderen'. Het 
is zeker geen ormodige boodschap want 
veel Vlaams-Brusselse instellingen stralen 
inderdaad maar weinig Vlaamse herken
baarheid uit. Het lijkt er op alsof men een 
beetje beschaamd is op dat Vlaams-zijn. 

Aanleiding om voor een Vlaamser Vlaams-

Brussel te pleiten was voor Bert Anciaux de 

viering van 50 jaar De Brusselse Post 

Gewest, moet zich inschakelen binnen de 
Vlaamse Gemeenschap. „De VGC is uit
sluitend de lokale partner van de Vlaamse 
Gemeenschap". 

Het gebeurt niet vaak dat politici publiek 
op die manier de puntjes op de i zetten. 
In dit geval de Vlaamse pimtjes op de 
Brusselse i'tjes. Anciaux wil dat de 
Gemeenschappen echte aandeelhouders 
worden en het tot vandaag al te veel lou
ter stedelijk project aanvullen met een 
tweede luik, dat van 'Brussel hoofdstad'. 
Tussendoor wil de Vlaamse minister 
alvast de komende dagen al op tocht gaan 
met een stapel moeilijke Brusselse dos
siers onder de arm. Dossiers over onder 
meer het taalgebruik in de ziekenhuizen, 

over de tweetaligheid bij de lokale bestu
ren en de niet-toepassing van het zoge
noemde taalhoffelijkheidsakkoord, over 
het administratief toezichtsmechanisme 
dat gewoon moet worden omgekeerd. 
Als de vice-gouverneur een benoeming 
om taairedenen schorst is het aan de toe
zichthoudende overheid om de schorsing 
te weerieggen. Anders gezegd, is er geen 
politieke consensus over de benoeming, 
dan 'wordt de schorsing een gewone ver
nietiging' 

CO-CULTUREEL 

Zo wil Anciaux het tenminste. Tot en met 
de kwestie van de bi-communautaire sec
tor, waar de minister resoluut van afwil. 
Bi-communautair wil zeggen dat bijvoor
beeld een Brussels ziekenhuis niet uitslui
tend Franstalig is, maar zich minstens aan
meldt als tweetalig. Op die manier kan 
dat ziekenhuis terecht bij de twee 
gemeenschappen wat natuurlijk voordeli
ger is. Intussen is al lang bewezen dat dit 
geen Vlaams-vriendelijke oplossing is. 
„Het nut van die bi-communautaire sec
tor is nihil. Hij kan beter afgeschaft wor
den. Dit zijn rechtstreekse gemeen
schapsmateries die door de Gemeen
schappen moeten worden georgani
seerd." 

Het is terioops gezegd, weinig waar
schijnlijk dat de Franstalige Brusselse 
buren even nadrukkelijk zullen applau
disseren bij het horen van een en ander 
als de Vlaamse toehoorders tijdens de vie
ring zelf. Ook in de federale culturele 
instellingen - denk aan het Brusselse 
Paleis voor Schone Kunsten of 'den 
Beaux Arts' - is het meer dan tijd voor een 
grondig grote communautaire kuis. „De 
zin van dergelijke instellingen bestaat 
enkel nog wanneer ze samen beheerd 
worden door de Vlaamse en Franstalige 
Gemeenschap. Geen bi-cultureel, maar 
wel co-cultureel. De rest is larie." 
Duidelijke, Vlaams-vriendelijke taal. 
Uitkijken wat onze hoofstedelijke 
Franstalige buren ervan maken als ze te 
lezen krijgen waar de Vlaamse minister 
naar toe wil. Uitkijken ook hoe 'Vlaams-
Brussel' zelf reageert. 
Het is bekend dat niet weinigen daar 
immers denken zoals onder meer Jos 
Chabert: Vlaanderen mag rustig blijven 
betalen, maar moet zich maar liever niet 
teveel bemoeien met het Vlaams-
Brusselse huishouden. En dat moet vol
gens Anciaux veranderen. 

Mare Platel 
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VUJO tevreden 
over jongerenkandidaten 

VUJO is tevreden over de resultaten van 
haar kandidaten. Enkele voltreffers, de 
lijst van VU-voorzitter Bourgeois in 
Izegem deed het meer dan uitstekend. 
Verschillende jongeren behaalden een 
mooie score. Zo ook Kurt Himpe, 29 jaar. 
In Roeselare ging de VU fors achteruit, 
maar de jongeren wisten de meubelen te 
redden. Ignace Decancq, 26. 
In Oost-Vlaanderen werden Annelies 
Storms (29 jaar) en Kerste Van 
Grembergen (28 jaar) verkozen in de 
Provincieraad (districten Gent en 
Evergem). Annelies, die vorig jaar nog 
meer dan 11.000 stemmen behaalde bij 
de Europese verkiezingen, wist ook nu 
een respectabel aantal bolletjes achter 
haar naam te krijgen. 

Tom De Sutter, afgelopen maanden 
intensief gevolgd door De Standaard, 
haalde een mooie score en werd verko
zen in de gemeenteraad van Lochristi. 
In Evergem, thuishaven van Paul Van 
Grembergen, werd Joeri De Martelaere 
verkozen in de gemeenteraad met het 
grootst aantal voorkeurstemmen, welis
waar na Van Grembergen zelf Of hij in 
het college van burgemeester en schepe
nen komt, is nog niet bekend 
In Lint was de VU de enige partij die kon 
standhouden tegen het geweld van VLD 
en Blok. Daar wordt VUJO-ondervoorzit-
ter Geert Conaerts gemeenteraadslid. 
In Boechout wordt de VU de grootste. 
Van de zes verkozenen zijn er drie jonge
ren Koen 't Sijen is er een van. 

Overijse 2002 is ook een succesverhaal 
geworden De jongeren, verenigd in JOP, 
sloten er de lijst af en behaalden maar 
liefst twee mandaten. 
Leuven ten slotte mag zich weer verheu
gen over VU-deelname aan de gemeente
raad Joris Vandenbroucke, 23 jaar, heeft 
zich voorgenomen de luis in de pels van 
de Leuvense coalitiebeer te worden. 

Tot slot roept VUJO bij monde van VUJO-
voorzitter Klaas Van Audeafiove VU-voor
zitter Bourgeois op de ideologische ver
nieuwing en verjonging die reeds jaren 
aan de gang is binnen de partij, onver
minderd verder te zetten. 

De verkozenen in het arr. Leuven 
In het arrondissement Leuven behaalden 
de VU&ID-Ujsten volgende resultaten: 
Bierbeek 
VU-ID-lijst (13,3 %) 

2 gemeenteraadsleden (Luk Vanhoren-
beek en Pol Vanden Bempf) en 2 OCMW-
raadsleden 
Meerderheid CVP - VU-ID - SP, 1 VU-sche-
pen 
Boortmeerbeek 
DOEN (kartel VU-ID - onafh.) 
VU-ID: 1 gemeenteraadslid (Nieke 
Baudet) 
Haacht 

Kartel DNA (VU-ID - Agalev) (14,3 %) -
drie verkozenen 
VU-ID 2 gemeenteraadsleden, 1 VU-
schepen {Mare Vermylen, Linda De Cat 
en Paula Van Horenbeeck-Jaubiri) 
Herent 

VU-ID lijst (39,1%) 
Meerderheid VU-SP 
VU-ID 11 gemeenteraadsleden (burge
meester, twee schepenen, OCMW-voor-
zitter {Willy Kuijpers, Jos Bex, Chris 
Gielens, Roger Castelein, Luc Draye, 
Tine Eerlingen, Joke Vanden Eede, Lies 
Larivière, Stef Tosseyn, Roger Blanpain 
en Elza Demol). 
Huldenberg 
VU-ID kandidaat op VLD lijst 
1 gemeenteraadslid 

Joris Vandenbroucke, Leuven 

Kortenaken 
VU-ID kandidaten op VLD-GBL (42,5 %) 
VU-ID: 1 gemeenteraadslid 
Kortenberg 
VU-ID-lijst (8%) 

1 gemeenteraadslid {Bart Nevens) 
Leuven 
VU-ID-Üjst(4,4%) 
1 gemeenteraadslid (Joris Vandenbrouc
ke) 
Linter 
VU-ID-kandidaten op LVB Ujst (VLD -
Onafh.-VU-ID) 
1 OCMW-raadslid 

Willy Kwjpers, Herent 

Rotselaar 
VU-ID-Ujst (6,9 %) 
1 gemeenteraadslid Qean-Louis Vanbor-

ren) 

Tervuren 
VU-ID-lijst 
3 gemeentaardsleden (Monica Bruy-

landt-Van de Velde, Hubert De Groodt 

en Annemie Rastelli). 

Tielt-Winge 
Kartel SOS (VU-ID - Agalev - Onafh) (9,3 
%) 
VU-ID: 1 gemeenteraadslid (Marcel Sme-
kens) 

De regionale VU-krant 

Wat met 
'De Volkslust' 
in Merksem? 

Jeugdschepen Dirk Ce/cfof (Agalev) heeft beslist dat 
de stad Antwerpen niet zal overgaan tot de aan
koop van de zaal 'De Volkslust' in Merksem (GvA, 30 
sept jl) Volgens de schepen zijn er andere pnori-
teiten m Merksem Met een budget van 30 miljoen 
„IS het mogelijk in Merksem 5 a 6 speelpleinen aan 
te leggen, een nieuw onderkomen te vinden voor 
de jeugddienst en het centrum Bouckenborgh 
meer financiële ademruimte te geven", aldus nog 
schepen Geldof 
De visie van de Jeugdschepen sluit erg nauw aan bij 
wat VU&ID-Merksem reeds enkele maanden voorop
stelt VU&ID-Merksem pleit voor een verdere uit
bouw van het Jongeren- en Cultuurcentrum 
Bouckenborgh als een ontmoetingsplaats waar jon
geren op een niet-commerciele manier in aanraking 
met cultuur kunnen komen Een verdere uitbouw 
van de samenwerking tussen het Cultureel Centrum 
Merksem en het Jongeren- en Cultuurcentrum en 
het blijven betrekken van dejeugdraad m het beleid 
van het Cultureel Centrum zijn hierbij prioritair 
Deze samenwerking is de enige waarborg voor een 
pluralistisch cultuurbeleid voor jongeren 
Anderzijds is de jeugddienst van Merksem nog 
steeds gevestigd in al te krappe gebouwen in de 
Houthulststraat Bij de uitbouw van een volwaardig 
Jeugdcentrum rond het bestaande Jongeren- en 
Cultuurcentrum Bouckenborgh kan een verhuis van 
de jeugddienst Merksem naar Bouckenborgh over
wogen worden Zo kan Bouckenborgh uitgroeien 
tot een echte ontmoetingsplaats van jongeren 
(Jeugdcentrum Merksem) en ouderen (Cultureel 
Centrum Merksem) VU&ID-Merksem blijft echter 
openstaan voor andere voorstellen, voor zover deze 
financieel haalbaar zijn en beantwoorden aan de 
normen van behoorlijk bestuur 

Peter Annys 
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Een afvaardiging van de VU, onder leiding 

van partijvoorzitter Geert Bourgeois en 

Vlaams parlementslid Chris Vandenbroe-

ke, bood Suzitme en Marcel Deboutté-

Breyne hun hartelijke gelukwensen aan 

ter gelegenheid van hun 65ste huwelijks-

verjaardag en Marcels 90ste verjaardag. 

Waren verder nog aanwezig (van links 

naar rechts) Bart Clique, Trees CoSyn, 

Georges R^es, Mia Wyffels en Geert Des-

sein. 

Het echtpaar woont Meensesteenweg 

108 te 8890 Moorslede (Dadizele) en ont

vangt namens alle WIJ-lezers onze geluk

wensen. 

(gr) 

Afscheid van Palmer 
PalmerRuysschaert is op 25 september 2000 overleden. Drie weken voor zijn 95ste 

verjaardag, na een korte ziekte en in volle bewustzijn; een waardige dood voor een 

waardig man. 

Het is mij een eer dit afscheid te mogen schrijven. Tien jaar heb ik hem gekend, 

veel uren met hem doorgebracht, pratend, thuis of langs de baan, en telkens weer 

heb ik verwonderd en bewonderend kunnen vaststellen dat zijn geheugen en 

denkvermogen onaangetast de lange levensloop die hij gekend heeft hadden door

staan. Hij heeft steeds een strijdende en briljante geest bewaard die alle ouderen 

hem kunnen benijden, vriend en tegenstander En zijn heengaan is onbetwistbaar 

een verlies voor onze gemeenschap. 

Hij was een verdienstelijk en onkreukbaar Vlaming. Ruimdenkend zonder een duim

breed van zijn overtuiging af te wijken. Tot op het laatst lerend en overtuigend met 

woord en pen. Groot en zelfzeker ondanks zijn kleine gestalte. Analytisch scherp in 

zijn uiteenzettingen, waardig maar onweeriegbaar in zijn replieken. Zeer attent en 

reagerend op alles wat Vlaanderen en Groot Nederiand betrof en onvervaard in zijn 

polemieken over beslissingen of verklaringen die de beweging konden schaden. 

Zo is Palmer zijn leven lang geweest. Overal had hij kennissen en vrienden, oud-

leerlingen of medestanders in de Vlaamse beweging, in de ouderenbeweging, in de 

politieke rangen en daarbuiten. Hij was actief lid van talrijke organisaties en onver

moeibaar als op hem beroep werd gedaan voor artikels en studies. Auteur van twee 

boeken, en tot het einde toe dromend van nog nieuwe werken! De honderden aan

wezigen bij de eredienst in de kerk van Oostduinkerke getuigen dat hij niet snel zal 

vergeten worden. 

Bernard Vanderhaeghen 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 13 okt. GENTBRUCCE: Eresenator 

Bob Maes over 'Amnestie in België... uto
pie?". Om 20u. in de polyvalente zaal van 
het Dienstencentrum, Braemkasteelstraat. 
Org.: VOS-Gentbrugge-Ledeberg. Info: 
09/231.19.41. 

Ma. 16 oirt. CENT: 25 jaar FW. Knip
ogen, glimlachen en eventjes diep naden
ken. Door ere-voorzitster Huguette Ingela-
ere. Om 20u. in Eetcafé Uilenspiegel, Korte 
Kruisstraat 3 te Cent. Inkom gratis. Org.: 
FW, 09/223.38.83. 

Dl. 17 Okt. NINOVE: Koffietafel van 
VWG-NInove. Om 14U.30 in buurthuis De 
Pallieter te Outer. 

Zo. 22 Okt. BEVEREN-WAAS: Poêzie 
bij het aperitief. 'Het woord is onzijdig' 
met Hubert Van Herreweghen, Patricia 
Lasoen en Willy Spillebeen. Om l l u . in Kas
teel Cortewalle. Kaarten 250 fr. Org.: FW-
O.VI. en FW-Antwerpen i;s.m. Int. Vrien
denkring A. van Wilderode. Info: FW: 
09/223.38.83. 

Za. 14 Okt. SINT-NIKLAAS: 50ste 
Bormsdag; om 10u.30 Bormsmis met 
Vlaamse abten In de kapel Clarissen (bij 
OLV-kerk, Grote Markt). Homilie door abt 
Bonifaas Luykx. Om I4u.50 volkszangmid
dag olv Bert Peeters in zaal Centrum 
(Grote Markt), met getuigenissen uit 
Nederland en Frans-Vlaanderen en rond 
Wereldjongerendag.VoorstellIng nieuwe 
boeken en schilderijen en amnestie-
oproep door Hugo Andries. Org. Bormsko-
mitee. 

Za. 2 nov. GENTBRUCCE: Uitreiking 
'Torenwachtersprijs' aan Eva Bal. Om 15u 
in de trouwzaal van het Dienstencentrum, 
Braemkasteel straat. Org.: dr J. Coossena-
ertskring. Info: 09/231.19.41. 

Za. 25 nov. GENTBRUCCE: Opening 
fototentoonstelling. Om 15u. in Diensten
centrum, Braemkasteelstraat. Open op 
werkdagen tijdens werkuren, za. en zo. 
van 10 to t I7u. Org.: Dn J. Goossenaerts-
kring. Info: D. Matton, 09/231.45.05. 

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

Brugge-Centrum bespreekt boek 'Karak
ter' van F Bordewijk. info: 050/67.31.29. 

Dl. 10 okt. IZECEM: Fietstocht met 
start om I4u . bij beeld 'Het Paar', Koren
markt. Org.: VWG-fietsclub. 

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

WO. 11 okt. BRUGGE: E.h. Staf Nim-
megeers over Misverstanden in Brussel'. 
Om 15u. in PCH Magdalena, Vlollerstraat 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 
Hawai, Nieuw-Zeeland, Australië, Japan en 
Afrika. Met diavoorstelling. Om 20u. In Het 
Bedrijf, Leopold 2 laan 9a te Oostduinker
ke. Inkom 200 f r 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 to t 12 
en van 13 to t 20u. Org.: VSVK. 

Ma. 16 okt. BRUGGE: Natuurwan
deling te Tillegem, o.l.v.Dhr O. Dombrecht. 
Org. en info: VWG-Brugge-Zuid, 
050/38.35.12. 

Dl. 17 Okt. IZEGEM: Beelden in raam
pjes verpakt. Een diamontage door Luc 
Vankeirsbiick. Om 14u.30 in De Drie Gezel
len, Mentenhoekstraat 4. Org.: WVC. 

WO. 18 okt. OOSTENDE: 25 jaar F W 
Knipogen, glimlachen en eventjes diep 
nadenken. Door ere-voorzitster Huguette 
Ingelaere. Om 20u. in De Vlasschaard, Oud-
strijdersplein 5 te Stene-Oostende. Inkom 
gratis. Org.: F W 09/223.38.83. 

WO. 18 okt. IZECEM: Met FW-lzegem 
naar 'Najaarsvoordracht FW-Cent'. Info bij 
Renata Blondeel. (051/30.48.08). 

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

Do. 19 okt. BRUGGE: Eresenator 
Culdo Van In spreekt over 'Luisterend naar 
Elsschots Bormsgedicht'. Om 15u. in De 
Gulden Spoor, 't Zand 22 te Brugge. Org.: 
Informativa vzw. 

Zo. 22 okt. DEERUJK: Mosselfestljh 
van VU-Deeriijk. Vanaf l l u . 3 0 In d'lefte. 
Iedereen welkom. Info: 056/71.76.41 of 
056/32.71.17. 

Ma. 23 Okt. IZEGEM: LIc. Freya Mal-
fait over 'Sint-Martens-Latem'. Om 20u. in 
de Plantijnzaal (stadsbib), Wolvenstraat. 
Inschrijven bij Josée Bogaert 
(051/30.10.39). Org.: VSVK. 

Di. 24 okt. IZECEM: Fietstocht met 
start om 14u. bij beeld 'Het Paar', Koren
markt. Org.: VWC-Fietsclub. 

WO. 25 okt. BRUGGE: Diavoordracht 
door Frans Verlinde over 'Apocalyps In de 
beeldende kunst'. Om I5u. in PH Magdale
na, violierstraat 7. Deuren vanaf 14u. Deel
name 70 fr., met koffietafel 140 fr. Org.: 
WVG-Brugge-Zuid. 

Zo. 29 okt. ZWEVECEM: Jaartijks 
Vlaams Braadfeest. Op aanvraag: koude 
schotel. Vanaf l l u . 30 in zaal Boldershof, 
Harelbeekstraat 25. Gastspreker is Chris 
Vandenbroeke. Deelname: 400 f r , -lOj. 
gratis. Org.: en Info: VU-Zwevegem en 
Vlaamse Klub Groot Zwevegem. 

Ma. 30 okt. IZEGEM: Eros en Thana-
tos in de schilderkunst van de 15de, 16de 
en 17de eeuw, door lic. Freya Malfalt. Om 
20u. In de Plantijnzaal (stadsbib), Wolven
straat. Inschrijven bij Josée Bogaert 
(051/30.10.39). Org.: VSVK. 

Zo. 5 nov. IZEGEM: Wandeling in 
Heule,.Org. door dhr en mevr Verschuere-
Dejonghe. Org. Wandeclub Vlaams Huis. 

Wo. 8 nov. BRUGGE: J. Rau over 
'Beluiken in Brugge'. Om 15u. in PCH Mag
dalena, Vlollerstraat 7. Deelname: 70 f r , 
met koffietafel 150 fn Deuren vanaf 14u. 
org.: VVVC-Brugge-Centrum 
(050/67.31.29). 

Dl. 14 nov. IZEGEM: Voordracht 'Ize-
gem vroeger' door ingrid Scherrens. Om 
20u. in de Drie Gezellen. Org. FW-lzegem. 

WO. 22 nov. BRUGGE: Jacques Wll-
lems over 'De vliegtuigcrash op de wijk Sint-
Jozef in WO II'. Om 15u. in PCH Magdalena, 
Vlollerstraat 7. Deelname: 70 fn, met koffie
tafel 140 fn Deuren om I4u. Org;: VWG-
Brugge-Centrum (050/67.31.29). 

Do. 30 nov. BRUGGE: Leeskring 
VWG-Brugge-Centrum. Bespreking boek 
'Eclips' van Bernlef o.l.f. Omer Dombrecht. 
Om 14U.30 in De Gulden Spoor 't Zand 22. 

VLAAMS-BRABANT 
Za. 14 ok. RUISBROEK: Boerenkermis 

met stoemp, kisp, gegarneerd varkens
vlees en andere boerenkost. Van 18 to t 
22u. In de Parochiekring, Kerkstraat 31. 
Ook op 15/10 van 12 tot 17u. Org.: VU-
Ruisbroek. 

Za. 21 okt. JETTE: 5de Kaas- en Wljn-
avond. Vanaf I8u. In de Polyzaal Sint-Ple-
terscollege te Jette. Ingang Verbeyst-
straat Ook vleesschotels verkrijgbaar 
Gezellige sfeer tombola, parking. Org.: 
VU&ID-Jette 

LIMBURG 
Ma. 23 okt. TESSENDERLO: 25 jaar 

F W Knipogen, glimlachen en eventjes 
diep nadenken. Door ere-voorzitster 
Huguette Ingelaere. Om 20u. in CC Het 
Loo, Vismarkt 32 te Tessenderio. inkom 
gratis. Org.: FW, 09/223.38.83. 

ANTWERPEN 
Zo. 8 okt. MECHELEN: Vanaf I6u. in 

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

DO. 12 Okt. EDEGEM: Vertelavond 
over Zuid-Amerika met projectiefoto's 
door Liesbet Van Huffeien. 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-verhoudlng met Vlaanderen'. Om 20u. 
in zaal Elzenhof, Kerkplein. Deelname 
leden 150 fn; niet-leden 200 fn Org.: Cul
turele Kring De Pelgrim. 

wo. 18 okt. BERCHEM: 'Rugproble
men'. Voordracht door steven Dutry, om 
I4u . in cc-Berchem. BIjdraga: 40 fn 
(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 l l u . In kasteel Cor
tewalle te Beveren-Waas. Deelname: 250 
fn Inschrijven bij FW-Berchem. 

Ma. 23 okt. BORCERHOUT: Bezoek 
aan het ADVN. Afspraak om 10u.30. 's Mid
dags koffietafel (250 fn). In de namiddag 
(13U.45) bezoek aan tentoonstelling Wil
lem De Meyen Org. Kring voor Vlaamse 
Volksontwikkeling. Info: Jan De Scheerden 
03/236.45.40. 

Wo. 16 Okt. MORTSEL: 25 jaar F W 
Knipogen, glimlachen en eventjes diep 
nadenken. Door ere-voorzitster Huguette 
Ingelaere. Om 20u. In Hoeve Dieseghem, 
De Hoolzolden Wouter Voickaertstraat 44 
te Mortsel. inkom gratis. Org.: FW, 
09/223.38.83. 

WO. 25 Okt. TURNHOUT: Karel Van 
Hoorebeke spreekt over 'De politieke toe
stand na 8 oktober', om 20u. in CC De 
Warande, Keldercafé. Toegang gratis. Org;: 
Vlaamse Kring Turnhout. Info: Klara Her-
togs, 014/72.45.79. 

Za. 4 nov. KONTICH: Quizavond van 
Vlaamse Kring Kontich. Om 20u. in zaal De 
Wilg, Ingang Witvrouwenveldstraat 1. Max. 
6 personen per ploeg. Inschrijving 500 fn 
per ploeg info en inschrijving: Julienne 
Cools, 03/457.27.79. 
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A angekondigd als dé oplossing om het gebrek aan 
leerkrachten op te vangen en als antwoord op 

de werkloosheid bij pas afgestudeerden, leek de 
onderwijspoot een beetje een wondermiddel Het pakte 
anders uit Een werkzoekende leraar legt uit wat hem 

is overkomen. 
• ONDERWIJS • 

De in de loop van de maanden mei en 
juni' ingestelde onderwijspool is een 
puik idee. Zo lean het tei(ort aan (vervan
gende) leerkrachten opgevangen worden 
door middel van het aanleggen van een 
vaste reserve. De leerkrachten krijgen 
bovendien een schooljaar lang werk- en 
inkomstenzekerheid. Men kan dit een 
overbodige luxe vinden, maar voor 
(jonge) leerkrachten is werkzekerheid 
even belangrijk als voor elke andere bur
ger en bovendien wordt hem of haar op 
die manier een hoop administratieve bal
last uit handen genomen Het komt er op 
aan dat de leerkracht het aantrekkelijk 
vindt om op de bank te wachten tot men 
hem of haar nodig heeft en roept. 

TUSSEN DROOM El\i DAAD 

Uiteraard is de uitvoering van een goed 
idee altijd een kwestie van kinderziekten 
en aanpassen van het beschikbare instru
mentarium. Maar de bezwaren die gere
zen zijn bij het uitwerken van het opzet 
geven blijk van een administratieve arrog
antie, die men in tijden van nieuw en 
beter bestuur nauwelijks voor mogelijk 
had gehouden. 
Het probleem is immers dat je als kandi
daat aanvaard wordt om vervolgens te 
horen dat je in feite niet kunt aangeno
men worden door de ankerschool. De 
argumenten lijken hier elkaar te verster
ken, want: 
a) er was de pool van de kandidaturen in 
het gemeenschapsonderwijs die elk jaar 
in mei ingewacht worden; 
b) is er het gegeven dat je over enige erva
ring moet beschikken, wat flagrant in 
tegenspraak lijkt met de idee schoolverla
ters op te nemen in de pool en 
c) je kan niet zomaar overstappen van het 
vrije naar het gemeenschapsonderwijs. 

KAFKA? 

Uiteraard sta je als kandidaat beduusd te 
kijken, maar wat wil het geval? Navraag 
doen bij de VDAB per telefoon levert niets 
op, je raakt er gewoon niet binnen. 
Bovendien blijken de mailberichten (e-
post) die je in de loop van de maand sep
tember uitwisselt, o.m op basis van kran-
tenbenchten, dat je misschien wel eens 
tot de uitverkorenen zou kunnen beho
ren. Als puntje bij paaltje komt, ontvang je 
een uiterst onduidelijk bericht, dat de 
kandidaten die geselecteerd zijn een 
bericht gekregen hebben Waarom je niet 
geselecteerd bent' Geen commentaar. 
Enkele bedenkingen. 
1. De VDAB, belast met de selectie van de 
kandidaten, was onvoldoende op de 
hoogte, zeker aan de plaatselijke loket
ten, waar men kandidaten enkel een lijst 
van scholen en een mooie brochure in 
handen kon stoppen. 

2. Ook de scholen zelfwaren onvoldoen
de ingelicht over de wijze waarop de ver
schillende decreten in verband met het 
aanwerven van leerkrachten gebaseerd 
zijn. Zeker met de invoering van de 
onderwijspool als bijkomende mogelijk
heid wist men duidelijk geen raad. 
3. De leerkrachten waren totaal lucht 
voor de administratie en voor de VDAB in 

vormen van kandidaten is vanzelfspre
kend en normaal. Openheid en duidelijk
heid over de criteria kunnen geen erger-

De warpoel van de 
onderwijspool 

het bijzonder. Het gaat evenwel om men
sen die geacht worden jongeren op te 
voeden - wat meer is dan gedurende korte 
of langere termijn kennis in te stampen. 
4. Dat scholen zich een beeld wensen te 

nis opwekken, wel willekeur en onkunde 
over de toepassing van decreten 
5. Kan men zich als kandidaat ergens toe 
wenden om beroep aan te tekenen? Ner
gens daarvan sprake! 

BESLUIT 

Hoe goed bedoeld ook, dit decreet over 
de onderwijspool verdient vanwege het 
pariement een open bevraging, om na te 
gaan of het decreet goed is uitgevoerd en 
wat men er verder mee kan aanvangen 
Democratie is, zoals iïénan stelde, een 
plebisciet van elke dag Maar dat betekent 
concreet dat de overheid, via administra
ties, elke dag weer moet zorgen dat zij 
mensen respecteert en weet te waarde
ren 

BartHaers 

Het was 

moeilijk 

Informatie 

vinden over 

een plaats In 

de onder

wijspool. 
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Geen Engelstalig onderwijs 
op unief 

De Volksunie heeft verontwaardigd gere
ageerd op de uitspraken van rector Willems 
ter gelegenheid van de opening van het 
Gentse academiejaar Terecht stelt de rector 
dat universitair geschoolden in hun werk
omgeving Engels nodig hebben De veren
gelsing van het universitair onderwijs is ech
ter een volstrekt contraproductieve oplos
sing, zowel voor het onderwijs zelf, als voor 
de Vlaamse samenleving De universiteiten 
dienen daarentegen te voorzien in een uit
gebreider en beter taalonderncht 

KWALITEITSVERLIES 
Zelf stelde de rector in zijn toespraak dat 
,,een andere taal met de indruk van een 
betere kwaliteit of modernere inhoud zou 
geven" De Engelstalige cursussen zouden 
louter worden ingevoerd om de studenten 
een betere kennis van het Engels bij te bren
gen Volgens de VU zal het gebruik van het 
Engels als onderwijstaal uiteindelijk ten 
koste van de kwaliteit van het onderwijs 
gaan Het is immers onmogelijk om in een 
vreemde taal al de finesses en details van 
complex wetenschappelijke teksten volledig 
te begrijpen Er is dan ook sprake van een 
dubbel kwaliteitsverlies een Vlaamse 
docent boet aan kwaliteit in omdat de leer
stof in het Engels moet worden uitgelegd, 
de Vlaamse student verliest info bij de ver
werking van de anderstalige stof 
In de meeste gevalleen hebben universi
teitsstudenten het nu al moeilijk genoeg om 
de overvloed aan wetenschappelijke infor
matie te verwerken Een uitbreiding van het 
aanbod aan taalcursussen en de nodige 

vu kan zich met verzoenen met het pleidooi van Universiteit Cent voor Engelstalige cursussen 

middelen (bvb taallaboratona) bieden meer 
soelaas Pas enkele jaren geleden verplichtte 
de Gentse universiteit trouwens het taalon
derncht in de kandidaturen 

SIMON STEVIN 
Door het invoeren van het Engels als onder
wijstaal brengt het Vlaams universitair onder
wijs zichzelf een handicap toe Vlaanderen 
dreigt zo een achterstand op te lopen t o v 
de buitenlandse wetenschappelijke wereld 
Daarnaast wordt een universitaire elite 
gecreëerd die, door een afwijkend taalge
bruik, ver van de bevolking gaat staan 

Engelstalig onderwijs zalEngelstalige cursus
sen en dito wetenschappelijk onderzoek met 
zich mee brengen, waardoor een hele bevol
kingsgroep reeds by voorbaat wordt uitge
sloten van wetenschappelijke informatie 
in de zestiende eeuw maakte de Vlaamse 
wiskundige Simon Stevin de toenmalige 
wetenschappelijke literatuur toegankelijk 
voor de (geletterde) bevolking door verne
derlandsing van de Latijnse teksten Onder 
zijn invloed kwamen de eerste Nederlands
talige wetenschappelijke leergangen to 
stand Moet Vlaanderen hopen op de 
wedergeboorte van zo'n vertaler? 
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I I 

XT og tot 12 november loopt in het Provinciaal 
Museum voor Moderne Kunst te Oostende een ten

toonstelling rond Pierre Alechinsky. Een medewerker 
ging een kijkje nemen en stuurde onderstaand bericht 

• CULTUUR • 

Vanité, acryl 

op doek 

(1993) 
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Het heeft iets aandoenlijks ?itne 
Alechinsky, een man van 73, nog steeds 
met zijn eerste optreden te associëren en 
alle latere werk daar steeds mee te verge
lijken Maar het is verraderlijk en gemak
zuchtig Wij kenden de man en zijn werk 
nog van een tentoonstelling in Brussel 
zowat 12 jaar geleden en uit enkele 
naslagwerken Een hernieuwde kennis
making m het PMMK te Oostende lag dan 
ook voor de hand. 

HET OPZET 

Voor conservatorcommissaris Willy Van 
den Bussche gaat het om een poging om 
met Edgar Tytgat, Frits Vandenberghe, 
de 'Vijf van Oostende' en enkele andere 
initiatieven de sterke stromingen in het 
artistieke landschap van het België van de 
vorige eeuw in synthese aan te bieden in 
de persoon van Pierre Alechinsky Uit het 
gesprek dat we met Van den Bossche 
hadden, bleek dat deze schilder en grafi
cus de vrije associatie en de 'écriture 
automatique' van het surrealisme wist te 
combineren met het vitalisme van het 
expressionisme, beide toch toonaange
vende krachten in de schilderkunst van 
vorige eeuw De commissaris van deze 

tentoonstelling meent verder dat het 
metier, de vaardigheid, zich niet altijd 
zomaar laat aflezen uit een werk, maar 
dat bijvoorbeeld in het geval van 
Alechinsky de zoektocht naar het juiste 
medium, waarbij de ontdekking van de 
Japanse traditie van de kaligrafie een cen

trale rol speelt Dat gebeurt pas in de 
jaren zestig, wanneer de graficus in Japan 
een documentaire gaat maken over de 
Japanse schilder- en schrijflcunst Als gra
ficus zal dat overigens wel een kolfje naar 
zijn hand geweest zijn 
Tijdens onze verschillende wandelingen 
door de tentoonstelling stootten we op 
enkele bijzonder fraaie doeken, al is het 
niet altijd evident te begnjpen waar de 
schilder ons wil hebben. Toch valt het 
geleidelijk aan mee om de stukken te 
lezen, wanneer men bijvoorbeeld de 
oude kopersneden van landkaarten ziet, 

Alechinsky, een 
cobra op de rug? 

die onder de hand van Alechinsky een 
totaal andere aanblik laten zien Het 
speelse van sommige werken, het 
gebruik van marginalia, die al eens extra
vagant en zelden echt duidelijk zijn, lijkt 
te wijzen op een grote vrijblijvendheid 
van de kunstenaar, als wil hij laten weten 
dat het er niet toe doet een boodschap te 
brengen Dat spoort met de traditie van 
Dada en Cobra, al zijn beide niet op één 
lijn te brengen. Maar na Max Ernst en 
Vandenberghe krijgen we hier andermaal 
een graficus, belezen, bereisd en gedre
ven te zien, die onderhuids de jaren na 
WO II en de lange vrede in beeld weet te 

brengen Niet op de vanzelfsprekende 
manier van het realistische portret of de 
schijnbaar direct vatbare producten van 
hyperrealisme en popart, maar via een 
ironische kijk op het kunstgebeuren zelf, 
op de poging steeds nieuw te willen zi)n 
en te vergeten dat men iets te vertellen 
moet hebben om nieuw te zijn. De ironie 
gaat overwegen, de werken krijgen soms 
een puur esthetisch karakter, willen al 
eens gewoon behagen, zonder iets bij
zonders te vertellen. We vermeldden de 
namen van de traditie waarin we 
Alechinsky kunnen benaderen, maar 
zoals steeds blijft het werk van de man 
zelf de kern van de zaak. Daarom ook 
moeten we hem de erfenis van Cobra niet 
blijvend op de hals schuiven, al is de 
grote continuïteit in zijn werk opvallend. 
Wellicht ligt dat veeleer aan het feit dat 
Cobra, hoe geruchtmakend ook een te 
kort leven (november 1948 tot 1951) 
beschoren was om de kunstenaars te vor
men De leden van de groep, waarvan 
Alechinsky de benjamin was, hebben 
zich niet in de beweging verloren, ze heb
ben samen even de beweging gevormd 
om dan elk op hun eigen spoor verder te 
gaan, met op de achtergrond die erva
ring. 

Bart Haers 

Retrospectieve Pierre Alechsinsky 
in het Museum voor Moderne Kunst, 
Romestraat 11 te 8400 Oostende 
Tel: 059/50.81.18. Nog tot 12 novem
ber 2000. 

Stoomdag 
In Zuld-West-Vlaanderen 

Door een toeval bevinden ruim 2/3 van de 
bekende histonsche stoommachines van 
Vlaanderen zich in het Zuiden van West-
Vlaanderen, meer bepaald tussen Izegem en 
Zwevegem In deze regio worden thans nog 
steeds stoomketels gebouwd voor moderne 
toepassingen En stoom wordt er nog gebruikt 
voor verschillende hedendaagse aanwendingen 
De grootste stoommachine van Vlaanderen, in 
Izegem, werd wettelijk beschermd en terug 
aan het draaien gebracht 
De vzw Stoomstichting West-Vlaanderen werd 
einde 1986 opgencht Zij heeft de bedoeling 
het stoompatnmonium van de streek op een 
toenstische en pedagogisch verantwoorde 
wyze te behouden en te valoriseren 
Zuid- en Midden-West-Vlaanderen zijn het mekka 
van de stoomliefhebber Om het jaar 2000 te vie
ren en om het grote publiek kennis te laten 
maken met dit unieke erfgoed, wordt op zondag 
29 oktober een 'Stoomdag' georganiseerd 
De Stoomdag is uniek als formule In tegenstel
ling tot de meeste andere stoominitiatieven 

worden de machines niet in een koele ten
toonstellingshall of op één of andere wijze van 
her en der samengebracht, maar kunnen de 
geïnteresseerden deze tuigen bezoeken in hun 
natuurlijke omgeving in de oude bedrijven 
waar zij eens energie opwekten De basis van 
de stoomdag wordt gevormd door een route 
door verschillende gemeenten, die men per 
fiets of per auto kan rijden Op de verschillen
de plaatsen waar zich stoommachines bevin
den, wordt voor deskundige uitleg gezorgd Er 
zullen ook enkele kleine tentoonstellingen zijn 
en werkende machines opgesteld staan Men 
kan ze bekijken en snuiven in de voormalige 
Etiz-centrale, Pnns Albertlaan 5 te Izegem, 
Vervaecke Fibre, Kortrijksestraat 68 te Kuurne, 
Vlasbednjf Verschaeve, Lt -Gen Cérardstraat 22 
te Kuurne en bij Vyncke Warmtetechniek NV, 
Centsesteenweg 224 te Harelbeke 

info: stoomstichting West-Vlaatideren, 
VIchtsesteenweg 183. 8570 Anzegem. 
Tel en fax 056/77.96.24. 
E-post: iuc. wante@woriaonllne.be 

Bob en Johan De Moor 

Bob en Johan De Moor zijn twee klinkende namen in de Vlaamse striptraditie Zonder hun 
talenten zou het wereldje er stukken armer uitzien, maar dat is nu met zo hun inbreng is van 

onschatbare waarde Zo wist zelfs bovenmeester Hergé het talent van Bob De Moor in hoge 
mate te waarderen. Dat vindt men ook in het Belgisch Centrum van het Beeldverhaal 

(Zandstraat 20 te 1000 Brussel) Daarom staat er vanaf deze week een tentoonstelling opge
steld die onder de titel 'Bob en Johan De Moor Twee generaties Vlaamse striptekenaars' 

tot 7 januari 2001 loopt Mis deze buitenkans niet! 

5 oktober 2000 
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In de Nederlanden van de eerste helft van 
de l6de eeuw concentreerde het weten
schappelijk leven zich rond de universi
teit van Leuven, talloze humanisten en 
theologen, wiskundigen en medici, in
strumentenbouwers en geografen ont
wikkelden er hun visie op de nieuwe 
maatschappij. Hier wisselden geleerden 
uit heel Europa hun nieuwe inzichten uit. 

INITIATIE 

Voor de toenmalige vorst, keizer Karel, 
was de universiteit een waardevol cen
trum van kennis, maar ook het machts
centrum om zijn politieke standpunten te 
legitimeren. 
De tentoonstelling over deze tijd die in 
Leuven loopt, is een schitterende staal
kaart van alle toen geleverde weten
schappelijke inspanningen. Het is een 
unieke collectie van anatomische en 
botanische platen, eeuwenoude manu
scripten, boeken en prenten, historische 
kaarten en atlassen, astronomische ins
trumenten en astrologische kalenders. 
Dit alles aangevuld met grote en kleine 
meesterwerken uit kunst en ambacht. 
Alle grote namen, zoals Erasmus, Vives, 
VesalJus, Mercator en Dodoens zijn verte
genwoordigd. Uitzonderlijke stukken 
werden nog nooit eerder in ons land 
getoond, het astrolabium van Mercator 
uit Brno, zijn horoscoopschijf uit Bazel of 
een miniatuurportret van Erasmus e.a. 
In een eerste gedeelte wordt verhaald 
hoe keizer Karel voorbereid werd op zijn 
wereldheerschappij. Dit gebeurde door 
twee leermeesters die direct verbonden 
waren met de Leuvense universiteit. De 
voogd van de prins was Willem van Croy. 
De machtige edelman van het kasteel in 
Heverlee initieerde Karel in het hofleven, 
de politiek en de diplomatie. Van Croy 
zorgde ook voor Karels meerderjarig-
heidsverklaring in 1515, zo kon hij over de 
Bourgondische Nederlanden heersen. 
Van Croy vergezelde Karel ook bij zijn 
troonsbestijging in Spanje. 

HET HUMANISME 

Anderzijds is er ook de Leuvense theo
loog Adriaan Floriszoon, de latere paus 
Adrianus VI. Deze stond in voor Karels 
intellectuele en religieuze vorming. Zo 
werd de keizer een vurig gelovend mens 
en harde bevechter van de hervormings
beweging van Luther. 
Erasmus verscheen slechts later als raads
heer aan het hof, hij droeg wel zijn 
'Institutie principis christiani', een vor-
stenpiegel, in 1516 aan Karel op. Deze 
handleiding geeft alleszins een goed 
beeld van Erasmus' humanistische ideeën 
over opvoeding en van zijn pacifistische 
idealen. 

r j e eerste helft van de 16de eeuw was een periode 
vangrote wetenschappelijke creativiteit 

Denken we daarbij slechts aan de ontdekkingsreizen, 
humanisme, reformatie en de boekdrukkunst In die 

tijd zocht de wetenschap bewust naar een nieuwe orde 
en harmonie. 

• CULTUUR • 

Naar het lichtende voorbeeld van kerkva
der en bijbelvertaler Hieronymus, wilden 
de humanisten terugkeren naar de oor
spronkelijke tekst van de bijbel. Hun 
grote voortrekker was natuuriijk 
Erasmus. Dankzij een belangrijk legaat 
van Hieronimymus Busleyden richtte 
Erasmus in Leuven het Drietakncollege 
of Collegium Trilingue op. 
Aan de universiteit zelf startte het onder
wijs met de studie van de 'zeven vrije 
kunsten' (de artes liberales): grammatica, 
retorica en dialectica, aritmetica, musica, 
geometria en astrologia. Daarna kon de 
student zich verder bekwamen in de 
rechten, de geneeskunde of de theologie. 

botanische tuinen aan. Gegevens werden 
met collegae uitgewisseld. Allerlei krui
denboeken verschenen, zoals in 1554 het 
beroemde en succesvolle 'Cruydeboeck' 
van Rembert Dodoens. Twee jaar voor 
zijn dood verscheen (1583) zijn meester
werk 'Stirpium historiae pemptades sex', 
een ovenicht van de toen gekende plan
tenwereld. Het was drukker-uitgever 
Plantijn die voor de illustraties vaardige 
tekenaars wist in te huren. 
Progressief voor de botanica was ook het 
omvangrijke correspondentennet van 
Conrad Gessner. Op diens fijne aquarel
len wordt vaak de Antwerpse apotheker 
Peefer van Coudenberghe, als leveran-

Wetenschappers 
rond keizer Karel 

VESALIUS 

Met de herontdekking en heruitgave van 
het werk van klassieke geneesheren, 
zoals Galenus, kreeg de geneeskunst in 
de vroegmoderne tijd nieuwe impulsen. 
De eerste medische handboeken versche
nen nu in gedrukte vorm, ook in het 
Nederlands. De anatomie was een boe-
kenwetenschap geworden! 
Vesalius ontdekte de anatomie via de 
antieke geneeskunst. Zelf gaf hij succes
volle anatomische lessen. Voor zijn stu
denten ontwierp hij illustratieve anato-
misch-didactische platen. Zijn absoluut 
meesterwerk werd de anatomische atlas 
met zeer gedetailleerde tekeningen van 
het menselijk lichaam, onder de titel 'De 
humani corporis fabrica', opgedragen 
aan keizer Karel. Vesalius werd trouwens 
Karels lijfarts. 
Een van zijn laatste wetenschappelijke uit
eenzettingen is een gepubliceerde brief 
over de 'chyna-wortel', een remedie tegen 
jicht, waaronder de keizer zo erg leed. 
Intussen werden de werken van Vesalius 
overal in het buitenland gretig gepla
gieerd. Van de 'Fabrica' verscheen nog 
een samenvatting onder de titel 
'Epitome'. 

REIZEN & VERZAMELEN 

Even 'geleerde' reizigers verkennen tot 
dusver onbekende streken en culturen en 
publiceren hierover. De natuur krijgt 
daarbij bijzondere belangstelling ook in 
de kunst. 
Op echt wetenschappelijk vlak moet 
gewezen worden op de bijdragen van 
Leonhart Fucbs en Rembert Dodoens. 
Talloze apothekers, geneesheren en 
andere coUectioneurs bestudeerden 
planten, kruiden en zaden en legden 

cier van zaden vermeld, zijn botanische 
tuin was internationaal befaamd. 
Voor de verspreiding van al deze kennis 
speelden drukkers een bijzonder grote rol. 

HEMEL & AARDE 

Naarmate de gestegen kennis groeide, 
ontstond de ambitie om dit alles ook 
nauwkeurig in kaart te brengen. 
Stimulerend werd de belangstelling voor 
de beïnvloeding op de mens door de 
hemellichamen, alsook om de ruimten 
van hemel en aarde te vatten in zo nauw
keurig mogelijke 'metingen'. 
Onder invloed van de revolutionaire 
ideeën van Copernicus zorgde te Leuven 
de arts Gemma Frisius voor gepopulari
seerde handboekjes over kosmografie, 
astronomie en wiskunde. 
Zijn nieuwe meettechnieken liggen onte
gensprekelijk aan de basis van het succes 
van latere Leuvense instrumentenmakers 
en cartografen. Gemma's belangrijkste 
leerling was Gerard Mercator. 
De wetenschappelijke cartografie werd 
mogelijk door de ontwikkeling van de 
wiskundige kennis. Het wereldbeeld kon 
nu heel wat concreter en realistischer 
voorgesteld worden. In opdracht van kei
zer Karel bracht Jacob van Deventer de 
Nederlanden in kaart. 

TOEGEPASTE WETENSCHAP 

Hieronder worden toekomstvoorspellin
gen, kosmische verklaringen voor ziekten, 
pogingen tot lokalisering van het aards 
paradijs en astrologie begrepen. Zo werd 
Johannes van Wesele, de overgrootvader 
van Andreas Vesalius, als geneesheer en 
astroloog door de Bourgondische herto
gen geconsulteerd. Men trachtte te komen 

tot een ultieme kennis van het leven. 
Verdienstelijke namen in dit domein zijn 
Petrus Apianus en Cornelius Gemma. 
Voor de verspreiding hiervan staan weer 
de talloze drukkers garant. Vermelden we 
hierbij slechts de drukkerij van Dirk 
Martens in Aalst. 
Tegen het einde van Karels heerschappij 
was van de hooggestemde vredesidealen 
en religieuze tolerantie echter niet veel 
terecht gekomen. Ook de wetenschappe
lijke wereld was verdeeld! 

Deze wetenschappelijk hoogstaande ten
toonstelling, met unieke topstukken en 
ware blikvangers, is het resultaat van een 
samenwerking tussen de stad Leuven, de 
provincie Vlaams-Brabant, de KU Leuven 
en het Davidsfonds. 
Het hele onderzoek, de wetenschappelij
ke bevindingen en de tentoonstelling 
werden vastgelegd in enkele mooie publi
caties. Zo is er het tentoonstellingsboek 
'Wereldwijs. Wetenschappers rond 
Keizer Karel'. Op basis van originele 
bronnen zoals brieven, dagboeken reis
verhalen wordt de lezer ingelicht over het 
intellectuele klimaat van de I6de eeuw. 
Zestien specialisten in de wetenschapsge
schiedenis leverden hiertoe een bijdrage. 

Diik Stappaerts 

Wereldwijs. Wetenschappers rond 
Keizer Karel. In Stedelijk Museum, 
Savoyestraat 6 te 3000 Leuven. Tot 
3 december 2000. Openingsuren: di., 
w c , do. Van 9u.30 tot 17u.30; vr. van 
9U.30 tot 21a30. Za. en zo. van 13u.30 
tot 18U.30. Op ma. en 1/11 gesloten. 
To^angsprijzen: 300 fr., 200 fr., groepen 
(min. 15 pers.) 150 fr., scholen 100 fr., -
12). gratis. Info: tel. 016/22.45.64, 
fax 016/23.89.30. 
Tentoonstellingsboek 'Wereldwijs. 
Wetenschappers rond Keizer Karel'. 
Uitg. Davidsfonds, Leuven. 175 blz., 980 
fr. (tijdens de tentoonstelling 850 fr.) 
Tentoonstellingscatalogus 'De Geleerde 
Wereld van Keizer Karel', red. Tiene 
Padmos en Geert Vanpaemel, Uitg. 
Universitaire Pers Leuven, 425 blz., rijk 
geïllustreerd, 1.295 fr. (in de tentoon
stelling 1.100 fr.) 

Uit de 

anatomische 

atlas van 

Vesailus, 1543. 
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DINOSAUR 

'Dinosaur' is opnieuw een Disneyproduct die naam waardig. 
Ja, dit is een zelden gezien staaltje van technisch vernuft. Maar 
ook die verwondering slijt Eens voorbij de helft word je immers 
weer gewaar dat je voor een zoveelste keer een typische 
Disneyftlm voorgeschoteld krijgt: zonder veel verrassingen,met 
veel voorgeprogrammeerde gevoelens en vooral politiek cor
rect, zodat zich niemand, maar dan ook helemaal niemand 
gekwetst kan voelen. Het verhaal gaat zo: we zitten 65 miljoen 
jaar geleden, nog net niet aan het eind van het dinosaurussen-
tijdperk. De makers gaan ervan uit dat de dino's nog zouden 
geleefd hebben toen de zoogdieren de aarde al bevolkten. Zo 

NIEUW IN DE BIOS 
komt het dat een stel makaken op hun eiland een erg groot ei 
kan vinden. Vader makaak heeft echter geen angst van hetgeen 
uit het ei komt, zodat de iguanodon met de naam Aladar in 
vrede kan opgroeien. Maar Aladar zal vlug tot de vaststelling 
komen dat hij nooit iemand van zijn eigen soort ziet Vuur van 
enkele inslaande meteoren zal de gemeenschap verplichten te 
vluchten en de vier makaken steken met Aladar de zee over. Ze 
belanden in een bar landschap, net tijdens de grote trek van de 
dinosaurussen. De kudde planteneters is, zoals Aladar, op zoek 
naar haar roots Kron, de leider van de groep, staat Aladar en 
zijn vrienden makaken toe om mee te reizen. Wat volgt is een 

prehistorische reis door de prachtigste landschappen van 
Califomië, Hawaï, Florida, Venezuela en Westelijk-Samoa. 
Het heeft weinig zin om het hele verhaal uit de doeken te doen, 
maar reken er maar op dat alles zo lieflijk in elkaar steekt dat 
uiteindelijk iedere emotie in de kiem wordt gesmoord. Zoals 
steeds zullen de kinderen er wel gek op zijn. (**) 

FILMFESTIVAL GENT 

Het 27e Internationaal Filmfestival van Vlaanderen loopt in 
Gent van 10 tot 21 oktober a.s. Meer informatie op de website 
www.filmfestival be 

Willem Sneer 

• MEDIA • 

^ ' ^ : ^ Moby Dick Amerikaanse avonturenfilm van 
John Huston uit 1955 Massachussets, 1814. Islimael, 
een jonge l<erel, en de indiaan Queenqueg gaan aan 
boord van de walvisvaarder 'Pequod'. De zonderiinge 
l<apitein Ahab heeft maar één doei- de legendarische 
witte walvis iVloby Dick vangen... Zat. 14 okt., VTIVI om 
14U.50 

^^=s^ Panorama 'De tragedie van de Koersk' is een 
Noorse reportage, ingeleid door William Van Laeken, 
over de ramp met de Russische duikboot en het geklun
gel bij de reddingspogingen. Zo. 15 okt., Canvas om 
20U.30 

Whitney Houston in 

'The Bodyguard'. 

Maan. 16 oict., 

Kanaal 2 om 2 l u . 

Silent Fall Sheriff iviitch Rivers haast zich naar 
de luxueuze woning van het gezin Warden, waar de 
ouders op brutale wijze werden vermoord Hun tiener
dochter Sylvie en haar autistisch broertje Tim hebben 
het drama overleefd en hebben zich in het huis kunnen 
verbergen. Tim heeft een glimp van de moordenaar 
kunnen opvangen . Amerikaans misdaaddrama uit 1994 
van Bruce Beresford. Dins. 17 okt., Kanaal 2 om 21u. 

^=s=i/ Harlem Nights Amerikaanse actiefilm van en 
met Eddie Murphy uit 1989. Harlem in de jaren dertig. 
Sugar Ray baat er met zijn geadopteerde zoon Quick 
een prestigieuze nachtclub - 'Club Sugar Ray' - uit. 
Wanneer de beruchte gangster Bugsy Calhoune zijn 
deel van de koek komt opeisen, besluiten Quick en 
Sugar Ray hem het leven zuur te maken... Woens. 18 
okt., BBC 1 om Ou.05 

^•^S^ Die Bergkatze Duitse stomme satire van Ernst 
Lubitsch uit 1921, een gerestaureerde versie met nieu
we muzikale begeleiding van Marco Dalpane Lt. Alexis, 
een beruchte rokkenjager, wordt naar de vesting 
Tossenstein gestuurd. Onderweg, in een donker bos, 
valt hij in de handen van Rischa, de dochter van de 
roverhoofdman Claudius en wordt prompt verliefd op 
de vurige schone .. Lubitsh creëerde met deze geslaag
de soldatengroteske een nieuw filmgenre. Dond. 19 
okt., Arte om 23u.30 

^=fe^ Green Card Australisch-Franse komedie uit 
1990. Brönte Parnsh heeft een droomappartement met 
aanpalende serre gevonden, maar de eigenaars willen 
alleen aan echtparen verhuren. De Fransman Georges 
Fauré krijgt een job aangeboden, maar moet daarvoor 
aan een verblijfsvergunning zien te geraken. Een 
wederzijdse vriend brengt de twee op het idee een ver
standshuwelijk af te sluiten. Onderhoudende komedie 
van Peter Weir, die ook het scenano schreef. Vrij. 20 
okt., TV1 om 21U.55 

Media & politiek 
In de maanden voorafgaand aan de ver

kiezingen treedt er in de (Vlaamse) media 
een vreemd mechanisme in werlcing. 
Tussen twee legislaturen in slagen kran
ten, radio en televisie erin met een uiter
ste precisie het cordon sanitaire ten 
opzichte van het Vlaams Blok op te vol
gen. Komen de verkiezingen eraan dan 
overheerst slechts één partij: het Vlaams 
Blok. Twee maanden lang zijn de partij 
en haar programma niet uit de media weg 
te slaan. Het Blok wordt de maatstaf van 
alle dingen. 

Of dat een juiste dan wel foute strategie 
is, laten wij over aan de wijsheid van de 
lezers. Het doodzwijgen van deze speler 
op het politieke veld heeft wel gevolgen. 
Het fenomeen is er en het is niet omdat 
iets niet prettig is, je ernaast moet kijken. 
Vergeten we ook niet dat het Blok groot 
geworden is omdat tal van 'problemen' in 
aanvang werden genegeerd. 
De partij heeft dan ook niet helemaal 
ongelijk wanneer ze de uitgevers van 
Tram 81 hekelt. Dit meertalige blad 
wordt in heel Brussel verspreid met de 
riante steun van de Vlaamse regering en 
de Vlaamse gemeenschapscommissie. De 
samenstellers slagen er in het oktober
nummer in om flink wat kopij over de 
gemeenteraadsverkiezingen te brengen 
zonder daarbij gewag te maken van de 
positie van extreem rechts in het Brussels 
hoofdstedelijk gewest. 
De relatieve sterkte van het Blok in 
Vlaams politiek Brussel is geen fraai visi
tekaartje, maar helaas wel aanwezig. 
Door de partij straal te negeren wordt het 
Blok opnieuw de kans geboden in de 

slachtofferrol te kruipen. En dan kan het 
mededelingen verspreiden waarin het -
zonder schroom - stelt dat het Vlaanderen 
van Dewael niet veel beter is dan het 
Servië van Milosevic. ,,Het Vlaams Blok 
kan hieruit alleen maar besluiten dat de 
redactie van Tram 81 op instigatie van de 
regimepartijen bewust aan ondemocrati
sche desinformatie heeft willen doen die 
in geen enkel opzicht moet onderdoen 
voor de dictatoriale methodes van de 
Servische communist Milosevic tijdens 
de recente verkiezingen aldaar." Zoveel 
onzin kan je niet met redelijke argumen
ten ontkrachten. Dus is het Blok weer 
eens aan de winst. 

Het Blok noch de andere partijen zouden 
overigens veel garen spinnen bij extra 
tekst in Tram 81. Recent onderzoek wees 
uit dat het gros van de mensen in Brussel 
wonen het blad amper kent, laat staan 
leest. 

Media & politiek 11: met het groeiend 
aantal zwevende kiezers is ook het belang 
dat gehecht wordt aan TV-optredens toe
genomen. De CVP-lijsttrekker van Leuven 
Car/ Devlies had dan ook een punt wan
neer hij aanwezig wilde zijn op het VRT-
televisiedebat tussen de kandidaat-burge
meesters van zijn stad. Iets wat dan overi
gens ook op zou kunnen gaan voor ande
re lijsttrekkers. Iedereen wil immers een 
zo breed mogelijk forum. Totdaar het 
begrip voor de CVP'en 
Devlies' ongenoegen ging evenwel zo ver 
dat hij zijn gelijk was gaan halen bij de 
rechter. Die verbood de uitzending. De 
VRT legde dat verbod prompt naast zich 
neer Ook daar is iets voor te zeggen: 

Media & politiek IV: 'Het Sctiaduwkabinet', 
VTM's enige politieke debatprogramma, zal 

niet meer worden uitgezonden. 

meer dan wie ook houdt men aan de 
Reyerslaan rekening met de politieke 
evenwichten in dit land. Tot op het ridi
cule af. Niemand kwetsen is de bood
schap. Daarnaast is er natuurlijk nog 
zoiets als de redactionele onafhankelijk
heid. 

Media &. politiek 111: in Het Belang van 
Limburg verscheen een artikel over ver
kiezingspropaganda (donderdag 5 okto
ber jl.). Prettig geschreven, prettig onder
werp. En dit lazen we ook: „En dan nog 
een persoonlijke folder van gedeputeerde 
Johan De Turck. Leuk om weten: De 
Turck haalt naar eigen zeggen zijn politie
ke idealen bij priester Daens, een socialist 
van formaat." In feite zijn er twee dingen 
'leuk om weten': De Turck is geen socia
list en als Daens er al één is geweest dan 
zeker een 'groene', om het in het woord
gebruik van die tijd te zeggen... 

14 

In 'Koppen' kregen we een staal van 
mensen te zien waarmee de maat
schappij helemaal geen blijf meer 
weet: de geesteszieke criminelen van 
'Les Maronniers' in Doornik, een 
gesloten psyhiatrische instelling. Bij 
het zien van de beelden werden we 
bepaald niet vrolijk: 'One flew over 
the cuckoo's nest', maar dan in het 
echt. Beelden van patiënten-gedeti
neerden die in rijtjes stonden aan te 
schuiven voor hun doosje pillen, 
troosteloze gebouwen die onwille
keurig deden terugdenken aan de 
Ceaucescu-kiinieken, modelbouw als 
vlucht in de werkelijkheid. Toezich-
ters, opvoeders en verplegend per
soneel zijn ongewapend en onderbe-
mand. Minister Verwilgtien is ge
waarschuwd. 

Anderzijds - en dit is geen pleidooi 
dat sympathie opwekt - vinden we 
dat de daders van misdrijven mis

schien iets meer en betere begelei
ding moeten krijgen.Deze maat
schappij heeft ervoor gekozen zelfs 
de zwaarste misdadigers te laten 
leven en moet daar dan ook de ge
volgen van willen dragen. Veel ge
vangenen die de deur van de bajes 

schappij zich dan ook van haar beste 
kant heeft getoond. Sasja was een 
kereltje dat ten dode was opgeschre
ven omdat hij moest opgroeien in 
een gebied waar kernproeven wer
den gehouden. Een 'Panorama'-
reportage bracht zijn droef verhaal 

Kopzorgen 
achter zich dichtslaan hebben niets, 
geen geld, geen werk, geen vooruit
zicht op sociale reïntegratie Dat zijn 
menselijke tijdbommen. Minister 
Verwilghen is, eens te meer, gewaar
schuwd. 

Een andere bijdrage van deze goed 
te pruimen aflevering van 'Koppen' -
mildheid komt met de jaren - ging 
over Alexander 'Sasja' Sidorenko, een 
sympathiek probleem waar de maat-

Koppen, dinsdag 3 oktober 2000, TVl 

en honderden kijkers tastten In de 
buidel Tientallen operaties later is 
het onmogelijke geschied: Sasja leeft 
nog en kan opnieuw lopen. Samen 
met zijn moeder leeft hij hier in 
België een relatief goed leven, 
Wereldwijd zijn er duizendenden 
'Sasja's'. Waarom valt niet iedereen 
zoveel geluk te beurt? 

Krik 

12 oktober 2000 
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Verkiezingen 
Ik heb mijn grote twijfels over de objectiviteit in de 
benchtgeving omtrent de gemeenteraadsverkiezingen 
door de openbare omroep Toen er op VRT een debat was 
over Brugge zaten er vijf partijen rond de tafel, behalve 
de VU Jean-Mane Bogaert was blijkbaar als voormalig 
parlementslid met goed genoeg voor de VRT om uitge
nodigd te worden maar Agaiev mocht wel een totaal 
onbekend iemand naar de studio sturen Toen er een 

debat was over Gent gebeurde net hetzelfde Schepen 
Lieven Decaluwe was blijkbaar met uitgenodigd, de ande
re vijf partijen wel Men had het telkens over het goede 
bestuur in Gent maar men 'vergat' meestal te vermelden 
dat ook de VU daarvan deel uitmaakt Als men het dan 
toch al vermeldde, was dit meestal met een minachtende 
ondertoon Doordat de VU steeds door bepaalde media 
zoals de VRT zoveel mogelijk wordt doodgezwegen, is het 
uiteraard heel moeilijk om goed te scoren in de steden 
Waar de vu verliest, kunnen de media met nalaten dit te 

benadrukken Waar de VU wint, wordt dit meestal dood
gezwegen 
De VU mag zeker met aan haar programma beginnen twij
felen maar moet zich er wel eens over bezinnen hoe zij 
zoveel mogelijk in positieve zin in de media kan komen 
Verkiezingen in grote steden worden in grote mate 
gewonnen of verloren via de media 

Kristof Agache, 
Brussel 

• WEDERWOORD • 

Méér sport OP 
school? (1) 
Met de slechte prestaties van de Belgi
sche sportlui in Sydney zoekt men de 
reden en een oplossing. (WIJ- 5 okt. jl. -
'Topsportplan...'). Van jongsaf méér 
sport op school is er één van. Laat ons 
nuchter vaststellen dat vooral de voeding 
de motor is van een goede lichamelijke 
conditie en pas daarna de oefening. In 
deze jachtige tijd van schrokkerig eten, 
van snelle hapjes en kant-en-klaar eten, 
omdat de tijd ontbreekt en iedereen uit 
het gezin moet gaan werken, is de reden 
snel gevonden. De industriële productie 
van voedsel, waarbij voedselvergiftigin
gen en tekorten steeds meer optreden, 
helpt ook een handje. Nog erger is het 
besparen op voedsel of goedkoop eten 
om het geld voor andere doeleinden te 
gebruiken. Voeding is het belangrijkste 
besparingsterrein geworden. Al gemerkt 
dat rijke mensen er doorgaans véél beter 
uitzien dan de anderen? Buitenlandse 
sportlui, vooral uit Afrika, hebben nog 
het instinct om zich natuurlijk, goed en 
afwisselend te voeden en een rustig leven 
te leiden. 

De school is er niet in de eerste plaats om 
aan sport te doen. Er bestaan clubs 
genoeg voor wie dat wil. Dat de school 
dit promoot is in het voordeel van hen 
die liever aan sport doen dan te leren. 
Uitbreiding van sport op school brengt 
het normale leren in het gedrang. De leer
stof groeit elk jaar aan en daarom zou de 
leertijd moeten uitbreiden. Soms duiken 
nieuwigheden op, zoals de computer, en 
daar moeten ook lesuren voor uitgetrok
ken worden. Lichamelijke oefeningen 
kunnen ook in de lespauze's georgani
seerd worden. 

Dat meer sport op school zou zorgen 
voor een betere lichamelijke conditie is 
een maat voor niets als dit gebeurt zon
der er de voeding in te betrekken. 
Vanzelfsprekend zal deze vaststelling 
door enkelen op hoongelach onthaald 
worden. De waarheid doet echter dik
wijls pijn. 

Willy Degheldere, 
Bru^e 

verbaasd 
Veel Doelenaars hebben verbaasd opge
keken toen ze op 10 september jl. Vera 
Dun in 'De Zevende Dag' (VRT) zagen en 
hoorden. Freddy Willockx stelde er voor 
om het huisvuil van Sint-Niklaas naar 
Indaver op Linkeroever te brengen, zodat 
de St-Niklase verbrandingsoven in 2002 
dicht kan. Waarop Vera Dua eraan toe
voegde dat „rond Indaver in de polder 
toch geen mensen wonen". 
Ter informatie: de Indaverfabriek ligt op 

nauwelijks 1,5 km van de dorpskern van 
Doel. 

R-VanBuel, 
Doel 

Olympische 
Belgen 
In hun desperate zoektocht naar 
'Belgische' medailles lieten de royalisti-
sche media niets onveriet. Het was vol
doende dat de grootvader van een zwem
mer uit Uruguay in Brugge bleek te zijn 
geboren om ons landje een zilveren 
medaille rijker te maken. Klap op de vuur
pijl was echter de bronzen plak van ons 
Saoedi-Arabisch jumpingpaard. „A horse, 
a horse? My kingdom for a horse!" Deze 
uitspraak heeft nooit een q'nischer bete
kenis gehad. Binnenkort is het voldoende 
dat een - overigens filatelistisch loepzui
ver - koninklijk bastaardkind in London 
woont, om de medailles van Groot-
Brittannié bij die van ons vaderlands 
gedrocht te tellen. 

Door de wanprestaties van onze atleten 
bleven we gelukkig gespaard van gênante 
vertoningen met de Belgische driekleur. 
We moesten ons ook niet ergeren aan 
Belgicistische recuperatiepogingen van 
eendrachtige en machtige teams in de 
ploegsporten. 

Het valt echter wel op dat de schamele 
vijf Olympische sleutelhangers gewon
nen werden door Vlamingen (Donunique 
Van Roost-Monami heeft al herhaaldelijk 
bewezen beter Nederiands te spreken 
dan ingeweken koninginnen nog niet 
eens na 40 jaar verblijf kuimen). Een sim
pele rekensom leert ons dat de Verenigde 
Nederlandse Provinciën in de medaille
rangschikking van Sydney heel stevig op 
de achtste plaats zouden staan. Eens te 
meer een illustratie dat 'De Stomme van 
Portici' tot de belangrijkste historische 
blunders van de wereldgeschiedenis 
behoort, samen met de verovering van 
het Wilde Westen, de Russische 
Oktoberrevolutie en de Kristallnacht. 

Jan en Immanuel Synaeve, 
Lier 

Aan het Blok 
de keuze 
Als het cordon sanitaire niet werkt en als 
33% van de Antwerpenaren het tijd vindt 
voor een Eigen Volk Eerst-bestuur, geef 
hen dat dan. Voer dan als verzameling van 
'democratische partijen' niet opnieuw 
een strategie die een zeker falen oplevert. 
Zeg tegen het Blok: 'U bent de grootste, 
wij wachten op uw voorstel'. En blijf 
wachten. Totdat er iets eerbaars op tafel 
ligt. Totdat ook het Blok geconfronteerd 

wordt met het feit dat er tussen droom 
en daad nog zoiets bestaat als 'de werke
lijkheid'. Als die partij het zoveel beter 
kan: laat haar het dan bewijzen. Wedden 
dat oktober 2006 weer boeiend wordt. 

Naam en adres op de redactie bekend 

Vlaams Blok 
Hoe Vlaams is het Blok? Die partij is het 
niet (meer). Geenszins. Gebruikt ook 
het Nederlands als taal, maar dan met 
een racistisch gekleurde inhoud die 
nooit met het Vlaamse volkskarakter zal 
overeenstemmen. 

Het is daarom interessant te lezen wat 
Dirk Achten over die partij in De 
Standaard (10 sept. jl) schrijft: 
„Het Vlaams Blok is er na jaren werk, in 
geslaagd de hand te leggen op de 
Vlaams-nationale traditie en zich op te 
werpen als de erfgenaam van een eeuw 
Vlaamse ontvoogding. 
En dat is niet zozeer omdat het Blok op 
Vlaams vlak zo goed scoort - tot op 
heden kan die partij ter zake geen enke
le verwezenlijking voorleggen, wel inte

gendeel - maar vooral omdat de anderen, 
alweer, het terrein ijlings ontruimden 
naarmate het Blok groeide." 
Daarom zou het goed zi)n om die partij 
voortaan 'Protest Blok' te heten. 
Ook zag ik hever een herdoop van 
Volksunie, die sinds Frans Van der Eist in 
1956 poogt het Vlaams-nationalisme en -
gedachtengoed uit te bouwen 
Maak er VU = Vlaamse Unie van 

Herman A.0. Wilms, 
Vorst-Brussel 

PS de redactie ontvangt graag 
brieven van lezers Naamloze, 
scheld- en smaadbrieven gaan de 
scheurmand in De redactie be
houdt zich het recht voor brieven 
in te korten en persklaar te 
maken Bneven worden voluit 
ondertekend, tenzij de schrijver 
verzoekt initialen te gebruiken 

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 

15 

'VLAAMS
NATIONAAL 
'WEEKBLAD 

Alle stortingen van abonnementen en redactie 
op rekeningnummer 435-0272161-59 van WIJ, 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 
Tel. 02/219.49.30 - Fax 02/219.97.25 
E-mail: redactie@vprti.be 

Hoofdredacteur: 
Maurits Van Liedekerke 

Redacteuren: 
Geert Vranken 

Secretariaat: 
Hilde De Leeuw 

Jaarabonnement 
Los nummer 
Dit nunmier werd dinsdag j.1. 
om l4u. afgesloten. 

1.800 fr. 
35 fr. 

Verantwoordelijk uitgever 
Geert Bourgeois 
Barrikadenplein 12 
1000 Brussel 
Een uitgave van het Vlaams Pers-, Radio- en 
TV-instituut v.z.w. 

12 oktober 2000 

mailto:redactie@vprti.be


In de jaren '70 ontstonden in Vlaanderen 
de eerste vzw's die zich aan woonwagen-
werk interesseerden. Vandaag zetten 
Woonwagenwerk-Limburg, Zwaluwnest 
en Keree Amende het werk verder In 
1977 werd het V/aa/ns Centrum Woon-
wagenwerk (VCW) opgezet, het is een 
onderdeel van het Vlaams Minder-
hedencentnim. Van dan af beschikten de 
vrijwilligers over professionele woonwa
genwerkers mede door hulp van tewerk
stellingsinitiatieven en toelagen van de 
Vlaamse gemeenschap en de Europese 
instellingen. 

WIE IS WIE? 

Het VCW houdt zich met verschillende 
groepen bezig, belangrijkste zijn: voya-
geurs, Manoesjen en Rom 
Voyageurs zijn autochtonen en stammen 
af van trekkende handelaars en ambachts
lui. Hun woonwagens staan vaak op 
gemeentelijke terremen. Velen van hen 
zijn, al dan niet gedwongen, in huizen 
gaan wonen maar blijven voor zichzelf en 
voor de groep echte voyageurs, zij zijn 
Nederlandstalig. 

De zigeunerbevolking die wellicht sinds 
de 15de eeuw in onze contreien vertoeft 
zijn de Manoesjen. Hun levenspatroon 
lijkt sterk op dat van de voyageurs 
Gemengde huwelijken tussen beide groe
pen komen geregeld voor. Als eerste taal 
spreken zij Manoesj, Nederlands is hun 
tweede taal. 

De Rom kwamen vanaf midden vorige 
eeuw in verschillende golven in ons land 
aan, zij leven sterk nomadisch, hechten 
grote waarde aan familiale banden, spre
ken steeds Romanes en Frans als tweede 
taal. De vrouwen dragen meestal hun tra
ditionele kleren, daardoor zijn zij de 
meest opgemerkte groep hoewel ze het 
kleinst in aantal zijn. 

En dan zijn er de Oost-Europese Roma-
zigeuners. Velen van hen bewonen hui
zen of verblijven in mobiele woningen, al 
naargelang de seizoenen Er groeien stil
aan contacten tussen hen en de hier 
reeds aanwezige zigeuners. Zij proberen 
zo weinig mogelijk op te vallen, waar
door begeleidmg moeilijk is. Zij spreken 
op de eerste plaats hun zigeunertaai, 
daarna de taal uit hun land van herkomst. 
Nederlands of Frans is voor hen een 4de 
of 5de taal. Door hun precaire verblijfsta
tus (in asielprocedure of zonder geldige 
papieren) kunnen zij niet op de arbeids
markt terecht en evenmin bij de reguliere 
sociale voorzieningen. 
Onafhankelijk van deze groepen komen 
in Vlaanderen vooral tijdens lente- en 
zomermaanden steeds grotere aantallen 
zigeuners, meestal uit EU-landen, voor 
Deze groepen variëren van 30 tot 150 
caravans en hebben vaak familiale of 

O et waren vooral paters kapucijnen die zich bij ons 
verdienstelijk maakten met woonwagenwerk. 

Gestart in 1868 telde hun werk in 1933 niet minder 
dan 66 woonwagencomités gespreid over het ganse 

land. Van deze comités maakten naast geestelijken ook 
adellijke weldoeners deel uit De enen hielden zich bezig 

met pastoraal, de anderen met liefdadigheid. Na WOU 
kwam daar verandering in. 

• UITSMIJTER • 

sociale banden met zigeuners in België 
Van de foorreizigers, schippers, circuslui, 
campingbewoners en 4de wereldmensen 
zijn er geziimen die aansluiting vinden bij 
de voyageurs, door familiale banden of 
via winteractiviteiten. Op verschillende 
woonwagenterreinen staan ze naast voya
geurs. 

AANTALLEN 

Over het aantal voyageurs en zigeuners in 
Vlaanderen is weinig met zekerheid 
geweten. 
Ten eerste willen zij niet geregistreerd of 
geteld worden: de poging tot hun totale 
vernieitiging in de Tweede Wereldoorlog 
ligt op dat vlak nog vers in het geheugen. 

Europese zigeuners praktisch altijd, in 
huizen en de doortrekkers in caravans. 
De gemeenschappelijke eigenheid tussen 
deze groepen ligt hem op het culturele 
vlak Daarbij valt op dat zigeuners en voy
ageurs zichzelf ervaren als een zelfstandig 
volk dat leeft en ontwikkelt binnen, maar 
los van, de meerderheidscultuur rondom 
hen. Met deze meerderheidscultuur heb
ben zij een pragmatische overlevingsrela-
tie: het uitwisselen van goederen en 
diensten. De basis van die relatie is eco
nomisch en weerspiegelt zich doorheen 
elk contact met de burgermaatschappij. 
Ook een woonwagenwerk is voor hen op 
de eerste plaats een hulpmiddel om te 
overleven. Hetzelfde geldt voor onder
wijs, arbeid, gezondheid en welzijnsvoor-

Leven in een 
eeuwigdurend nu 

Ten tweede is er geen enkele objectieve 
basis waarop een voyageur of een zigeu
ner identificeerbaar zou zijn, het 
Woonwagenwerk dient dus door eigen 
ervaring en 'van horen zeggen' schattin
gen te maken Deze cijfers zijn niet bruik
baar voor een ernstige telling. 
De spreiding van voyageurs in huizen en 
in woonwagens verschilt sterk van streek 
tot streek. In Limburg bijv. woont de helft 
van de voyageurs in huizen, in het 
Meetjesland is dat 80%. In de meeste 
regio's IS de verhouding zelfs niet gekend. 
Uit een telling bleek dat in Limburg zo'n 
1.000 voyageurs wonen Geëxtrapoleerd 
naar de andere Vlaamse provincies en 
Brussel kan het aantal voyageurs op 6.000 
mensen worden geschat. Het aantal 
Manoesjen wordt geraamd op 1.200, de 
Roms met winterstandplaats op 600. 
De Oost-Europese zigeuners zijn nog 
moeilijker te tellen. In het Brusselse ver
blijven wellicht meerdere honderden 
families. Voor de rest van Vlaanderen 
moeten er zeker nog eens zoveel worden 
bijgeteld Dit doet het aantal Oost-
Europese Roma in Vlaanderen rond de 
3.000 schatten. 

EIGENHEID 

Voyageurs en zigeuners vragen eerbied 
voor hun eigenheid Omschrijven wat 
deze precies betekent is moeilijk, een 
minderheidscultuur wijzigt immers naar
gelang de evoluties van de dominante cul
tuur waarbinnen zijzelf evolueert 
Het meest frappante voorbeeld is de bena
ming 'woonwagenbewoner'. In feite 
woont slechts een klein deel van de voya
geurs in woonwagens. De zigeuners in 
Belgiè wonen meestal wel, de Oost-

zieningen Zij nemen ervan wat nodig is 
maar slechts wat binnen hun cultuur past: 
zij waken er steeds over dat wij van hen 
geen burgers maken. 

WIJ EN ZU 

De nomadische maatschappij is gestructu
reerd via een uitgebreide familieband, 
waarin ook niet-bloedverwanten kunnen 
opgenomen zijn. In deze cultuur valt het 
onderscheid tussen 'wij' (zigeuners, voya
geurs) en 'zij' (de burgers) het meest op. 
Deze scheiding zit diep. Typerend hierbij 
is dat zigeuners in hun taal geen woord 
hebben voor zigeuner maar wel voor niet-
zigeuner: gadgo (meervoud: gsdgê). Het 
resultaat hiervan is een fundamenteel 
wantrouwen tegenover alles wat uit de 
burgerwereld komt. 

Vanuit een levenswijze waarvan rondtrek
ken een essentieel deel is, is hun onge
bondenheid aan tijd en ruimte het logisch 
gevolg. Nomaden leven in een eeuwigdu
rend nu. Er wordt dus weinig gepland op 
lange termijn; leven, werken en wonen 
vormen een eenheid. Vandaar dat de 
opdeling van de levenssferen zoals in de 
burgermaatschappij hen niet interesseert. 
De fierheid van voyageurs en zigeuners is 
hun allround vakmanschap. Als een 
beroep vandaag niet meer loont schakelen 
ze morgen op een ander over. Maar 'gaan 
werken' zoals de gadgé doet, trekt hen 
niet aan 

NAAR SCHOOL? 

De meest gesloten groep zijn de Rom, zij 
onderhoudt intense internationale contac
ten, leeft nomadisch en ver van de burger
maatschappij, ze wil dat ook gerespec

teerd zien. Dit weerspiegelt zich o.a. in 
de lage scholingsgraad: 97% van hen is 
analfabeet. Hun beperkte kennis van het 
Nederlands is daar niet vreemd aan. 
Zowat alle 300 Roms in 'Vlaanderen wor
den sedert 1969 begeleid door Leon 
Tambour en Elisa Pierre. Dit echtpaar uit 
Merksem heeft daartoe de vzw Keree 
Amende (Romanes voor 'Samen, onder 
ons') opgericht. Door deze verregaande 
vorm van engagement zijn Leon en Elisa 
er in geslaagd een zeldzame graad van 
aanvaarding te bereiken binnen de 
Romgemeenschap en deze dichter bij 
onze maatschappij te brengen. 
Het VCW wil bereiken dat Romkinderen 
opgenomen worden in het reguliere 
Vlaamse onderwijs. Door hun nomadi
sche levenswijze zijn zij dubbel bena
deeld t.o.v. het onderwijssysteem. 
Enerzijds worden ze in hun woonplaat
sen bedreigd door verdrijving, anderzijds 
staat him hoofd niet naar volgehouden 
scholing waardoor kinderen vaak afwezig 
blijven uit de klas. 

Dank zij goede samenwerking tussen het 
departement Onderwijs en het VCW 
lopen er op enkele plaatsen in 
Vlaanderen schoolprojecten voor 
Romkinderen. Didactisch materiaal moet 
er voor zorgen dat zij ook tijdens het trek-
seizoen 'bezig' blijven. Onderwijs-op-
afstand gebeurt onder toezicht van de 
school waar de kinderen schoollopen. 
Deze opdracht is zeer ambitieus en de 
vraag is groot of deze plannen haalbaar 
zijn. Er is dus nog veel werk aan de win
kel! 

Mo: Vlaams Centrum WooBwagea-
werk, Vooruitgangstr. 323 te 1030 Brus
sel. Tel 02/20 500 50. E-post:vcw@wame. 
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Romvrouwen 
houden 
van hun 
traditionele 
kledij... 
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