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WEEKBLAD

ook andere verkozen taaigenoten in VlaamsBrabant. Zo kregen de onderhandelende partijen in
naburig Grimbergen reeds het aanbod van UF-verkozenen.
Een coalitie met vertegenwoordigers van een
Franstalige racistische partij in Vilvoorde of elders is
volstrekt verwerpelijk en moet worden afgekeurd.
Niet alleen gooit de ex-premier hiermee zijn persoonlijke en politieke reputatie te grabbel, hij zet de
deur open voor alle Franstalige verkozenen, tot
welke partij ze ook behoren, om aldus de francofonie in Vlaams-Brabant aanvaardbaar te maken. Dit
is een perverse vorm van faciliteiten geven.
CVP-voorzitter De Clerck uitte onlangs de
wens om de CVP tot een 'consequente Vlaamse
partij' om te vormen. Met de Vilvoordse vaudeville
wordt aan dit vedangen wel een zeer cynische invulling gegeven. Indien de coalitie met FDF'ers de
voorbode vormt van de nieuwe communautaire
politiek van de CVP staat Vlaanderen nog heel wat
te wachten.
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e vernieuwings- en verruimingsoperatie van
CVP-voorzitter Stefaan De Clerck heeft reeds

haar eerste vruchten afgeworpen: twee FDF'ers dra-

partij wenst te behouden moet hij CVP-Vilvoorde

gen mee hoeghcéd Jean-Luc Dehaene voor als bur-

met Dehaene op kop, onmiddellijk terugfluiten.

gemeester van Vilvoorde. Hun inschikkelijkheid

Gaat hij ermee akkoord dat de Franstaligen in

werd onmiddellijk beloond in de vorm van postjes

Vilvoorde, en dus ook in de rest van Vlaanderen, als

in één of meerdere intercommunales. Daarenboven

kandidaat-bestuurders moeten aanvaard worden,

zullen de twee CVP-verruimers nauw worden

dan wordt Vilvoorde dé Franstalige pilootgemeente

betrokken bij het beleid. Dienaangaande gaven zij

in Vlaanderen en net dat is de uitdrukkelijke bedoe-

reeds te kennen dat zij de belangen van de

ling van deze FDF'ers, overgelopen of niet.

Franstaligen in Vilvoorde nauw ter harte zullen
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Wanneer Stefaan De Clerck het beetje
Vlaamse geloofwaardigheid van zichzelf en van zijn

Het is goed dat tal van Vlaamse cultuur- en

nemen. Vermits de twee rabiate Franstaligen de

strijdorganisaties en plaatselijke afdelingen van poli-

bestuursmeerderheid (CVP-SP-Agalev) zes jaar lang

tieke partijen het bestuursakkoord in Vilvoorde

gegijzeld kunnen houden, spreekt het voor zich dat

krachtig hebben afgekeurd, de strijd voor het

de Franstaligen in Vilvoorde een legislatuur lang op

behoud van Vlaams-Brabant laat geen experimenten

rozen zitten. Maar deze vooruitzichten inspireren

met Franstaligen toe!

urgers hebben het vaak moeilijk
om politici te begrijpen. Toch hoeven ze zich geen zorgen te maken, er Is
niets mis met hun IQ. Het gevoel van
niet-ingewijd te zijn heeft vooral te
maken met taalgebruik eigen aan het
Wetstraatwereldje. Het is waar dat velen
van ons wel zouden willen volgen, maar
de moed niet meer opbrengen om bij te
blijven. Je zult programma's als De
Zevende Dag dan ook niet gauw in de
lijst van de meest populaire uitzendingen vinden, onderzoek heeft ultgewe-

B

ze een eigen jargon ontwikkeld, een taal
die stijf staat en ongemakkelijk klinkt. In
de ergste gevallen slechts bevattelijk
voor wie ook binnen de muren van de
Vl/etstraat vertoeft. (Al gemerkt hoe
politici die de arena hebben verlaten
haast andere mensen zijn geworden?
Ontspannen en genietbaar en vooral
opnieuw interesses gaan tonen voor
zaken waar ze vroeger geen tijd voor
hadden...)
De wereld van de politici om onze ingewikkelde maatschappij te illustreren ligt

Het is maar een vraag
zen dat de taal van nieuwslezers op
radio en TV te veel politieke begrippen,
namen en feiten bevat die uitleg verdienen. Je vraagt je dan telkens af of het
echt niet eenvoudiger en duidelijker
kan. V\/aarom deze bedenking?
Niemand wil de politici met alle zonden
van Israël beladen, maar iedereen die
met enig ongenoegen zit, kijkt vlug In
hun richting. Soms terecht, vaak onterecht. Nu bekleden politici een ietwat
dubbelzinnig positie. Zij worden door
het volk afgevaardigd en worden geacht
te spreken en te handelen namens het
volk. Door hun langdurig verblijf in vergaderingen met soortgenoten hebben

voor de hand. Zij wonen in onze straat,
wij kennen hen, ze zijn aanspreekbaar.
En - wat zeer belangrijk Is - als we ze niet
(meer) lusten onthouden wij hen onze
stem. Toch is het voorbeeld te eenvoudig. Er is een andere, door de burger
haast onbeheersbare, wereld: deze van
de financiën en de economische machten. Een biotoop die slechts voor enkelen toegankelijk is en daarom vrees en
ongemak Inboezemt.
Welk gevoel roept volgend bericht bij u
op? Deze week waren In Brussel topfiguren uit de financiële wereld samen om
'de hervorming van het Belgische financiële landschap' voor te bereiden. De

VU&ID op TV
Een kwaliteitsvol onderwijs!
Het onderwijsdossier staat weer volop in de belangstelling. De scholen staken,
de instroom van jonge leerkrachten is dramatisch klein, de arbeidsomstandigheden zijn achterhaald. VÖ&10 wil een kwalitatief hoogstaand onderwijs dat
inspeelt op de nieuwe evoluties. De Vlaamse parlementsleden Chris
Vandenbroeke en Dirk De Cock vertellen voor de camera's wat dit concreet
betekent. Prof. Aelterman (pedagoge, RUG) geeft haar visie op ons onderwijssysteem en pleit voor een meer positief debat.
Woensdag 20 december e.k. • TV1 - 25u.10 - na het laatavondjournaal
Een programma van de Vlaams-Nationale Omroepstichting (VNOS)

berichtgeving over het evenement bulkt
van de moeilijke woorden, van
Engelstailgheld, van verreikende ambities, van gedurfde scenario's...
Wie, buiten een beperkte groep van
ingewijden, heeft enig zicht op wat uit
zo'n topoverleg de burgers ten bate
groeit? Waarom deze codetaal en welke
belangen - en van wie - moet zij dienen,
wat moet zij versluieren? Of hoeven wij
ons geen zorgen te maken? Hebben
deze dames en heren enkel het welzijn
van de burger op het oog?
De bevolking schiet te haastig op de
politieke pianist, terwijl de financiële
spelers doorgaans buiten schot blijven.
Ons troosten met de gedachte dat de
minister van Financiën en zijn 'financiële
task force' de zaken naar behoren zullen
beredderen is zoveel als aanvaarden dat
de democratische instellingen afhaken.
Want wie legt ons op een bevattelijke
manier uit wat met 'de hervorming van
het Belgische financiële landschap'
wordt bedoeld?
De verkiezingsslogan 'Bemoei u ermee'
heeft velen aangezet om zich lokaal te
engageren, wat voor de kracht van de
slogan pleit. Maar wie niet kan doordringen tot de kern van een financieel topoverleg heeft zich mooi te moeien.
Er zijn tal van voorbeelden die aantonen
hoe burgers, ook de meest betrokkenen,
moedeloos worden als zij de globalise-

rende omvang en invloed van de financiële machten ontdekken. Zo willen EUministers wel het dierenmeel voor herkauwers bannen maar ze weten niet hoe
de gigantische voorraden moeten vernietigd worden, de industrie wil namelijk
niet opdraaien voor de kosten De EU
weet al evenmin hoe de bergen slachtafval, door de industrie achtergelaten,
te verwerken. Zelfs de resten van de
dioxinecrisis uit mei 1999 zijn nog niet
eens opgeruimd...
En dan hadden wij het nog niet over de
rechtstreekse lijnen die lopen tussen de
economische wereld en de wereldomvattende milieuproblematiek veroorzaakt door olierampen op zee, over de
mogelijke klimaatveranderingen, over
de massale ontbossing..
En dan hadden wij het nog niet over de
schande van de honger als gevolg van
het blinde geldgewin, over de oorlogen
voor diamant, koper en goud. Oorlogen
waaraan stromen politieke en economische vluchtelingen ontspringen die hier
stranden en voor politieke tegenstellingen zorgen.
Welke politicus, welke economist, offert
zijn vrije 'zevende dag' op om ons het
verband tussen al die problemen in
mensentaal uit te leggen?
Het is maar een vraag.
Maurlts van Uedekerke

van de prinses geen kwaad!
Het moet ook u al ter ore zijn gekomen dat Filip en

Jezus Christus, wat zit er in hun kop? Als dit land dan

Mathilde inmiddels meer dan een jaar getrouwd zijn.

toch moet betalen voor een monarchie, mag de

Zonneklaar
„Een BV is iemand die bel<end is, maar van

Enkele commentaarschrijvers hadden voor deze eerste belastingbetaler er dan alsjeblieft van uitgaan dat een

wie je eigenlijl< niet weet waarom."

huwelijksverjaardag zeljs een duur stukje krant veil

prinses (a) de taal van de meerderheid van de bevolking

Volgens krantenberichten zou de prinses inmiddels

spreekt en (b) geen halve randdebiel is? De amper

Axelle Red in De Standaard van woensdag

zeljs een woordje Nederlands spreken en is ze zeker

dertigduizend toeschouwers tijdens de dag dat Brussel

29 november 2000.

geen 'dom gansje'.

een bezette stad was, zijn alweer vergeten ...
• DOORDEWEEKS •

De pyromaan die al geruime tijd
voor onrust zorgde in de streel< van
Roeselare blijkt een 21-jarige jongeman
te zijn die werkte als stagiair-brandweerman.
Tal van gedupeerde beleggers
verenigen zich om van Lernout &
Hauspie een schadevergoeding te
eisen, vreemd toch: dat beleggers niet
willen inzien dat beleggen risico's
inhoudt...
In september van het jaar 2002
wordt het proces-Dutroux gehouden.
Benieuwd hoe lang dat de aandacht
gaande zal weten te houden ...
Om al te veel proletarisch winkelen tegen te gaan zullen nogal wat
winkelassen in steden tijdens deze eindejaarsperiode
beveiligingsfirma's
inschakelen.
Een bericht in Het Belang van
Limburg leert dat het aantal verkopers
van echte kerstdennen flink daalt.
Fijn, dan weten we nu, na twee
maanden van geruzie, wie zich allemaal
mag laven aan een Antwerps schepenambt. Rest nog minder dan een maand
voor een programma ...
Artsen klagen over het groot
aantal huisbezoeken dat ze moeten
doen. En de landbouwers klagen over
de bietenoogst. En ook de Antwerpse
Agalev-leden klagen. En Nahima klaagt.
En het overgebleven personeel van het
kabinet verwilghen klaagt. Waar blijft
de horeca aan de Vlaamse kust eigenlijk?

IN BRUSSEL...
De hoofdstad van Vlaanderen kwam verleden week om verscheidene redenen in
de actualiteit. Waals minister-president
Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS)
vraagt zich af waarom Vlaanderen
Brussel nog langer als hoofdstad verkiest.
Volgens de Waalse regionalist is Brussel
dankzij het Lambermont-i^QwA zonder twijfel 'une region a part entiere'
geworden Oees ook blz. 3).
Van Cauwenberghe raakt een gevoelige
snaar. Er klinkt in Vlaanderen kritiek
omdat het Lambermont-akkoord niet
ingaat op Vlaamse verzuchtingen inzake
Brussel. Tegelijk wordt het Brussels
hoofdstedelijk gewest versterkt door de
volledige overheveling van de gewestbelastingen. Er is bovendien de herziening
van de Financieringswet in de richting
van meerfiscaleautonomie ten opzichte
van de personenbelasting. En ook hier
gaat het geenszins om een gemeenschapsbelasting.
Al moet één en ander genuanceerd worden. Het invoeren van een gemeenschapsfiscaliteit bleek wettelijk nagenoeg onmogelijk, omdat de Franstaligen
tijdens de vorige legislatuur weigerden
om heel wat communautaire artikelen
van de grondwet voor herziening vatbaar
te verklaren. Het is bovendien onmogelijk om zonder zo'n voorafgaande verklaring van gewestbevoegdheden gemeenschapsbevoegdheden te maken. Tenzij
dit birmen de deelstaten zelf geregeld
wordt.
Overigens bepaalt het
Lambermont-akkoord dat zowel de her-

ziening van de Financieringswet als de
overheveling van de gewestbelastingen
'budgettair neutraal' moeten zijn. Indien
het Brussels hoofdstedelijk gewest door
Lambermont meer geld ontvangt in het
nadeel van bijv. Wallonië, dan moet dit
bijgepast worden. Pikant detail is dat de
federale overheid daar niet wil voor
opdraaien. Er moet nog afgewacht worden hoe dat in wetteksten zal geregeld
worden. Feit is wel dat Brussel budgettair en economisch geenszins op eigen
benen kan staan. In die zin is de vaststelling van Van Cauwenberghe overtrokken, iets waar Vlaams minister van
Brusselse
aangelegenheden
Bert
Anctaux terecht op wijst.

...BLIJFT HET...
Brussel blijft dus afhankelijk van de federale regering en dus onrechtstreeks ook
van het geld van de Vlamingen.
Natuurlijk moet er in de toekomst meer
aandacht besteed worden aan gemeenschapsfiscaliteit en aan de overdracht
van gemeenschapsbevoegdheden zoals
de gezondheidszorgen. Dat is de Vlaamse
regering ook van plan, al zit er ter zake
een addertje onder het gras. Hoe moet
men gemeenschapsfiscaliteit toepassen
in Brussel? Via het principe van de subnationaliteit. Op dat moment wordt het
in de hoofdstad koppen teilen. De
Franstaligen zouden op die manier de
huidige 80/20-verdeelsleutel op de helling kunnen zetten.
Het komt er dus eerst en vooral op aan
de Vlaamse aanwezigheid op het

De Antwerpse Zoo heeft moeite
om de eindjes aan elkaar te knopen en
vraagt daarom overheidssteun.
Zo'n 50 mensen moesten naar
het ziekenhuis nadat ze bij een indoorkarting bevangen waren door CO.
Nieuws uit de marge: er is bij
gebrek aan vrouwen zowaar een man
uit het BB-huis gestemd.
In Croot-Brittannié en in
Duitsland ontstond opschudding over
de moord op jonge migrantenkinderen.
In Londen zijn drie verdachten opgepakt, in Duitsland ging het waarschijnlijk om een tragisch ongeval.
Tot slot: ook weer niets in uw
schoen gehad?
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Zal nieuwe
politiek
benoemde
NMBS-top
koning auto
van zijn troon
kunnen
stoten?

Brussels maatschappelijk en politiek terrein te versterken. In de Brusselse mmCosta wordt verder gepraat over de
Vlaamse minimumvertegenwoordiging
in de Brusselse hoofdstedelijke raad.
Bieden deze gesprekken geen uitkomst,
dan zou premier Verhofstadtdie zaak willen forceren.

...KOPPEN TELLEN
De Vlaamse partijen in Brussel willen
nog een stap verder. Tijdens een gezamenlijke persconferentie pleitten ze
voor een Vlaamse minimumvertegenwoordiging op lokaal niveau. De tweeledigheid moet met andere woorden ook
op het Brussels gemeentelijk niveau afstralen. Dat kan door het optrekken van
het aantal Nederiandstalige gemeenteraadsleden. De Vlaamse partijen leggen
vooral de klemtoon op een minimum van
twee schepenen binnen elke Brusselse
gemeente. Ze willen dit alles snel gerealiseerd zien. De uitvoering van de regionalisering van de gemeente- en provinciewet staat immers via het Lambermontakkoord voor de deur. Indien dit gerealiseerd wordt zonder een minimumvertegenwoordiging op lokaal vlak, zo redeneren de hoofdstedelijke Vlamingen, zullen de Franstaligen niet meer op hun
eisen willen ingaan.
De vraag van de Brusselse Vlamingen is
terecht, maar niet vanzelfsprekend. In
het Lambermont-akkoord wordt enkel
verwezen naar reeds gemaakte afspraken
ten aanzien van Brussel én de randgemeenten. De onderhandelaars hielden
zich ter zake aan een status-quo om op
die manier een koppeling van het
Brussels dossier aan de faciliteitenkwestie te vermijden. Aangezien de Vlaamse
partijen meer wensen dan een status-quo
en hun eisen niet anders dan in het federale parlement kunnen ingewilligd worden, zetten ze het Lambermont-vergelijk
op de helling en sturen ze in feite aan op
nieuwe onderhandelingen. Dat kan de
Franstaligen in verband met de faciliteiten tot nieuwe eisen verleiden. Al valt
vooral af te wachten of de auditeur van
de Raad van State biimenkort middels
een arrest de faciliteiten al dan niet als
uitdovend zal beschouwen.
Tot slot dit: reeds tijdens de vorige legislatuur was een juridische discussie ontstaan over de vraag of de defederalisering de gemeente- en provinciewet een
grondwetswijziging en dus een tweederde meerderheid behoeft. Professor
AndréAlen meende van niet, Franstalige
grondwetspecialisten van wel. Indien de
grieven van de Brusselse Vlamingen bij
het dossier worden betrokken, is er
sowieso geen ontkomen meer aan een
grondwetswijziging.

waarde Heer
Hoofdredacteur.
Geachte Heer De Liedekerken,
In opdracht van mijn cliënt Geeraerts Gele, stuur ik u dit schrijven. Het is niet omdat hij u geregeld verrast met zijn zuivere
inzichten, dat hij nooit eens een leugentje om bestwil moet
maken. Meer dan eens is mijn cliënt zwaar onder druk gezet door hoofdzakelijk Maesen Bruine en zijn companen - om dingen
te schrijven die hij eigenlijk helemaal niet zo bedoeld heeft. Dat
komt, mijnheer De Liedekerken, omdat de Bruine Maesen

beschikt over foto's van mijn cliënt wanneer deze eenrituelemidzomerlijke regendans aan het uitvoeren is. Vanzelfsprekend
gebeurt dit naakt én onder een paraplu. Om deze foto's terug te
krijgen - en zo te verhinderen dat ze ten aanschouwe van het hele
dorp in 'De Meter' omhoog komen te hangen - wil Geeraerts al
eens informatie verschaffen die niet helemaal is ingegeven door
idealisme of moet er al eens een leugentje voor bestwil vanaf.
Zelfs de Gele Geeraerts Ombudsdienst, kortweg 'GO!', kan daar
niets aan veranderen.
Daarom wil hij het volgende laten rechtzetten: in uw vorige nummers hekelde hij de CVP omdat ze zowel in Antwerpen als in

•

EEN BEKWAME
NMBS-TOP
Minister van Mobiliteit, Isabelle Durant,
heeft in de media verklaard dat zij de
samenstelling van de directie en de Raad
van Bestuur van de NMBS aan de huidige
politieke meerderheid wil aanpassen.
VU-kamerfractievoorzitter
Frieda
Brepoels begrijpt niet dat een groene
minister met dergelijke oude politieke
cultuur op de proppen komt.
Brepoels voelt er niets voor om de verdediging van huidig NMBS-topman Etienne
Schouppe op zich te nemen. Maar het is
een illusie te denken dat de problemen
van de NMBS opgelost zijn als er een
nieuwe directie en een nieuwe Raad van
Bestuur komt. De VU steunt minister
Durant voor zover ze de directeurs uit de
Raad wil verwijderen. Ze horen daar niet
thuis, net zomin als de vakbonden. Iets
anders is het echter nieuwe directeurs
en bestuurders te benoemen op basis
van hun politieke kleur Het enige criterium dat op dat vlak mag spelen, is hun
bekwaamheid. Want daaraan heeft de
NMBS dringend nood. Niet aan topmensen die voortdurend verklaren dat de
NMBS geen extra capaciteit - en dus
eigenlijk geen toekomst - meer heeft.
Nood is er aan bekwame bestuurders die
geloven in hun product en dienstverlening en die in staat zijn om de concurrentiepositie van het spoor in de totale
mobiliteit te verbeteren. Enkel zo kan het
spoor zijn echte rol vervullen: een duurzaam alternatief zijn voor de steeds toenemende verkeerschaos.

REGIONALISEREN
Minister Durant verwacht volgens haar
Federaal Mobiliteitsplan op zeer korte
termijn van de NMBS een nieuw beheerscontract en een nieuw tienjarenplan.
Met een volledig nieuwe top wordt
zoiets haast onmogelijk. Er staan teveel
belangrijke dossiers op het spel om nu
extra tijd te verliezen. Daarom mag van
mevrouw Durant verwacht worden dat
zij zo snel mogelijk de slagkracht van de
NMBS verhoogt opdat de noodzakelijke
investeringen die de volgende jaren moeten gebeuren, geen vertraging oplopen.
De VU denkt daarbij o.a. aan de tweede
spoortoegang tot de haven van
Antwerpen, de spoorontsluiting in alle
richtingen van de luchthaven van
Zaventem en de dringende en onontbeeriijke verbetering van vele treinverbindingen in Vlaanderen die nu mank
lopen (o.a. in Limburg, de Antwerpse
Kempen en de Westhoek).
Minister Durant verdedigt zeer hardnekkig de eenheid van de NMBS, wellicht
om de vakbonden niet tegen zich in het

harnas te jagen. Absoluut de verkeerde
politiek vindt Brepoels. Reizigersvervoer
en goederenvervoer moeten apart
geëxploiteerd worden. ABX, dat het
spoor nu al vaak met vrachtwagens
beconcurreert, moet een zelfstandige
maatschappij worden. En om regionale
spoorlijnen een nieuwe dynamiek te
bezorgen, is een eerste stap op weg naar
een regionalisering van de NMBS een
noodzakelijke voorwaarde.

Vilvoorde de kachel aanmaakt in de coalitievorming. Dat is niet
juist. Integendeel: mijn cliënt vindt het bijzonder fascinerend om te
zien hoe - ik citeer, mijnheer De Liedekerken, waarvoor mijn verontschuldigingen - „een kerel met het charisma van de gemiddelde
haring-in-'t-zuur de tsjevenpatron van Antwerpen wil worden."
Ook vindt hij het bijzonder aangenaam om vast te stellen dat het
Vlaamse karakter van Vilvoorde zal worden aangetast door „een
vent die zo vet geworden is van de macht dat hij zijne opperkardinaal al in geen jaren meer in het echt heeft gezien." Einde citaat.
Wil u zo goed zijn, deze rechtzettingen te publiceren.
M. Wuls, Advocaat van de Oplossets

DOORDEWEEKS

Kiara wordt
geen jonge
meid voor oude
mannen!

r\ e Waalse minister-president Jean-Ciaude Van Cauwenberghe vindt Inet onnodig dat Brussel de hoofdstad
van Vlaanderen blijft. Vlaams minister van Brusselse
Aangeiegenlieden Bert Anciaux verwerpt deze stelling.

Van Cauwenberghe neemt
wens voor werkelijkheid
Het op 16 oktober afgesloten Lambermont- occulte krachten door de pijplijn moet.
akkoord moet nog in wetsontwerpen wor- Vlaams minister van Buitenlandse Handel
den omgezet. Daarna moet de Raad van Johan Sauwens zal zich daar alvast geenszins
State er adviezen over uitbrengen. Pas dan aan storen Hij wil op korte termijn de conzijn de wetsontwerpen rijp voor parlemen- crete uitvoering van de regionalisehng van
taire behandeling, zowel in de Kamer van Buitenlandse Handel ingevuld zien.
Volksvertegenwoordigers als in de Senaat. Er Is bovendien het probleem Brussel, dat
Komt daar nog bij dat de defederalisering steeds nadrukkelijker op de verdere behanvan Landbouw en Buitenlandse Handel voor- deling van Lambermont-akkoord dreigt te
alsnog niet volledig gerealiseerd is. Een wegen. Onder meer daarover zette Waals
akkoord daarover werd op 5 april jl. bereikt. minister-president Jean-Claude Van CauDe wetsontwerpen dienaangaande liggen wenberghe (PS) in een inten/iew met de
op tafel, al moet de overdracht van perso- Financieel Economische Tijd (50 november
neel en begrotingskredieten nog geregeld j.l.)". een boompje op. Een opvallend optiworden. Bovendien horen samenwerkings- mistische Van Cauwenberghe ziet in het
akkoorden tussen de gewesten en de fede- Lambermont-akkoord een historische aanzet
rale regering uitkomst te bieden over de van een Waalse economische heropleving
samenstelling en precieze bevoegdheden Bovendien beschouwt Van Cauwenberghe
van het nieuw op te nchten Agentschap het akkoord als een verdieping en uitbreivoor Buitenlandse Handel De discussie daar- ding van de drieledige gewestvorming. Op
over ligt bijzonder gevoelig. Denk aan de die manier zou de positie van Brussel als
voorheen moeizame, bovendien mislukte derde volwaardig gewest versterkt worden
onderhandelingen over de samenstelling Daarom vraagt de nummer één van het
van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Waals gewest zich af waarom de Vlaamse
Handel (BDBH). Als geen andere Instelling gemeenschap blijft opteren voor Brussel als
maakte prins Fillp van deze dienst gebruik hoofdstad van Vlaanderen. ,,De keuze voor
om zich te profileren. Het laat zich raden dat Brussel als hoofdstad is vooral een politieke
de wil van de gewesten om het initiatief- en een symbolische eerder dan een rationerecht inzake Buitenlandse Handel in handen le beslissing geweest."
te nemen én de eis van het Vlaams gewest Alsof een politieke beslissing met rationeel
tot een grotere vertegenwoordiging binnen kan zijn Uiteraard blijft de keuze voor
het Agentschap, niet zonder obstructie van Brussel als hoofdstad verband houden met

door de meeste Vlaamse partijen gewenste
tweeledige inrichting van het land ,,Die
droom heeft nooit bestaan", aldus Van
Cauwenberghe, waardoor hij een essentiële
Vlaamse doelstelling negeert. ,,Langs
Vlaamse zijde is de bestaande institutionele
architectuur nooit in vraag gesteld "
Precies, de huidige institutionele structuur is
een combinatie van drieledige gewestvorming en tweeledige gemeenschapsvorming.
Meer nog, de confederale logica is als het
ware in de federale instellingen vastgeroest
Of wil Van Cauwenberghe raken aan de pariteit in de ministerraad? De Waalse ministerpresident is een regionalist, die daarvoor
eerst binnen zijn partij werd teruggefloten
om nadien in volle eer te zijn hersteld. De
Waal Is vooral in Brussel geïnteresseerd wanneer het om een tactisch verbond tegen
Vlaanderen gaat. Nu het Lambermontakkoord ondertekend is, brengt Van
Cauwenberghe weinig inhoudelijke belangstelling voor de hoofdstad op. Hij wil de
Institutionele en financiële band tussen
Franstalig Brussel en Wallonië nog losser,
denkend aan de Waalse economische belangen, hopend op dezelfde visie in
Vlaanderen. Tijdens de Lambermont-onderhandellngen pleitte Van Cauwenberghe
ervoor de extra middelen voor de gemeenschappen eerst aan de gewesten toe te kennen die op hun beurt de middelen moesten
doorstorten naar de gemeenschappen.
Dat hebben de VU&lD-onderhandelaars Bert
Anciaux en Patnk Vankrunkelsven verhinderd. Beiden menen dat Van Cauwenberghe
zijn wensen voor werkelijkheid neemt Ze
wijzen erop dat de gemeenschappen voortaan over extra middelen beschikken, waardoor Vlaanderen in de mogelijkheid verkeert
om de band met Brussel nog te versterken

(evdc)
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De VU kant zich tegen het uitbreiden van de
worden. „ Wat rest er nog van de luttele vrije
openingstijden van handelszaken. Het voortijd van de zelfstandige als hij zal verplicht
stel kwam van 3 VLD-volksvertegenwoorworden vooral op de avond- en weekenduren
digers en wordtgesteund door minister van
toe tegevenF Welke gevolgen zal dit hebben
MiddenstandJaak Gabriels. Handelaars
op de organisatie van het gezinsleven meer
zouden hun zaak vrij open mogen houden - waarden die in onze samenleving als erg
in het bijzonder voor wat de kinderopvang
ook 's nachts - meteen maximum van 15
betreflF Werknemers vangrote winkelketens
belangrijk worden ervaren m.n. gezin én
uren per dag. Bij monde vanfractieleidster vrije tijd. Daarenboven zal de concurrentie- klagen hierover nu reeds in perioden van
Frieda Brepoels stelt de VU vast dat dit
koopjes enfeestdagen. De druk zal alleen
strijd tussen de grote winkelketens en de
voorstel totaalgeen rekening houdt met de kleine zelfstandigen weer aangewakkerd
maar toenemen " argumenteert Brepoels.
•

WETSTRAAT

•

U et valt op hoe vrijgevig de federaie overheid wordt
wanneer, zoals nu met de Airbus, luchtvaartdossiers aan de orde zijn. Zou dit iets met de PS
en de Waalse metaalindustrie te maken hebben?

De vleugels
van de Airbus
Kamerfractievoorzitter Frieda Brepoels
(VU&ID) interpelleerde eerste-minister
Guy Verhofstadt over de verdeling van
een federale enveloppe van 7 miljard fr.
voor Wetenschappelijk Onderzoek in de
luchtvaartindustrie. Nochtans behoort
deze bevoegdheid sinds de staatshervorming van 1980 tot de gewesten en de
gemeenschappen. Het Waalse en in iets
mindere mate ook het Brussels hoofdstedelijk gewest zijn hier erg vragende partij
omdat verschillende bedrijven eigendom
zijn van het Waalse gewest. De bevoegdheden van Wetenschapsbeleid, Economie en Landsverdediging zijn dan ook
allemaal in handen van PS-ministers.
BIJZONDERE WET
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De vorige ït%tvs\%-Dehaene (CVPSP/PSC-PS) verdeelde reeds een bedrag
van 2,054 miljard fr. volgens het intussen
beruchte 'snijbloemenakkoord', waardoor Vlaanderen maar iets meer dan 20%
van de middelen naar zich kon trekken.

Nu tracht men een samenwerkingsakkoord af te sluiten tussen de gewesten
zoals voorzien in een bijzondere wet van
8 augustus 1980. Er zou reeds een basisakkoord zijn waarin niet meer uitgegaan
wordt van de traditionele verdeelsleutel
maar van de industriële capaciteit van de
gewesten.
Frieda Brepoels betwist deze procedure:
,,De bijzondere wet bepaalt dat een
samenwerkingsakkoord moet gesloten
worden vóór de federale overheid een
beslissing neemt over het dossier. Verhofstadt zet hier zonder schroom de wereld
op zijn kop."
Het totale bedrag aan contracten zou
kunnen oplopen tot 18 miljard fr. De
overheid mag maximaal 33% van de 'nonrecurring costs' prefinancieren, wat
neerkomt op iets meer dan 7 miljard fr.
ARGWAAN
Om meer duidelijkheid te bekomen over
het al dan niet bestaan van een samen-

werkingsakkoord vroeg Jan Loones
(VU&ID) in het Vlaams parlement meer
uitleg aan minister Dirk Van Mechelen
(VLD). De minister gaf toe dat luchtvaart
een exclusieve bevoegdheid is van de
gewesten, maar dat met federaal minister
Charles Picqué (PS) de afspraak werd
gemaakt dat er een akkoord mogelijk was
onder voorwaarden. Jan Loones stelde
dat indien Vlaanderen de luchtvaartindustrie wU ondersteunen, zij hier zelf de
nodige middelen moet voor vrijmaken en
niet moet trachten nieuwe federale middelen voor eigen bevoegdheden in de
wacht te slepen. Loones toonde zich
eveneens zeer argwanend tegenover de
afschaffing van de verdeelsleutel omdat
het verleden voldoende aangetoond

Met L&H in het achterhoofd
De huidige peril<eien rond het spraaktechnoiogiebedrijf Lernout & Hauspie hebben
Viaanderen geconfronteerd met de problematielc van de geloofwaardigheid van externe audits door bedrijfsrevisoren. Een handvol internationale servicebureaus nnonopoiiseert de markt en biedt niet alleen auditing
maar ooi< consultingdiensten aan haar klanten. Consulting is namelijk heel wat lucratiever dan auditing. Zodoende verstrekt de
revisor via een of andere weg soms ook
advies of zelfs accountancydiensten aan één
en dezelfde opdrachtgever. Hierdoor rijst
de vraag naar de onafhankelijkheid van de
revisor gezien de belangrijke signaalfunctie
van zijn opdracht voor de maatschappij in
het algemeen en voor de belegger in het
bijzonder. De Kamerleden Geert Bourgeois
en Karel Van Hoorebeke werkten een ingrijpende wijziging uit van de bestaande wetgeving.
De huidige revisorenwet bepaalt dat de
bedrijfsrevisor zijn beroep in alle onafhankelijkheid moet kunnen uitoefenen Een
bedrijfsrevisor die professioneel wil samen-

werken met niet-revisoren moet voorafgaandelijk de toelating vragen aan het Instituut voor Bedrijfsrevisoren. Toch biedt deze
regelgeving geen afdoende waarborg voor
de vereiste onafhankelijkheid van de
bedrijfsrevisor.
CUMULVERBOD
Geert Bourgeois en Karel Van Hoorebeke
stellen volgende wijzigingen aan de Wet op
het Instituut der Bedrijfsrevisoren (wet van
22 juli 1955) voor: invoering van een uitdrukkelijk verbod op de cumul van een

opdracht als bedrijfsrevisor met een
accountancy- of consultingopdracht voor
dezelfde opdrachtgever. Dit verbod geldt
ook voor de met de opdrachtgever verbonden en geassocieerde vennootschappen, en
voor groepen waarvan de opdrachtgever
deel uitmaakt.
Mits de voorafgaandelijke en steeds herroepbare toelating van het Instituut voor
Bedrijfsrevisoren zullen interprofessionele
vennootschappen van bedrijfsrevisoren met
niet-bedrijfsrevisoren ook na goedkeuring
van het wetsvoorstel mogelijk blijven. Wel
wordt voor dergelijke vennootschappen een
uitdrukkelijk cumulatieverbod tussen consultancy en revisorale opdrachten in de wet
ingeschreven. Vanzelfsprekend geldt dit verbod niet alleen ten overstaan van de
opdrachtgever, maar ook voor alle met de
opdrachtgever verbonden of geassocieerde
vennootschappen of groepen.
Het wetsvoorstel kan worden aangevraagd op het
VU-partiJsecretariaat
(02/219.49.30)

heeft dat de belangen van Vlaanderen
hiermee niet gediend worden
VERDEELSLEUTEL
Opvallend is dat de federale regering het
geld niet zal verdelen volgens de traditionele verdeelsleutel. Charles Piqué acht
het meer logisch om in een enveloppe te
voorzien en deze aan te wenden in functie van werkelijke contracten die door de
industrie worden bekomen. Guy Verhofstadt herhaalde dit standpunt in de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. Frieda Brepoels neemt absoluut
geen genoegen met dit standpunt en eist
dat de gewone verdeelsleutel zoals hij in
andere dossiers geldt, toegepast wordt.
„De luchtvaartindustrie in Vlaanderen en
Wallonië is echter heel verschillend. De
Vlaamse industrie is meer gericht op
assemblage. In Wallonië zal men omwille
hiervan binnengehaalde contracten veel
vroeger kunnen voorleggen en er steun
van de federale overheid voor ontvangen.
Wie eerst komt, eerst maalt dus.
Iedereen weet ook welke invloed de PS
heeft inzake het luchtvaartbeleid in België. Het is toch opvallend hoe genereus
de federale overheid plots wordt als het
over luchtvaart gaat. Voor mobiliteit, verkeersveiligheid in het bijzonder, en voor
het Federaal Voedselagentschap bijvoorbeeld komt men minder snel over de
brug met bijkomende middelen. Maar
indien Verhofstadt voet bij stuk houdt en
de verdeelsleutel niet toepast kijken wij
graag uit naar het moment waarop de
premier de 60/40-sleutel voor investeringen bij de NMBS zal laten vallen. Hier zijn
er immers ook duidelijke behoeften die
het federale niveau overstijgen. De IJzeren Rijn, de tweede haventoegang in Antwerpen...Grote Vlaamse dossiers dus."
Aldus nog Frieda Brepoels.
Wordt vervolgd.
(wvdb)
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YV7 ie de kennismaatschappij nastreeft kan niet langer
toezien hoe het lerarenambt verder aftakelt Volgens Chris Vandenbroeke is een snelle en doelgerichte
investering in het onderwijs noodzakelijk.
• ACTUEEL •

In toenemende mate komt de Vlaamse
regering onder een immense druk te
staan bij het realiseren van het vooropgezette streefdoel omtrent het concretiseren van wat als een actieve welvaartsstaat
moet doorgaan en dit vanuit een 'duurzaam' groeimodel.
Het is trouwens een open vraag wat hieronder moet begrepen worden.
AFBOUW STOPPEN
Blijkens het regeerakkoord en de aangemaakte beleidsnota's voor de periode
2000-2004 gaat de aandacht namelijk
nogal eenzijdig naar fiscale aftrekken en
vrijstellingen, dermate dat deze ongeveer
een kwart van de beschikbare begrotingsruimte innemen. Daarnaast is er de
topprioriteit van een versnelde schulddelging, op zich een behartenswaardig
standpunt zij het dat het niet of nauwelijks door de zuiderburen wordt nagevolgd.
Verwonderlijk is bovendien het gebrek
aan flexibiliteit dat de Vlaamse regering
betoont om tot eventuele herschikkingen
van de beleidsprioriteiten te komen nu de
opmaak van een meerjarenbegroting aan
de orde is. Terwijl men zou verwachten
dat er en cours de route nieuwe en
nieuwsoortige aandachtspunten ter harte
worden genomen, a fortiori wanneer ze
een uitgesproken toekomstige meerwaarde inhouden, is daarvan nauwelijks sprake. Eerder het tegendeel is waar, zeker
waar het gaat om het opvolgen en/of
voorbereiden van de zo vaak geroemde
kennismaatschappij.
Al te zeer onderscheidden zich de voorbije jaren - en in feite zelfs de jongste
twee decennia - door besparingen en
rationaliseringen op onderwijs Terwijl
enkele jaren terug nog 50% van de
Vlaamse begroting naar onderwijs ging,
bedraagt dit thans (begrotingscijfers
2001) nog nauwelijks 40%.
Uitgedrukt tegenover het Bruto Regionaal Product ïmt$tte.n Vlaanderen niet
eens 5% van zijn middelen aan onderwijs
en vorming, een verhouding die twintig
jaar geleden zo'n 6,5% bedroeg.
SPANNINGSVELD
Onder meer het dalend geboortecijfer
sinds de jaren 1970 wordt aangegrepen
om op de investeringen in onderwijs,
zowel wat omkadering, vertoning als
infrastructuur betreft, in te leveren. Dit
kan misschien logisch lijken maar vormt,
ten gronde, een kapitale vergissing
Vanuit het besef dat de gangbare ontgroening tot een navenante daling doet
zorgen van de actieve bevolkmg terwijl
omgekeerd de vergrijzing en de veroudering van de bevolking zich intens blijven

doorzetten, moet men dit acuut spanningsveld naar best vermogen zien te
ondervangen door een verhoogde productiviteit op de werkvloer. Alleen door
een optimale (en dus verhoogde) middeleninzet voor onderwijs en vorming is dit
streefdoel te bereiken. Een dalende en/of
verouderende populatie vereist allerminst een afname van de middeleninzet.
Net het omgekeerde is in de gegeven
omstandigheden aan de orde.
En dan is er het gegeven van de vertoning.
Tot nader orde is en blijft dit blijkbaar een

Laat het dan hard klinken en weinig
vrouwvriendelijk; het is daarom niet minder reèel.
PASSENDE VERLONINC
De ontwaarding van het lerarenambt,
waaraan men beter nu dan morgen een
halt toeroept, komt overduidelijk aan het
licht bij een vergelijkende loonstudie. Zo
verdiende een onderwijzer een halve

De maatschappeiyice
ontwaarding
van het lerarenamM
taboe. Enkel indirect en in afgeleide orde
kan het ter sprake komen door alle aandacht toe te spitsen op een verhoging van
het lerarencomfort. Bovendien wordt
twijfel gezaaid omtrent de rechtmatigheid van de geformuleerde looneisen van
een orde van 3% zoals vooropgesteld
door de vakbonden die zich daarbij aan
een vergelijking met de privé-sector
wagen. Alvorens dit
onderwerp
bespreekbaar te maken moet namelijk
vooraf een vergelijkende loonstudie
gemaakt worden door een extern bureau
en dit tegen 1 april 2001
Alsof het op dit vlak nog aan onderzoeksmateriaal zou ontbreken gaat men nog
maar eens de beginwedde controleren in
het onderwijs versus de pnvé-sector.
VERVROUWELIJKINC
Men kan zich nochtans moeiteloos een
idee vormen omtrent de latente ontwaarding van het lerarenambt. Loonaanpassingen zijn er meer uitzondering dan regel,
dermate dat hiervan voor het laatst sprake was in 1995. Wel is het correct dat
voor een egalisatie werd gezorgd tussen
de wedden van (kleuter)onderwijzers en
regenten. Het effect laat zich meteen aanwijzen, vervat als het zit in een verhoogde instroom in de pedagogische opleidingen van het HOKT-type Afgezet tegenover de realiteit van de voorbije jaren kan
zoiets moeilijk toeval genoemd worden.
Verontrustend in zijn algemeenheid is
trouwens de gangbare vervrouwelijking
van het lerarenambt. Dat men ons dienaangaande niet verkeerd begrijpe, ook al
maakt men zich hierover in onderwijsmiddens nogal eens zorgen. De ondertonen van zon evolutie worden hoe dan
ook vlijmscherp tn de taal van Molière
blootgelegd- "Un métier qui se feminise
est un métier qui se détériore"!

eeuw geleden zowat 50% meer dan bijvoorbeeld een doorsnee-bouwvakker.
Een kwart eeuw geleden was dit loonverschil nagenoeg weggewerkt. Trekt men
de lijn door tot op vandaag, dan is zelfs
sprake van een loonnadeel. En dan hebben we het uiteraard niet over eventuele
voordelen die in illegaal klusjeswerk vervat zitten. Als pleitbezoiger van een actieve welvaartstaat kan men enkel juichen
bij de verbeterde arbeidsomstandigheden
en de hogere vertoning van stielmannen
en bouwvakkers
Omgekeerd is het dan weer minder

begrijpelijk, ook al omdat elkeen als vanzelf een pleitbezorger is van de voorbereiding van de kennismaatschappij, waarom men de ontwaarding van het lerarenambt niet beter ter harte neemt. En dan
hebben we het niet eens over de belastende arbeidsomstandigheden zoals ze de
voorbije decennia van aard waren om de
attractiviteit van een lerarenloopbaan
eerder te hypothekeren dan te begimstigen. Met het vooropstellen van meer
comfort en een verminderde taakbelasting kan daaraan effectief verholpen worden. Aan de gangbare maatschappelijke
ontwaarding is daarmee geenszins verholpen. Nochtans is dit evenzeer aangewezen, zeker als men - toekomstgericht,
zoals het hoort - van onderwijskwaliteit
een terechte topprioriteit wenst te
maken. Van leerkrachten mag men veel
inzet en idealisme verwachten. Een passende vertoning moet er het logisch
gevolg van zijn.

Chris Vandenbroeke vindt
een verhoogde
middeleninzet
voor onderwijs
een noodzaak.

In die zin is het een open vraag of de
ingenomen beleidsprioriteiten niet
geheel of gedeeltelijk aan herziening toe
zijn en precies voor een verhoogde middeleninzet voor onderwijs moeten worden ingeruild.

Oiris Vandenbroeke,
Vlaams Volksvertegenwoordiger
en Gemeenschapssenator
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Burgemeester Geurts op het matje
wegens valsheid in geschrifte
Burgemeester Jos Geurts van de Vlaams-Bra
bantse gemeente Wemmei heeft het uitdrukkelijke bevel gekregen om maandag 5 februan
a s voor de 51ste kamer van de correctionele
rechtbank in Brussel te verschijnen De voorzitter van de rechtbank nam deze beslissing nadat
Geurts met was opgedaagd voor de rechtszitting van maandag 27 november j I De ex-burgemeester wordt beschuldigd van valsheid in
geschrifte als ambtenaar, het gebruik van valse
stukken en verduistering als ambtenaar
,,Nu blijkt overduidelijk dat een rechtszaak aan
de basis ligt van het aftreden van burgemeester Jos Geurts en geen andere door hemzelf
aangehaalde redenen", aldus Filip Vandenbroeke, de woordvoerder van de kartellijst
WEMMEL HIJ IS tevreden dat eindelijk klaarheid
komt in deze aanslepende zaak Tot voor kort
deed Geurts het onderzoek nog af als 'een
storm in een glas water'
Vier van de vijf LB-schepenen hebben vlak voor
de gemeenteraadsverkiezingen zelfs een misleidend pamflet verspreid waann staat dat
,,noch de burgemeester, noch wie ook in ver-

denking werd gesteld" Zij waren nochtans op
de hoogte van de ware toedracht van het dossier-Ceurts De zaak werd immers besproken in
de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in
de gemeenteraad van dinsdag 6 september jl
Minister van Justitie Mare Venwilghen heeft in
antwoord op een schriftelijke vraag van 21
maart 2000 trouwens meegedeeld dat ,,de
procedure inzake het gemeentebestuur van
Wemmei werd vastgesteld op de zitting van 27
november 2000 van de 51ste kamer van de
correctionele rechtbank te Brussel"
Het gerechtelijk dossier tegen Geurts bevestigt
wat een gemeentelijk ambtenaar begin '98
schnftelijk had gemeld aan het ministene van
Binnenlandse Zaken betreffende een aantal
zaken die volgens hem op onwettige wijze verliepen op het gemeentehuis van Wemmei Het
ging onder meer om het gebruik van gemeentepersoneel door de burgemeester voor persoonlijke doeleinden, de huur van een wagen
door de gemeente voor pnvé-gebruik door de
burgemeester en de manipulatie van aanwervingsexamens
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^^ at brengt het St.-Hedwigakkoord Vlaanderen bij?
Hoe zit dat precies met defiscale autonomie, met de
gemeente- en provinciewet, met ontwikkelingssamenwerking? Mare Platelgeeft tekst en uitleg.

Patrik
Vankrunkelsven
en Bert Anciaux
dwongen België
tot een nieuwe
striptease...

Brengt 'Sint-Hedwig' ons de al zo lang
gevraagde fiscale zelfstandigheid? Wat
zegt de Lambermontafspraak - zo wordt
het Sint-Hedwigakkoord ook genoemd over de regionalisering van Ontwikkelingssamenwerking?
Maar goed, het etiket dat op het akkoord
werd gekleefd is niet zo belangrijk.
Belangrijk is te weten of en zo ja in welke
mate het voorlopig laatste Vlaams-Waals
akkoord inderdaad een nieuwe gedwongen striptease inhoudt wat nog overblijft
van de Belgische staat.
Was de VU&ID-alliantie immers niet in de
Vlaamse regering gestapt om nieuwe stappen af te dwingen in een Vlaams-vriendelijke omvorming van het aloude Belgische
staatsmodel?

FISCALITEIT
Eerste en ook belangrijkste punt, de fiscale autonomie of: 'Eigen potje koken,
eigen potje betalen'.
Brengt Sint-Hedwig inderdaad de aan
Vlaamse kant zo uitdrukkelijk gevraagde
fiscale autonomie? Zo ja, hoever gaat die?
Aan Franstalige kant was daarover tot voor
kort niet eens een losse babbel mogelijk.
Die deur staat nu open. Op een kiertje volgens sommigen. Maar hoe dan ook, met
het Lambermontakkoord op zak is de weg
vrijgemaakt om verder overfiscaleautonomie te praten. En het gaat niet enkel er
over praten, er werden nu al belangrijke
punten gescoord. De zogenoemde gewestbelastingen komen volledig in handen van
de gewesten. Voor de gemeenschappen
daarentegen blijft het bij 'geld krijgen', is
er dus vanfiscaleautonomie geen sprake.
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Wat zijn gewestbelastingen?
- belasting op spelen, weddenschappen,
automatische ontspanningstoestellen;
- de openingsbelasting op slijterijen van
gegiste dranken;
- het successierecht en het recht van overgang bij overlijden;
- de onroerende voorheffing;
- het registratierecht op overdracht van
onroerend goed;
- de verkeersbelasting op autovoertuigen.
Daar komen enkele afgeleide belastingen
bij. Zoals de belasting op de inverkeerstelling, het Eurovignet voor vrachtwagens en
bussen, de registratierechten op hypotheken en de schenkingsrechten. Vandaag is
er en een Vlaams en een Franstalig kijk- en
luistergeld, morgen is dat kijk- en luistergeld een zorg van het Vlaamse gewest,
Waalse gewest en het Brussels hoofdstedelijk gewest.
Dat pakket gewestbelastingen - zonder het
kijk- en luistergeld - omvat ongeveer 140
miljard fr. voor de drie gewesten samen.
7 december 2000

Daar krijgen de gewesten door het
Lambertmontakkoord de volledige zeggenschap over. Brussel kan beslissen hoeveel successierechten een inwoner van
het hoofdstedelijke gewest moet betalen.
Het Vlaamse gewest kan het kijk- en luistergeld afschaffen. Zoals het Waalse
gewest desnoods de kosten voor het
Eurovignet kan verdriedubbelen. De
Belgische federale minister van Financiën
komt er daar niet meer aan te pas. Er is wel
afgesproken dat die 'autonomie' niet mag

tinggeld. Ten aanzien van dit bedrag zullen
de gewesten 'aanpassingen', zeg maar
afcentiemen kimnen invoeren. Dat moet
dan wel gebeuren binnen een zekere
marge van 6,75 % naar omhoog of naar
omlaag, een gewestelijke speelruimte of
autonomie dus van meer dan 13,5 procent. Tot daar de centen.

NOC MEER DEFEDERALISERINC
Een Vlaamse gemeente- en provinciewet.
Toegegeven, de overheveling van de
gemeente- en provinciewet was een poli-

Nationale Loterij
De Nationale Loterij besteedt nu al een
deel van haar winsten aan projecten in de
gemeenschappen. Die doen voorstellen
en de Nationale Loterij beslist en betaalt.
Wat Vlaanderen vandaag al 'kreeg' wordt
straks gewoon overgeheveld van de kassier van de Nationale Loterij naar de
Vlaamse kassa. Vlaanderen of de Franse
gemeenschap kuimen dat geld dan gebruiken zoals zij dat denken te moeten doen.
Tewerkstelling
Om de tewerkstelling in het land op te

Met 'Sint-Hedwig' op stap
naar Lambermont
leiden tot scheeftrekkingen. 'Goede buurschap' vraagt nu eenmaal een minimum
aan wederzijds respect.
De Vlaamse, Franse en de Duistalige
gemeenschap blijven elk hun geld 'krijgen'. Geen fiscale zelfstandigheid voor de
gemeenschappen dus. Meer nog, het kijken luistergeld dat tot nu toe de enige
gemeenschapsbelasting was, wordt een
zorg voor de gewesten. Anders gezegd, de
gemeenschappen verliezen door het
Lambertmontakkoord het enige eigen
inkomen waarover ze beschikten.
De gemeenschappen krijgen wel flink wat
geld bij. Zeker zo'n 45 miljard fr. gespreid
over de komende twaalf jaar. Dat geld
wordt bovendien op een andere manier
verdeeld: zo krijgt Vlaanderen vandaag
59,3 procent van die Belgische koek, in
2025 zal dat 61,3 procent zijn. Anders
gezegd, als er vandaag 200 frank Belgisch
geld beschikbaar is voor de gemeenschappen dan krijgt elke Vlaming daar 'maar'
98,3 frank van, zijn Franstalige buur 102,6
frank. Op het einde van de lange rit zal dat
101,6 frank zijn voor elke Vlaming en
'maar' 97,53 frank voor zijn buren onder
het Franstalige dak. Een zachte maar onbetwiste afvlakking van de beruchte transfers tussen de gemeenschappen. Maar dan
wel op lange termijn.
Afcentiemen
Nog in verband met de centen: de aan
Vlaamse kant intussen zeer bekende afcentiemen. De Vlaamse overheid wil de
'Vlaamse belastingbetaler een belastingcadeau doen, een cheque van 2.500 fr. op
wat hij of zij aan personenbelasting
betaalt.
Over dat Vlaamse voornemen was er heel
wat heisa, maar dat zou nu dank zij het
Lambertmontakkoord moeten kunnen.
Samen beschikken de drie gewesten over
een kwart van de opbrengst van de personenbelasting, goed 145 miljard fr belas-

tieke afspraak die men eerder al had
gemaakt. Dat werd nu bevestigd. Op die
manier wordt Vlaams minister van
Binnenlandse Aangelegenheden Sauwens, en niet langer zijn Belgische zo^t%zAntoineDuquesne, de grote baas over
alle steden en gemeenten biimen de grenzen van het Vlaamse gewest. De Vlaamse
overheid zal dus kimnen beslissen over
de invoering van het 'sociaal huis', over
de opheffing van de provincies of het
samenvoegen van gemeenten. Ook de
rand- en faciliteitengemeenten worden
een Vlaamse bevoegdheid. Alleen is afgesproken dat alles wat het gevoelige
Vlaams-Franstalige samenleven in die
gemeenten aangaat in federale handen
blijft. De faciliteiten voor de Franstaligen
in de randgemeenten worden voor de
38ste keer wettelijk bevestigd, de nu
bestaande 'voorrechten' voor de Vlamingen in Brussel worden eveneens 'bevestigd'. (Lees ook blz. 3)
Naar een "Vlaamse' ontwikkelingssamenweridng?
Een afspraak waar niet iedereen zo gelukkig mee is: de opsplitsing van het beleid
inzake ontwikkelingssamenwerking.
Van Sint-Hedwig krijgen de gewesten en
de gemeenschappen de mogelijkheid om
een volwaardig eigen ontwikkelingsbeleid
uit te tekenen en waar te maken. En dat
vanaf het jaar 2004. Het beschikbare geld
moet over al die partners - gewesten,
gemeenschappen en België - verdeeld
worden. Let wel, een Vlaams ontwikkelingsbeleid kan alleen voor die zaken waarover Vlaanderen bevoegd is. Dat is niet
niks, denk maar aan landbouw, economie,
onderwijs, huisvesting, gezondheidspreventie, buitenlandse handel, wetenschappelijk onderzoek, cultuur en nog veel
meer. Vlaanderen kan dus bij manier van
spreken - als het dat zou willen - geen militaire bijstand verlenen.

krikken is er nu al federaal geld beschikbaar. Dat wordt voor een belangrijk deel
aan de gewesten 'toegekend'. Tijdens het
Lambertmontoverleg werd afgesproken
de gewesten in dat verband meer armslag
te bieden.
Landbouw en Buitenlandse Handel worden echt Vlaams
Nog maar eens werd bevestigd wat eerder
was afgesproken. De regionalisering van
Landbouw en Buitenlandse Handel was
inderdaad al vastgelegd in een vorig
akkoord maar dat zoi^ nu voor zeer grote
technische problemen. Met als resultaat,
de vrees dat de afspraak wel eens op de
lange baan wordt geschoven. Geen nood,
men heeft onder toezicht van Sint-Hedwig
nog eens afgesproken dat de gemaakte
afspraken worden uitgevoerd.
Veridezingsui^ven
Wie ooit kandidaat was voor verkiezingen
weet dat hij of zij rekening moet houden
met een dik boek reglementen die bepalen wat bij verkiezingen kan en vooral niet
mag. In het Belgische federale parlement
waakt een commissie over de naleving van
die spelregels. Omdat Vlaamse verkozenen het niet alles vinden om over him verkiezingsuitgaven in het federale parlement
rekenschap te moeten geven krijgen ze
dank zij het Lambermontakkoord hun
eigen commissie. Zoals ook de andere
deelstaten.

Alle in het St.-Hedwigakkoord gemaakte
afspraken moeten natuurlijk nog door de
parlementaire sluizen geraken. Maar het
ligt in de bedoeling dat op 1 januari 2002
alles moet geregeld zijn. Zeker op 'wettelijk papier'.
Mare Platel

'Kisses
from Brussels'...

o p de Wereldtentoonstelling Expo 2000
in Hannover kregen de bezoekers aan het
paviljoen van België een publicatie over
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
Wallonië toegestopt. Het fraaie drukwerk, uitgegeven bij La Renaissance du
Livre, werd echter uitsluitend in het
Frans, het Duits en het Engels aangeboden, een Nederlandstalige versie van de
publicatie was nergens te bespeuren.
Dit is volgens Vlaams parlementslid
SLmonneJanssens-Vanoppen „een ernstige miskenning van de Nederlandstalige

aanwezigheid in Brussel en van de
Nederlandstalige meerderheid in België,
die ook in de eigen taal kennis moet kimnen nemen van de aangelegenheden in
Brussel en Wallonië."
Omdat de Expo ook door heel wat
Nederlandssprekenden uit andere gebieden dan Vlaanderen bezocht werd stelde
de Limburgse volksvertegenwoordigster
Patrick Dewael, minister-president en
minister voor Vlaams Buitenlands Beleid,
een aantal vragen.
Zo wou ze weten of het ontbreken van

Jong-Vilvoorde betoogt
Jong-Vilvoorde is een occasioneel samenwerkingsverband waarvan de plaatselijke afdelingen van VUJO en Jong-VLD de ruggengraat vormen. Deze week reeds gingen de
bestuursleden aan de deurbel hangen van het nationaal CVP-secretariaat te Brussel om
bij CVP-voorzitter Stefaan De Clerck hun beklag te doen over partijgenoot Jean-Luc
Dehaene die in Vilvoorde een bestuursmeerderheid vormt met twee overgelopen
FDF'ers.
De jongelui werden zowat weggelachen en van de weeromstuit gaan ze nu ook betogen
in de straten van Vilvoorde.
Onder het motto 'Geen Vlaams verraad in Vilvoorde' wordt op zondag 10 december a.s.
verzamelen geblazen op de Franklin Rooseveltlaan (kant Ursulinen, 5 minuten van het
station) te Vilvoorde. Samenkomst vanaf 10 u.30 om rond llu. op te stappen.
Iedereen is welkom, met zoveel mogelijk!

Mambo & Co terecht
Uit de talrijke inzendingen voor een gratis CD-rom uit de reeks Mambo & Co
blijkt dat het WU-lezerspubliek tal van liefhebbende vaders, grootvaders
en/of dooppeters telt En hun vrouwelijke tegenhangers'
Dus trok een in der haast bijgeroepen onschuldige hand volgende winnaars
Wilfried Van Assche, Muizen, Jons Van Hee, Deinze, Herman Neukermans,
Erembodegem, Boudewijn Van Vlaenderen, Sint-Kruis, MaxAccou, Genk, Els
Dermout, Sint-Martens-Bodegem
De gelukkigen kregen ondertussen reeds hun prijs toegestuurd, met de
groeten van de goede Sint en Standaard Uitgeverij

een Nederlandstalige versie reeds aangekaart was bij de bevoegde Waalse en
Brusselse ministers en bij de federale
regering Ze wou ook weten op welke
wijze kan gezorgd worden dat in de toekomst dergelijke belangrijke publicaties
aan de taalhoffelijkheidsafspraken zouden voldoen
Patrick Dewael deed zijn versie van de feiten uitgebreid uit de doeken
Vanuit Vlaanderen was de administratie
Wetenschap en Innovatie aangeduid om
het project rond de Vlaamse aanwezigheid op Expo 2000 in Hannover te coördineren. Tijdens de voorbereidende vergaderingen werd in overleg met gemeenschappen, gewesten en federatie beslist
geen aparte folders te laten aanmaken,
maar gezamenlijk een postkaartenset te
ontwerpen die de bezoekers aan de ontvangstbalie zouden uitgedeeld krijgen.
Verder zou ,.niemand iets aanbieden",
aldus de minister-president.
Bij de opening van de Expo bleek dat er,
tegen alle inspraken in, 3 bijkomende folders waren aangemaakt: een over België
(in het Duits, het Engels en het Frans),
een luxueus boekje over WallonieBruxelles (in het Frans en het Duits) en
een folder over Luik (in het Frans en het
Duits).
Tot grote ergernis van de administratie

Wetenschap en hwovatie werd vastgesteld dat Wallonië Brussel claimde.
M.a.w Wallonië liet uitschijnen dat
Brussel een Franseentalige stad is die
niets met Vlaanderen te maken heeft. In
samenspraak
met
het
Brussels
Hoofdstedelijk Gewest werd dan beslist
om de brochure 'Kisses from Brussels' op
te stellen, waarm duideli)k vermeld staat
dat Brussel ook de hoofdstad van
Vlaanderen is. De brochures werden te
elfder ure naar de inkombalie in
Hannover gebracht
Verwijzend naar de tweede vraag van
Simonne Janssens-Vanoppen antwoordde
Patrick Dewael dat taalhoffelijkheid „een
kwestie van houding is Vlaanderen geeft
hierin, en dit niet enkel in Hannover,
regelmatig het voorbeeld door publicaties meertalig uit te geven. Zo werden alle
brochures die in Hannover door de
Vlaamse regering werden verdeeld in het
Nederlands, het Frans, het Duits en het
Engels opgesteld "
De Vlaamse minister-president beloofde
het Limburgse parlementslid niet na te
laten om er bij zijn collega's uit de andere
regeringen op aan te dringen het Vlaamse
voorbeeld te volgen."
'Wait and see', om het op z'n Brussels te
zeggen'
(mvD
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Europese taaidiscriminatie
op l<omst
Op de drempel van het Europees Jaar voor de ten van de selectieprocedure, zelfs indien ze de
Talen klaagt europarlementslid Bart Staes (VU&ID) Engelse taal behoorlijk machtig zijn Het is ongehoord dat Europese organisaties, zoals de koepel
een nieuwe vorm van taaidiscriminatie aan Steeds
van steden en gemeenten, deze selectienorm hanvaker eisen Europese organisaties dat hun solliciteren Anderstaligen komen blijkbaar met langer in
tanten Engelse moedertaalsprekers moeten zijn
aanmerking voor bepaalde functies En dat aan de
Op die manier disenmineren ze openlijk anderstavooravond van het Europees Jaar van de Talen",
lige werkzoekenden Het Engels krijgt - ten onrechaldus Bart Staes
te - het statuut van dé dominante (cultuuritaal
Een stuitend voorbeeld van discnminatie tegen
„Bovendien wordt een eerbiedwaardige Europese
niet-Engelstaligen is de vacature bij de Raad der leuze met voeten getreden 'Eenheid in verscheiEuropese Gemeenten en Regio's Deze koepelorga-denheid' veronderstelt respect voor alle samennisatie, waarvan ook de Vereniging voor Vlaamse stellende delen van Europa, met inbegnp van hun
Steden en Gemeenten deel uitmaakt via de
talen "
Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten,
In De Standaard ^^5 ju\\, }\) waarschuwde journaliszoekt een 'native English-speaker' als informatiete Mia Doornaert voor de gevaren van het Engels
verantwoordelijke voor haar bureau in Brussel
als eenheidstaal Nu ai merk je dat internationale
Andere jobaanbiedingen tonen aan dat het hier
organisaties de neiging hebben om voor leidinggegeen alleenstaand geval betreft In de weekbladen
vers en commumcatoren vooral Engelstaligen in te
European Voice en The Bulletin duiken regelmatighuren En zo krijg je het verschijnsel dat
vacatures op van met-gouvernementele organisaEngelstaligen de leiding hebben, tera/ijl drie- of
ties en bedrijven met 'English mother tongue' als
viertalige Belgen, Denen of Portugezen assistent of
voon/vaarde
vertaler mogen spelen Dat doet denken aan de
Belgische toestanden waarin Frans-eentaligen de
Het moedertaalcntenum druist volgens Staes in
dienst konden uitmaken en dne- of viertalige
tegen het non-discnminatiebeginsel bij de aanwerVlamingen goed genoeg waren in de rol van klerk
ving van personeelsleden in de Europese Unie
of vertaler
„Niet-Engelstaligen worden bij voorbaat uitgeslo-

7 december 2000

^^ at brengt het St.-Hedwigakkoord Vlaanderen bij?
Hoe zit dat precies met defiscale autonomie, met de
gemeente- en provinciewet, met ontwikkelingssamenwerking^ Mare Platelgeeft tekst en uitleg.

• ACTUEEL •

Patrik

vankrunkeisven
en Bert Anciaux
dwongen België
tot een nieuwe
striptease...

Brengt 'Sint-Hedwig' ons de al zo lang
gevraagde fiscale zelfstandigheid? Wat
zegt de Lambermontafspraak - zo wordt
het Sint-Hedwigakkoord ook genoemd over de regionalisering van Ontwikkelingssamenwerking?
Maar goed, het etiket dat op het akkoord
werd gekleefd is niet zo belangrijk.
Belangrijk is te weten of en zo ja in welke
mate het voorlopig laatste Vlaams-Waals
akkoord inderdaad een nieuwe gedwongen striptease inhoudt wat nog overblijft
van de Belgische staat.
Was de VU&ID-alliantie immers niet in de
Vlaamse regering gestapt om nieuwe stappen af te dwingen in een Vlaams-vriendelijke omvorming van het aloude Belgische
staatsmodel?
FISCALITEIT
Eerste en ook belangrijkste punt, de fiscale autonomie of: 'Eigen potje koken,
eigen potje betalen'.
Brengt Sint-Hedwig inderdaad de aan
Vlaamse kant zo uitdrukkelijk gevraagde
fiscale autonomie? Zo ja, hoever gaat die?
Aan Franstalige kant was daarover tot voor
kort niet eens een losse babbel mogelijk.
Die deur staat nu open. Op een kiertje volgens sommigen. Maar hoe dan ook, met
het Lambermontakkoord op zak is de weg
vrijgemaakt om verder overfiscaleautonomie te praten. En het gaat niet enkel er
over praten, er werden nu al belangrijke
punten gescoord. De zogenoemde gewestbelastingen komen volledig in handen van
de gewesten. Voor de gemeenschappen
daarentegen blijft het bij 'geld krijgen', is
er dus vanfiscaleautonomie geen sprake.
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Wat zijn gewestbelastingen?
- belasting op spelen, weddenschappen,
automatische ontspanningstoestellen;
- de openingsbelasting op slijterijen van
gegiste dranken;
- het successierecht en het recht van overgang bij overlijden;
- de onroerende voorheffing;
- het registratierecht op overdracht van
onroerend goed;
- de verkeersbelasting op autovoertuigen.
Daar komen enkele afgeleide belastingen
bij. Zoals de belasting op de inverkeerstelling, het Eurovignet voor vrachtwagens en
bussen, de registratierechten op hypotheken en de schenkingsrechten. Vandaag is
er en een Vlaams en een Franstalig kijk- en
luistergeld, morgen is dat kijk- en luistergeld een zorg van het Vlaamse gewest,
Waalse gewest en het Brussels hoofdstedelijk gewest.
Dat pakket gewestbelastingen - zonder het
kijk- en luistergeld - omvat ongeveer 140
miljard fr voor de drie gewesten samen.
7 december 2000

Daar krijgen de gewesten door het
Lambertmontakkoord de volledige zeggenschap over. Brussel kan beslissen hoeveel successierechten een inwoner van
het hoofdstedelijke gewest moet betalen.
Het Vlaamse gewest kan het kijk- en luistergeld afschaffen. Zoals het Waalse
gewest desnoods de kosten voor het
Eurovignet kan verdriedubbelen. De
Belgische federale minister van Financien
komt er daar niet meer aan te pas. Er is wel
afgesproken dat die 'autonomie' niet mag

tinggeld. Ten aanzien van dit bedrag zullen
de gewesten 'aanpassingen', zeg maar
afcentiemen kunnen invoeren. Dat moet
dan wel gebeuren binnen een zekere
marge van 6,75 % naar omhoog of naar
omlaag, een gewestelijke speelruimte of
autonomie dus van meer dan 13,5 procent. Tot daar de centen.
NOG MEER DEFEDERAUSERINC
Een Vlaamse gemeente- en provinciewet.
Toegegeven, de overheveling van de
gemeente- en provinciewet was een poli-

Nationale Loterij
De Nationale Loterij besteedt nu al een
deel van haar winsten aan projecten in de
gemeenschappen. Die doen voorstellen
en de Nationale Loterij beslist en betaalt.
Wat Vlaanderen vandaag al 'kreeg' wordt
straks gewoon overgeheveld van de kassier van de Nationale Loterij naar de
Vlaamse kassa. Vlaanderen of de Franse
gemeenschap kuimen dat geld dan gebruiken zoals zij dat denken te moeten doen.
Teweriistelling
Om de tewerkstelling in het land op te

Met 'Sint-Hedwig' op stap
naar Lambermont
leiden tot scheeftrekkingen. 'Goede buurschap' vraagt nu eenmaal een minimum
aan wederzijds respect.
De Vlaamse, Franse en de Duistalige
gemeenschap blijven elk hun geld 'krijgen'. Geen fiscale zelfstandigheid voor de
gemeenschappen dus. Meer nog, het kijken luistergeld dat tot nu toe de enige
gemeenschapsbelasting was, wordt een
zorg voor de gewesten. Anders gezegd, de
gemeenschappen veriiezen door het
Lambertmontakkoord het enige eigen
inkomen waarover ze beschikten.
De gemeenschappen krijgen wel flink wat
geld bij. Zeker zo'n 45 miljard fr. gespreid
over de komende twaalf jaar. Dat geld
wordt bovendien op een andere manier
verdeeld: zo krijgt Vlaanderen vandaag
59,3 procent van die Belgische koek, in
2025 zal dat 61,3 procent zijn. Anders
gezegd, als er vandaag 200 frank Belgisch
geld beschikbaar is voor de gemeenschappen dan krijgt elke Vlaming daar 'maar'
98,3 frank van, zijn Franstalige buur 102,6
frank. Op het einde van de lange rit zal dat
101,6 frank zijn voor elke Vlaming en
'maar' 97,53 frank voor zijn buren onder
het Franstalige dak. Een zachte maar onbetwiste afvlakking van de beruchte transfers tussen de gemeenschappen. Maar dan
wel op lange termijn.
Afcentiemen
Nog in verband met de centen: de aan
Vlaamse kant intussen zeer bekende afcentiemen. De Vlaamse overheid wil de
Vlaamse belastingbetaler een belastingcadeau doen, een cheque van 2.500 fr. op
wat hij of zij aan personenbelasting
betaalt.
Over dat "Vlaamse voornemen was er heel
wat heisa, maar dat zou nu dank zij het
Lambertmontakkoord moeten kunnen.
Samen beschikken de drie gewesten over
een kwart van de opbrengst van de personenbelasting, goed 145 miljard fr belas-

tieke afspraak die men eerder al had
gemaakt. Dat werd nu bevestigd. Op die
manier wordt Vlaams minister van
Binnenlandse Aangelegenheden Sauwens, en niet langer zijn Belgische Q.Q^t^Antoine Duquesne, de grote baas over
alle steden en gemeenten binnen de grenzen van het Vlaamse gewest. De Vlaamse
overheid zal dus kuimen beslissen over
de invoering van het 'sociaal huis', over
de opheffing van de provincies of het
samenvoegen van gemeenten. Ook de
rand- en faciliteitengemeenten worden
een Vlaamse bevoegdheid. Alleen is afgesproken dat alles wat het gevoelige
Vlaams-Franstalige samenleven in die
gemeenten aangaat in federale handen
blijft. De faciliteiten voor de Franstaligen
in de randgemeenten worden voor de
38ste keer wettelijk bevestigd, de nu
bestaande 'voorrechten' voor de Vlamingen in Brussel worden eveneens 'bevestigd'. (Lees ook biz. 3)
Naar een 'Vlaamse' ontwikkelingssamenweridog?
Een afspraak waar niet iedereen zo gelukkig mee is: de opsplitsing van het beleid
inzake ontwikkelingssamenwerking.
Van Sint-Hedwig krijgen de gewesten en
de gemeenschappen de mogelijkheid om
een volwaardig eigen ontwikkelingsbeleid
uit te tekenen en waar te maken. En dat
vanaf het jaar 2004. Het beschikbare geld
moet over al die partners - gewesten,
gemeenschappen en België - verdeeld
worden. Let wel, een Vlaams ontwikkelingsbeleid kan alleen voor die zaken waarover Vlaanderen bevoegd is. Dat is niet
niks, denk maar aan landbouw, economie,
onderwijs, huisvesting, gezondheidspreventie, buitenlandse handel, wetenschappelijk onderzoek, cultuur en nog veel
meer. Vlaanderen kan dus bij manier van
spreken - als het dat zou willen - geen militaire bijstand verlenen.

krikken is er nu al federaal geld beschikbaar. Dat wordt voor een belangrijk deel
aan de gewesten 'toegekend'. Tijdens het
Lambertmontoverieg werd afgesproken
de gewesten in dat verband meer armslag
te bieden.
Landbouw en Buitenlandse Handel worden echt Vlaams
Nog maar eens werd bevestigd wat eerder
was afgesproken. De regionalisering van
Landbouw en Buitenlandse Handel was
inderdaad al vastgelegd in een vorig
akkoord maar dat zorgt nu voor zeer grote
technische problemen. Met als resultaat,
de vrees dat de afspraak wel eens op de
lange baan wordt geschoven. Geen nood,
men heeft onder toezicht van Sint-Hedwig
nog eens afgesproken dat de gemaakte
afspraken worden uitgevoerd.
Vetkiezingsui^aven
Wie ooit kandidaat was voor verkiezingen
weet dat hij of zij rekening moet houden
met een dik boek reglementen die bepalen wat bij verkiezingen kan en vooral niet
mag. In het Belgische federale parlement
waakt een commissie over de naleving van
die spelregels. Omdat Vlaamse verkozenen het niet alles vinden om over hun verkiezingsuitgaven in het federale parlement
rekenschap te moeten geven krijgen ze
dank zij het Lambermontakkoord hun
eigen commissie. Zoals ook de andere
deelstaten.

Alle in het St.-Hedwigakkoord gemaakte
afspraken moeten natuurlijk nog door de
parlementaire sluizen geraken. Maar het
ligt in de bedoeling dat op 1 januari 2002
alles moet geregeld zijn. Zeker op 'wettelijk papier'.
Mare Platel

Op de Wereldtentoonstelling Expo 2000
in Hannover kregen de bezoekers aan het
paviljoen van België een publicatie over
het Brussels Hoofdstedelijk Gevs^est en
Wallonië toegestopt. Het fraaie drukwerk, uitgegeven bij La Renaissance du
Livre, werd echter uitsluitend in het
Frans, het Duits en het Engels aangeboden, een Nederlandstalige versie van de
publicatie was nergens te bespeuren.
Dit is volgens Vlaams parlementslid
Shnonnejanssens-Vanoppen „een ernstige miskenning van de Nederlandstalige

aanwezigheid in Brussel en van de
Nederlandstalige meerderheid in België,
die ook in de eigen taal kennis moet kunnen nemen van de aangelegenheden in
Brussel en Wallonië."
Omdat de Expo ook door heel wat
Nederlandssprekenden uit andere gebieden dan Vlaanderen bezocht werd stelde
de Limburgse volksvertegenwoordigster
Patrick Dewael, minister-president en
minister voor Vlaams Buitenlands Beleid,
een aantal vragen.
Zo wou ze weten of het ontbreken van

Jong-Vilvoorde betoogt
Jong-Vilvoorde is een occasioneel samenwerkingsverband waarvan de plaatselijke afdelingen van VUJO en Jong-VLD de ruggengraat vormen. Deze week reeds gingen de
bestuursleden aan de deurbel hangen van het nationaal CVP-secretariaat te Brussel om
bij CVP-voorzitter Stefaan De Clerck hun beklag te doen over partijgenoot Jean-Luc
Debaene die in Vilvoorde een bestuursmeerderheid vormt met twee overgelopen
FDF'ers.
De jongelui werden zowat weggelachen en van de weeromstuit gaan ze nu ook betogen
in de straten van Vilvoorde.
Onder het motto 'Geen Vlaams verraad in Vilvoorde' wordt op zondag 10 december a.s.
verzamelen geblazen op de Franklin Rooseveltlaan (kant Ursulinen, 5 minuten van het
station) te Vilvoorde. Samenkomst vanaf 10 u.30 om rond llu. op te stappen.
Iedereen is welkom, met zoveel mogelijk!

HAAL MEER
UIT
Mambo & Co terecht
Uit de talrijke Inzendingen voor een gratis CD-rom uit de reei<s iviambo & Co
biiji<t dat Inet WiJ-iezerspubllel< tai van lleftiebbende vaders, grootvaders
en/of dooppeters telt. En hun vrouwelijke tegenliangers!
Dus trok een in der liaast bijgeroepen onscliuldige hand volgende winnaars:
Wilfried Van Assche, Muizen; Joris Van Hee. Deinze; Herman Neukermans,
Erembodegem; Boudewijn Van Vlaenderen, Slnt-Kruis; MaxAccou, Genk; Els
Dermout, Sint-Martens-Bodegem.
De gelukkigen kregen ondertussen reeds hun prijs toegestuurd, met de
groeten van de goede Sint en Standaard Uitgeverij.

een Nederlandstalige versie reeds aangekaart was bij de bevoegde Waalse en
Brusselse ministers en bij de federale
regering. Ze wou ook weten op welke
wijze kan gezorgd worden dat in de toekomst dergelijke belangrijke publicaties
aan de taalhoffelijkheidsafspraken zouden voldoen.
Patrick Dewael deed zijn versie van de feiten uitgebreid uit de doeken.
Vanuit Vlaanderen was de administratie
Wetenschap en Innovatie aangeduid om
het project rond de Vlaamse aanwezigheid op Expo 2000 in Hannover te coördineren. Tijdens de voorbereidende vergaderingen werd in overleg met gemeenschappen, gewesten en federatie beslist
geen aparte folders te laten aanmaken,
maar gezamenlijk een postkaartenset te
ontwerpen die de bezoekers aan de ontvangstbalie zouden uitgedeeld krijgen.
Verder zou ,,niemand iets aanbieden",
aldus de minister-president.
Bij de opening van de Expo bleek dat er,
tegen alle inspraken in, 3 bijkomende folders waren aangemaakt: een over België
(in het Duits, het Engels en het Frans),
een luxueus boekje over WallonieBruxelles (in het Frans en het Duits) en
een folder over Luik (in het Frans en het
Duits).
Tot grote ergernis van de administratie

Wetenschap en Innovatie werd vastgesteld dat Wallonië Brussel claimde.
M.a.w. Wallonië liet uitschijnen dat
Brussel een Franseentalige stad is die
niets met Vlaanderen te maken heeft. In
samenspraak
met het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest werd dan beslist
om de brochure 'Kisses from Brussels' op
te stellen, waarin duidelijk vermeld staat
dat Brussel ook de hoofdstad van
Vlaanderen is. De brochures werden te
elfder ure naar de inkombalie in
Hannover gebracht.
Verwijzend naar de tweede vraag van
Simonne Janssens-Vanoppen antwoordde
Patrick Dewael dat taalhoffelijkheid ,,een
kwestie van houding is. Vlaanderen geeft
hierin, en dit niet enkel in Hannover,
regelmatig het voorbeeld door publicaties meertalig uit te geven. Zo werden alle
brochures die in Hannover door de
Vlaamse regering werden verdeeld in het
Nederlands, het Frans, het Duits en het
Engels opgesteld."
De Vlaamse minister-president beloofde
het Limburgse parlementslid niet na te
laten om er bij zijn collega's uit de andere
regeringen op aan te dringen het Vlaamse
voorbeeld te volgen."
'Wait and see', om het op z'n Brussels te
zeggen!
(fflvO
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Europese taaidiscriminatie
op komst
Op de drempel van het Europees Jaar voor de ten van de selectieprocedure, zelfs Indien ze de
Talen klaagt europarlementslid Bart Staes (VU&lD) Engelse taal behoorlijk machtig zijn. Het is ongehoord dat Europese organisaties, zoals de koepel
een nieuwe vorm van taaidiscriminatie aan. Steeds
van steden en gemeenten, deze selectienorm hanvaker eisen Europese organisaties dat hun solliciteren. Anderstaligen komen blijkbaar niet langer in
tanten Engelse moedertaalsprekers moeten zijn.
aanmerking voor bepaalde functies. En dat aan de
Op die manier discrimineren ze openlijk anderstavooravond van het Europees Jaar van de Talen",
lige werkzoekenden. Het Engels krijgt - ten onrechaldus Bart Staes.
te - het statuut van dé dominante (cultuurltaal.
Een stuitend voorbeeld van discnminatie tegen
„Bovendien wordt een eerbiedwaardige Europese
niet-Engelstaligen Is de vacature bij de Raad der leuze met voeten getreden. 'Eenheid in verscheiEuropese Gemeenten en Regio's Deze koepelorga-denheid' veronderstelt respect voor alle samennisatie, waarvan ook de Vereniging voor Vlaamse stellende delen van Europa, met inbeghp van hun
Steden' en Gemeenten deel uitmaakt via de
talen."
Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten,
In De Standaard ^^5 iuW, i\.) waarschuwde journaliszoekt een 'native English-speaker' als informatiete iVlia Doornaert voor de gevaren van het Engels
verantwoordelijke voor haar bureau In Brussel
als eenheidstaal Nu al merk je dat internationale
Andere jobaanbiedingen tonen aan dat het hier
organisaties de neiging hebben om voor leidinggegeen alleenstaand geval betreft. In de weekbladen
vers en communicatoren vooral Engelstaligen in te
European Voice en The Bulletin duiken regelmatighuren. En zo krijg je het verschijnsel dat
vacatures op van niet-gouvernementele organisaEngelstaligen de leiding hebben, tenwljl dhe- of
ties en bedrijven met 'English mother tongue' als
viertalige Belgen, Denen of Portugezen assistent of
voorwaarde.
vertaler mogen spelen. Dat doet denken aan de
Belgische toestanden waarin Frans-eentaligen de
Het moedertaalcriterium druist volgens Staes in
dienst konden uitmaken en drie- of viertalige
tegen het non-discriminatiebeginsel bij de aanwerVlamingen goed genoeg waren in de rol van klerk
ving van personeelsleden in de Europese Unie
of vertaler
,,Niet-Engelstaligen worden bij voorbaat uitgeslo-
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Antwerpse Jong vu&lD
nodigt uit
Een aantal jongeren in Antwerpen neemt het
initiatief om een jong VU&ID-groep op te richten. De bedoeiing is om samen activiteiten en
acties te ondernemen en aan vorming te doen.
Dit alles om op een aangename manier een
gemotiveerde groep jonge mensen bijeen te
i<rijgen.
Dirk Bossers: „Het ogenblik om met dit initiatief
te starten is volgens ons goed gekozen. Wij
kunnen immers aan de jongeren, die naar aanleiding van de voorbije verkiezingen op de verschillende lijsten in Groot-Antw/erpen stonden
iets aanbieden waarin zij zich kunnen engageren. Met alle commotie rond onze partij, pogen
wij hiermee ook een positief signaal te zenden
naar achterban en pers."

De initiatiefnemers willen meteen van start
gaan.
lefke Hendrickx: ,,Daarom durven wij ook vragen aanwezig te zijn op onze plezante openingsactiviteit, namelijk een fuif. Deze gaat
door op zaterdag 9 december vanaf 21 uur in
zaal De Kring, Jaak De Boeckstraat 73, 2170
Merksem (vlakbij de markt van Merl<sem, op 50
meter van de Bredabaan). Tussen 21 en 22 uur
zullen wij op een gemoedelijke manier een
woordje ter verduidelijl<ing geven ten geheve
van de pers en geïnteresseerde partijgenoten."

Wat zou Vlaanderen zijn zonder de VU?
Wat zou de VU zijn zonder VUJO? En wat
zou de VUJO zijn zonder VUJO-Limburg?
Deze vragen werden de afgelopen tijd
meermaals gesteld. In Limburg hebben
op zaterdag 2 december jl. enkele
enthousiaste jongeren VUJO-Limburg
nieuw leven ingeblazen.
Het bestuur bestaat uit volgende personen: Johan Brom (voorzitter), Ine
TombeuT
(ondervoorzitter), Peter
Laveren (secretaris), Pieter Wouters
(penningmeester), Davy Sufkleers (afgevaardige arrondissementeel bestuur),
Frank Scboofs (persverantwoordelijke)
en Kim Strzebonski (kemverantwoordeÜjke).
Deze geëngageerde ploeg heeft zich tot
doel gesteld om het radicaal Vlaamsnationalisme en volksnationalisme uit te
dragen met respect voor elk individu en
elk volk. Tevens werkt zij vanuit een

OOST-VLAANDEREN
Za. 9 dec. NINOVE: Kerstfeest van
VVVG-Ninove. Om 12u.30 in zaal De
Pennelekker, Nlnoofsesteenweg 22 te
Denderhoutem. Met uitgebreid menu aan
1.000 fr, niet-leden 1.150 fr. Gevolgd door
gezellig samenzijn. Inschrijven door storting op rek.nr. 979-1300520-46 of op tel.
054/33.43.47.

WEST-VLAANDEREN
Do. 7 dec. IZEGEM: 'Polltiehervorming. Mogelijkheden en verwachting',
door prof. Brice De Ruyver (UG). Om 20u.
in de bar van de Stedelijke Academie voor
Muziek en Woord, Kruisstraat 15.
Toegangsprijs: 100 fr, abo's gratis. Org.:
VSVK.
Za. 9 dec. TIELT: Overwinningsfeest
van de Tieltse VU&ID. Om 19u. in het
Ontmoetingscentrum te Aarsele. Met
warme beenhesp, gevolgd door gezellig
samenzijn. Deelname: 500 fr. Kaarten bij
bestuursleden.
Ma. 11 dec. ROESELARE: WVGRoeselare bespreekt boek 'De Kraai' van
Bavo Claes, o.l.v. Ingrid Scherrens. Om
14U.30 in de Caaipersstraat 2 te Roeselare.
Org.: VWG-Roeselare i.s.m. VCLD.
Ma. 11 ROESELARE: 'Vlaanderen,
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grote ecologische bekommernis en stelt
zij zich tot doel om de ontsluiting van
Limburg te verbeteren.

UIT DE REGIO
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VU&ID-Boechout
bestuurt mee

Meer info: 0478/37.70.76,

airk.bossers@Yucom.be of 0475/44.16.66,
lhendi1ckx@hotmall. com

VUJO-Limburg heropgestart
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In Boechout werd een bestuursmeerderheid afgesloten. De coalitie bestaat uit
VU&ID, VLD en CVP. Agalev en VB zitten
in de oppositie. De verdeling van de mandaten is de volgende: VU&ID: voorzitter
OCMW en 2 schepenen; VLD: burgemeester en 1 schepen; CVP: 2 schepenen. '
Voor VU&ID worden de uitvoerende
mandaten ingevuld door Fred Entbrouxli,

Wilfried Van Vlem en Koen T'Sijen.
VU&ID zal wellicht voor volgende
bevoegdheden verantwoordelijkheid dragen: Cultuur en Toerisme, Jeugd,
Inspraak en Informatie, Onderwijs,
Sociaal
Beleid,
Huisvesting
en
Tewerkstelling, Ruimtelijke Ordening.
Wellicht stuurt VU&ID ook 2 raadsleden
naar het OCMW en naast de voorzitter
ook nog een lid in het vast bureau.

Voor meer info: Joban Brom,
0477/455663, jobaaJ}rom@boüiail.com

De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen vzw
werft aan
Educatief medewerker m/v
27 uren per week
regent, maatschappelijk werker

!/Dj:y!jjjia

www.volksunle.l)e

Europa en de wereld'. Inleiding door David
Criekemans (UIA) op het debat over de
Kleurennota. Om 20u. in CC De Spil.
Toegang gratis. Org.: VU-nationaal i.s.m.
VCLD.
Dl. 12 dec. IZEGEM: Kerstfeest van
FVV-lzegem. Info bij Renata Blondeel,
051/30.48.08.
Dl. 12 IZEGEM: Fietstocht, met start
om 14u. aan het beeld 'Het paar',
Korenmarkt. Org.: VWG-Fietsclub.
Wo. 13 dec. BRUGGE: Een reeks korte
films over een mooi stukje Frankrijk door
Yvan Bruyneel. Om I5u. in PCH Magdalena,
Violierstraat 7. Deelname 70 fr, met koffietafel 140 fr. Deuren vanaf 14u. Org.:
VWC-Brugge-Noord (050/38.10.08).
Vr. 15 dec. TORHOUT: Afsluiting Jaarkring en kerstfeest van WVC, met programma o.l.v. Jules Anseeuw. Vanaf 14u.30
in zaal 't Centrum, Beerstraat 20 te
Torhout. Deuren om 13u.45. Ingang: 200
fr, koffietafel inclusief Met
Za. 16 dec. IZEGEM: Jaarlijkse hutsepotteling. Om 17u.30 aan het Vlaams Huis.
Start van de wandeling. Om 20u. aan tafel
in het Nieuw Gemeentehuis, Kachtem.
Vooraf inschrijven bij Wilfried Lagae
(051/30.48.78),
Joris
Verbeke
(051/30.48.08) of bij Victor Steelant
(051/31.22.30). Org.: Wandelclub Vlaams
Huis.
Dl. 19 dec. lEPER: Om 15u. treedt het
Wiener Ensemble Roger Renard uit Gent
op in het Fastop 'Ter Gamere', Zonnebeekseweg 286 te leper Toegang 150 fn, -hSpas
100 fr. Org.: VVVC-afd. leper i.s.m.
Ministerie v.d. Vlaamse Gemeenschap, afd.
Volksontwikkeling en Bibliotheken.

• communicatief* Vlaams-nationaal
• bereid tot avondwerk • kennis tekstverwerking
Sollicitaties worden voor 12 januari 20001 verwacht op het FW-secretariaat, Bennesteeg2 te 9000 Gent. TeL 091223.38.83, fax 091224.44.81.
E-post: jvv-nat@online. be

Dl. 19 dec. KORTRUK: Om 19u.30
kookdemonstratie door kok Steven
Holvoet, in het Trefcentrum West-Flandria,
Kortrijk. Inschrijven: B. Deconinck-Damiens
(056/21.26.99). Org.: FW-KortriJk.
Dl. 19 dec. IZEGEM: Kerstfeest en
Jaarlijkse statutaire ledenvergadering
VVVG. Om 14U.30 in zaal Ter Maerel,
Abelestraat 36. Org.: WVC.
Do. 21 dec. BRUGGE: Veerie Rooms
spreekt over 'Japanse houtsnijkunst'. Om
15u. in De Gulden Spoor, 't Zand 22. Org.:
Informativa vzw.
Do. 21 dec. TIELT: Cespreksavond
over 'Het altaar van de politiek'. Gastspreker: Mare Platel. Om 20u. in 't Vossenhol (keldertheater CC Cildhof) Sint-Michielstraat 7 te Tielt. Org.: A. Vander Plaetsekring i.s.m. VCLD. Info: Hilde Houwen
(051/40.42.94 of 02/219.25.00 • kantooruren).
WO. 27 dec. BRUGGE: Kerstviering
'Zuienkerks Musical Show Ensemble'. Om
15u. in PCH Magdalena, Violierstraat 7.
Deuren vanaf 14u. Deelname 100 fr., met
koffietafel 200 fr; niet-leden 250 fr. Org.:
WVG-Brugge-Noord (050/38.10.08).

VLAAMS-BRABANT
Za. 9 dec. OVERUSE: Feest t.g.v. de
nieuwe bewindsploeg. In zaal De Rank,
Hoeilaartsesteenweg. Vanaf 20u.30 tot in
de vroege uurtjes. Org.: VU-OveriJse/
OV2002.
Zo. 10 dec. DILBEEK: Etentje van
VUJO-Halle-Vilvoorde. Spaghetti en koninginnehapje. Van 11u.30 tot 20u. in zaal 't
Verloren Hofke, H. Theresialaan 79 te
Dilbeek (op 300 m. van de Ring afrit 13).

Op vertoon van VU-lidkaart: 100 fr. korting
per gezin.

ANTWERPEN
Do. 7 dec. BERCHEM: Eerste deel van
een tweedelige cursus over '2000 Jaar
geschiedenis van Vlaanderen' door RJ.
Verdoodt. Om 20u. in Cultureel Centrum
Berchem, Driekoningstraat 126 te
Berchem. Deelname volledige cursus: 500
fr, studenten en 65H- 300 fr Org.; VCLD.
Info; 02/219.25.00.
Za. 9 dec. ANTWERPEN: Openingsactiviteit van Jong VU&ID Antwerpen. Fuif
in zaal De Kring, Jaak De Boeckstraat 73 te
Merksem (vlakbij markt van Merksem, op
50m. van Bredabaan). Vanaf 21u. Info: Dirk
Bossers (0478/37.73.76) Of lefke Hendrickx
(0475/44.16.66)
Do. 14 dec. BERCHEM: Tweede deel
van een tweedelige cursus over '2000 Jaar
geschiedenis van Vlaanderen' door RJ.
Verdoodt. Om 20u. in Cultureel Centrum
Berchem, Driekoningstraat
126 te
Berchem. Deelname volledige cursus; 500
fr, studenten en &5+ 300 fr Org.: VCLD.
Info; 02/219.25.00.
Vr. 15 dec. PUURS: Dansfeest van
VU&ID-Puurs, met optreden van Margriet
Hermans en aansluitend discobar In de
polyvalente zaal van CC de Kolelbloem in
Puurs. Deuren vanaf 20u.30. Kaarten in
vvk. aan 150 fr bij Inge Faes
(0477/332.914), aan de kassa 200 fr.
Steunkaarten: 100 fn Met gratis tombola
op de kaarten.
Wo.
27
dec.
BORGERHOUT:
Kerststallentocht. Vertrek in Borgerhout
om 8U.45. Deelname: 850 fr Alle info bij
Jan De Scheerder (03/236.45.43). Org.:
Vlaamse Kring voor Volksontwikkeling.

Y/^ oor vrienden, zegmaar de WIJ-lezers, ging Wouter
De Bruyne op zoek naar de betere klassieke
muziek. Aantrekkelijk verteerbaar en duurzaam.
Misschien een ideetje voor de kerstboom?

•

MUZIEK

HOMO LUDENS

Geen Bachjaar zonder Bach. De
Akademie fur alte Musik uit Berlijn
speelt zijn zes Brandenburgse concerten, opgedragen aan de muzikale zoon
van de keurvorst. De concerti zijn lichtvoetig en speels en spreken de mythe
tegen dat Bach een ijverige maar saaie
man was. Dit doen ook de vier suites,
rijen van gestileerde dansen met afwisselende orkestbezetting. In de derde
suite komt de beroemde aria op de gsnaar voor, wellicht een van de meest
ontroerende stukjes uit de muziekgeschiedenis. En de tweede eindigt met
een speelse badinerie, bewijs dat Bach
ook een homo ludens was (Harmonia
Mundi, 2 CD's, 1.260 fr.).
De vrome Bach ontdekt men het best via
zijn oratoria en cantates. Toch verkies ik
Tijdens een verblijf op de Kahlenbei^ bij
Wenen zei mijn gastheer: „Wil je een
concert bijwonen, spreek me dan aan en
ik doe het nodige. Maar ga niet naar
Mozart ofHaydn als von Karajan voor
het orkest staat. Die heeft geen feeling
voor beide heren. Geef hem echter
Richard Strauss of Debussy en hij doet
wonderen." Deze wijze woorden zijn
me altijd bijgebleven, ook en vooral als
ik op zoek ga naar een gepaste vertolking van de tweede symfonie van
Brahms of het vioolconcert van
Sibelius, en daarbij de keuze heb tussen
minstens twaalf uitvoeringen.
FARINELLI

Vrienden of familieleden sturen me op
pad om hun een lijstje met degelijke
CD's als geschenk voor de feestdagen
neer te pennen. Ik moet, zeggen ze,
rekening houden met prijs, duur en
interpretatie. Mijn zoektocht heeft me
enkele suggesties opgeleverd.
De kamermuziek van Haydn is vreugde
en troost. Ze is springlevend en vitaal,
geestig en vol temperament. Soms heb
je de indruk dat melodie en contrapunt
zomaar uit zijn pen vloeien. Maar bij
scherp toeluisteren hoor je hoe doordacht alles is. De kamermuziek van
Haydn is een goudklomp, zegt mijn
vriend. Als ik naar het trio Florestan luister moet ik hem gelijk geven {Koch
Discover, 280 fr.).
Tot voor kort was een contratenor voor
mij synoniem met verwijfd. Tot ik onze
RenéJacobs in de rol van Orpheus van
Gluck hoorde en de roemruchte
Farinelli in de gelijknamige film. Zo
werd wat vroeger bijna tegennatuurlijk
klonk doodgewoon Andreas Scholl is
de bekendste contratenor van deze tijd.
Harmonia Mundi borstelt een portret
van hem. Hij zingt daarbij bekende aria's
van Bach, Haendel, Buxtehude en

Een kerstboom
vol CD'S

Vivaldi, een staalkaart van de barok als
het ware (475 fr.).
De cello is de stem van de weemoed en
de zangerigheid. Isserlis, een van de
boeiendste cellisten van onze tijd, speelt
er een schitterende bloemlezing van.
Die bevat o.m. het concerto van Elgar,
ideaal als achtergrond voor de verfilming van de romantiek van Jane
Austen, Sehlomosica. Ernest Block, een
droefgeestig stuk met joods-mystieke
inslag. Don Quichote van Richard
Strauss,ridderlijken boers, realisme en
parodie, en de rococo-variaties van
Tsjaikowski, onstaan na een drinkgelag
met zijn vriend Fitzenhagen waarbij de
componist, een dansachtige melodie
zingend, opmerkte: „Ik voel me echt
plezierig en opgewekt, zelfs een beetje
rococo." {Virgin Classics 2 CD's, 500
fr.).
Mahler is altijd een controversieel man
geweest. Als dirigent van de Weense
opera vond men hem te streng, als componist te veel zoeker en piekeraar. De
legendarische Willem Mengelberg en
het Nederlandse Concertgebouw hebben zich altijd ingespannen om zijn
werk bekend en geliefd te maken. Zijn
eerste symfonie is een ode aan de
natuur, gepaard aan de grilligheid van
het scherzo, een Oostenrijkse boerendans, en de wat bizarre verwerking van
het kinderiiedje 'Broeder Jacob'. De
negende, geschreven met het voorgevoel dat Beethoven en Schubert \m.ï de
grens hadden bereikt, is vervuld met de
doodsgedachte maar eindigt in loutering
en berusting (Virgin Classics 2 CD's, 500
fr.)

zijn motetten die ik ooit hoorde in de
intimiteit van de Brusselse Miniemenkerk. Ze zijn sober, bijna onaards en van
een grote devotie. Van de zes motetten
is 'Jesu, meine Freude' het best bekend.
Het zit in ons geheugen van toen we nog
jong en ongeriefd van jaren waren. Toen
we het moesten aanleren, traag en
omzichtig, hebben we gesakkerd. Nu
zijn we de hemel en onze strenge koordirigent eeuwig dankbaar. De Gentenaar
René Jacobs nam ze op voor Harmonia
Mundi (515 fr.).
GENIALE EENVOUD

AntonBrucknerhttk altijd aan zichzelf
getwijfeld. Daarom noemde hij zijn eerste symfonie 'de nulde', alsof ze niets te
betekenen had. Bruckner was een vurig
aanhanger van Wagner en een man die
zich in de eerste plaats thuis voelde op
zijn geliefd instrument, het orgel.
Daarom ligt hij begraven in de abdijkerk
van Sankt-Florian waar hij organist was.
God, Wagner en het orgel verklaren de
monumentaliteit en de geest van zijn
werk, dat een ode aan de schepper is,
met een orkestratie die aan Wagner herinnert en een opbouw vanuit de registers van het orgel. Felle kopers, pastorale houtblazers en mijmerende strijkers
vormen een harmonisch geheel dat stralend uitdijt of stil tot rust komt {EMI
Classics alle symfonieën, 9 CD's, 1.495
fr.).
De missen van Mozart - want hij heeft er
meer geschreven dan het Requiem en de
Kroningsrais - zijn bijna alle gekenmerkt
door een hang naar lichtvoetigheid en
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schittering. Alsof ze niet voor de dom
van Salzburg of een landelijk kerkje in
Oostenrijk bestemd waren, maar voor
paleis en hof Toch zijn ze door hun
geniale eenvoud een bron van troost en
hoop. Je vindt ze bij Virgin Classics op 5
CD's voor 830 fr
Madrigalen zijn meerstemmig maar met
de stem van de liefde en de pijn. Ze zijn
volks of kunstzinnig, dansachtig of weemoedig Ze kennen geen grenzen en
zijn gekleurd door zon en lach, weemoed en ironie. Lassus was er meester
in, de Italiaan Marenzio en de
Engelsman Morley Ze zijn in hun zangerigheid tijdeloos. Dat bewijst het
Hilliard Ensemble op 2 CD's, uitgebracht door Virgin Classics voor 500 fr
BIZARRE SATIE

Thomas Quasthoff Ian Bostridge,
Thomas Hampson en Bryn Terfel zijn
de beroemdste baritons van deze tijd.
Toch is iedereen het erover eens dat
Dietrich Fischer-Dieskau voor deze
eeuw als voorbeeld bij uitstek kan gelden voor de vertolking van het lied.
Expressief, gevoelig, warm en dienstbaar zijn daarbij veelgebruikte termen.
Ik ken bv. geen tastbaarder uitvoering
van Schuberts 'Erlkonig' of Schumanns
'Die zwei Grenadiere'. DGG heeft zopas
een bloemlezing van een paar tientallen
CD's van hem uitgebracht. Wie met zijn
unieke stem kennis wil maken vindt zijn
gading bij een keuze uit de liederen van
Schubert (DGG, 320 fr.).
De meest bizarre en eigenzinnige onder
de Franse componisten was en blijft
Erik Satie. Zijn gedrag grenst aan het
surrealisme en Magritte Zo zie je bij
het betreden van zijn merkwaardig
museum in Honfleur het opschrift:
,,Ceci n'est pas un musée". Maar Satie is
meer dan bizar Zijn pianowerkjes met
hun vreemde titels bevatten weinig
noten maar veel muziek. Niets lijkt zo
eenvoudig, maar wellicht is weinig zo
moeilijk om te spelen, wellicht omdat
elke noot haar waarde heeft, (uitgebreide bloemlezing bij Musidisc France, 2
CD's, 830 fr.).
Tenslotte. Ben je op zoek naar authentieke 'Vlaamse kerstmuziek, loop dan
naar het Kruidvat en koop de CD met
de warme stem van Herman van Veen,
begeleid door een kinderkoor en een
schitterend Amsterdams barokorkest
onder leiding van Ton Koopman
(_Harlekijn/Holland
en
Erato/Frankrijk, 145 fr.)
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NIEUW IN DE BIOS

LEROLDANSE

de rijzende zon waarrond de Jonge nobelen van oproerigejamilies draaien als gehoorzame planeten. Zijn succes is van het
Je moet aide Encyclopedie van de Barokmuziek hebben geme- Cineast Gérard Corbiaü, de maker van de muzikale parels 'Le niveau van de schoonheid van Lodewijk en van het talent van
moriseerd wil Je hebben gehoord van Jean-Baptiste Lully. Demaitre de musique' en Farinelli, il castrato' heejt met zijn Lully: een koning is geboren. Lodewijk is 22 wanneer Mazarin
man leejde van 1632 tot 1687. Tot aan zijn dood had hij alles te nieuwste 'Le roidanse', aan de hand van koning Lodewijk XIV sterft en hij maakt zich nu meester van de macht, wat voor
zeggen over de muziek in Frankrijk. Omdat deze tot Fransman (de Zonnekoning) een beeldgeschetst van het Frankrijk van die onmogelijk werd gehouden. Hij benoemt Lully tot
Opperintendant van de muziek. Voor Lully is de koning alles, hij
genaturaliseerde Italiaan zijn macht uitdrukkelijk uitoejende tijden van componist Lully en zijn kompaan Molière.
OTuiervondhij daarbij nogal wat tegenstand. Lully had een Jeno-In 1653 maakt Lully, uitmuntend danser en violist zijn intrede houdt van hem op een platonische manier Omwille van zijn
menaal succes in zijn tijd. Hij was de schepper van de tragédieaan het hoj Hijziet eenJonge trotse Lodewijk, die uitblinkt in de machtspositie wordt hem zijn succes niet in dank afgenomen en
lyrique en leverde een belangrijke bijdrage aan het grand dans en dankzij de balletmuziek die hij voor Lodewijk samen- hij was dikwijls het onderwerp van bittere satire Een schittemotet, de meest in het oog springende exponent van de Fransestelt, maakt Lully een koning van hem. Sinds het nachtelijk bal-rend tijdsbeeld, prachtige muziek en sterke vertolkingen. C**l/2)
let, enkele maanden na hun eerste ontmoeting wordt Lodewijk
barok.
Willem Sneer

MEDIA

EX^VV

••iï-'^'fl

^.i

^•^sy Dief! Eerste deel van een tweedelige Vlaamse
misdaadfilm uit 1998 van Marl< Punt, gebaseerd op de
autobiografische roman 'De helft van de tijd' van Frans
Van Reeth. Hij noemt zichzelf een socialist, maar dan
wel een voor eigen rekening: hij houdt immers niet van
werlcen en heeft dan maar voor het beroep van dief
gekozen. Het is wel een risicovolle job.. Met Axel
Daeseleire, Damiaan De Schrijver, Tania Kloek en Jenne
Decleir. Zat. 9 dec, VTM om 21u.25
^^^J
Light Sleeper Amerikaans drama van Paul
Schrader uit 1991. John Le Tour is een drugskoerier die
werkt-in opdracht van een zekere Ann, Hij bezorgt zijn
klanten het spul waar ze dat ook maar wensen en zo
belandt hij in de chicste bars en clubs. Op een dag
wordt hij door de politie aan de tand gevoeld over de
dood van een gebruiker. John krijgt schrik en wil stoppen. Sterke grootstadfabel over schuld, boete en verlossing. Zon. 10 dec, VT4 om 21u;30
^^s=^ Maxlum Overdrive Amerikaanse horrorfilm uit
1986 van Stephen King. Het jaar 1986. De komeet RheaM komt in de buurt van de aarde en raakt zelfs in een
baan om de planeet. De komeet heeft een vreemde
uitwerking op alle machines op aarde. Ze komen in
opstand tegen de mensen en vallen aan om te doden
.. Maan. 11 dec, VT4 om 22u.40
^•^=^ Skeletons Na een hartaanval verhuist de succesvolle journalist Peter Crane met zijn gezin naar het
stadje Saugatuck. Op een dag wordt hij benaderd door
een vrouw die hem vraagt om haar zoon, die onschuldig in de gevangenis zit, te helpen. Naarmate Peters'
onderzoek vordert, gedragen de inwoners van
Saugatuck zich steeds vijandiger en bedreigen zelfs zijn
gezin. Amerikaanse thriller uit 1996 van David LeCoteau
DIns. 12 dec. Kanaal 2 om 22u.40

Chris cooper en
Elizabeth Peria In
'Lone star', woens.
13 dec. Canvas om
20U.30

^ & = ^ The Old Cringo Harriet Winslow is haar saaie
leventje als onderwijzeres meer dan beu. Wanneer ze
een job aangeboden krijgt als gouvernante op de uitgestrekte hacienda van een rijke Mexicaanse familie,
gaat ze daar ook graag op in. Amerikaanse drama uit
1989 van Luis Puenzo naar het boek van Carlos Fuentes.
Dond. 14 dec, VT4 om 22u.40
^•^siy Austin Powers Austin Powers is een modefotograaf annex geheim agent die in Londen anno 1967
heel wat furore maakt. Wanneer zijn aartshvaal dr Evil
zich laat invriezen, volgt Powers diens voorbeeld. Dertig
jaar later ontwaakt hij om de strijd tegen Evil voort te
zetten. Maar de tijden zijn Ingrijpend veranderd ...
Amerikaanse komedie uit 1997 van Jay Roach. Een
geslaagde parodie op Swinging Londen en op James
Bond-films. Vrl). 15 dec, TV1 om 21u.45
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meest gekopieerde TV-stal houdt daarmee
best rekening.
Hoeveel er in TV-land veranderd is op een
klein decennium tijd, blijkt ook wel uit de
relatieve windstilte die er heerst rond
'Jambers Magazine'. Zelfs Humo voert
tegenwoordig tal van types op waarvan
het blad nog niet zo heel lang geleden
vond dat ze enkelrijpwaren voor de psychiatrie of ...Jambers. Je kan nog steeds
veel tégen 's mans programma hebben,
één ding mag je hopen: dat de gasten van
Jambers géén gewone Vlamingen zijn.
Van de aflevering van deze week zal ons en we zullen niet alleen zijn - vooral César
bijblijven, een bejaarde dronkaard met
een pony varkens en een aantal kalkoenen. Daarvan heeft er eentje het einde van
Jambers Magazine' niet gehaald: César
had geld nodig en moest het beest slachten. Wat volgde had een dermate hoog
Mr. Bean-gehake dat het lachwekkend
werd. Nadat César de kalkoen liefdevol
had toegesproken, ontstak hij in dronken
woede, om daarna het beest haast te kussen. Ook nadat het dier haar hoofd had
verloren bleef César ons verbazen. Om de
Jambers Magazine, donderdag 30 november 2000, VTM
kalkoen ambachtelijk te pluimen stak hij
Is het ook u opgevallen hoe weinig er de zij al dan niet erin slagen te overleven met het kreng in een oud verroest olievat met
jongste tijd op het kleine scherm te zien 9 vreemden - zich nu plots voor iedere kokend water. Voor ons geen kalkoen met
is? Of anders: hoeveel meer er van het- 'verschijning' riant laten betalen. Hoe kerstmis... „Ajje wuwe nie tus es, je doe]
zelfde op ieder kanaal is op te vangen. heerlijk vinden wij het dat mensen als wajje wélt" of zoiets trachtte hij ons duiNog ergerlijker dan de leegte vinden wij Betty van Big Brother^rk wat poen ver- delijk te maken. Steeds meer kregen wij
het gegeven dat er steeds meer 'gewone dienen aan het gegeven dat anderen dom- een idee waarom Cesars 'wuwe' het voor
mensen' de ether komen vervuilen. weg bereid zijn geld te betalen enkel en bekeken had gehouden.
Vroeger had je de deskimdigen, de topen- alleen maar om hen te zien. Dat is toch te De drie andere gasten in Jambers' 'Arm,
tertainers en de verplichte py/^nummers, gek voor woorden! ? Nog een andere dame maar gelukkig' konden onze aandacht
daarna kwamen de BV's en nu is er 'Jan- van Het Huis gaat onze hersenen op de moeilijker gaande houden. Mimi was 17
met-de-pet'. Zo stilaan loop je meer de proef stellen met een singeltje en de enige en wilde zichzelf middels het wonen in
kans - anderen zeggen: hetrisico- je buren homo van het gezelschap schijnt een een kraakpand beter leren kennen.
en familie op het scherm te zien dan wel mooie carrière als dragqueen tegemoet te Ofschoon overduidelijk was dat het kind
in het echt. Het grote aantal in te vullen gaan. U moet ons geloven: al die dingen geen nagel had om haar gat te krabben,
uitzenduren gekoppeld aan een verre- weten wij, terwijl we hooguit 15 minuten vond de commentator het nodig gortgaande rationalisering maakt dat de van het programma en de afgeleiden droog te vermelden dat ze niet spaart.
hoofdmoot gevuld wordt met meubelbou- ervan op TV hebben gezien... Honderden OokMarcha.d een filosofie over het leven
levard-end Vlaanderen. Vroeger - we spre- mensen vinden op zondagavond de tijd zoals het zijn moet. Hij speelde de rol van
ken dan over hoop en al tien jaren geleden om naar Vilvoorde af te zakken om er te overjaarse hippie die moest rondkomen
- hadden al die doordeweekse mensen gaan kijken naar mensen met wie ze in met een uitkering. Hij spaarde daarvan
geen stem. Nogal wiedes: ze hadden hun dagelijkse leven waarschijnlijk nooit overigens wél.
immers ook bijzonder weinig tot niets bij een woord zouden hebben gewisseld. Afgesloten werd met Robert, ook al een
te dragen aan het debat, laat staan het Wedden dat ze zoiets voor hun buren uitkeringstrekker die van Tibetaanse monmaatschappelijk debat. Nu krijgt iedere amper zouden kunnen opbrengen?
niken de geneugten van het boventoonduivenmelker met het telefoonnummer Alleen op de commerciële omroep? Neen zingen had ontdekt. Ook hij zocht naar de
van één van de vele 'Man in de straat'-pro- hoor: iets daarvoor hadden we op het zin van het leven en wilde met een oud
gramma's zijn moment de gloire. Jammer VRT-scherm moeten kijken naar een - voor buswrak Vlaanderen overtuigen van zijn
genoeg heeft hij nog steeds niets, maar het overige perfect normale - man die heel pacifistische wereldinzichten. Omdat hij
dan ook helemaal niets bij te dragen aan Vlaanderen deelachtig wilde maken aan wel gelukkig arm was, maar niet het geluk
het debat. Vulsel, voor de eigen video en zijn haartransplantatie. Er is opvallend had geld genoeg te hebben voor het herhet verhaal op café of bij de kerstkaUcoen. weinig commotie over deze 'Napels zien', stellen van de bus, moest hij Vlaanderen
Op een enkele gelukkige uitzondering na, de eerste productie van Woestijnvis die voorlopig overtuigen met een Engelstalig
kunnen wij nog steeds niet de verdienste de winterse zondagavond niet deze van singeltje over bommen en vrede.
achterhalen van mensen die om de een of de VRT maakt. Vooriopig zwijgt de kri- Afsluitend zagen we Robert een voedselandere reden interessant genoeg bevon- tiek, maar dat blijft niet duren, zeker niet bedeling van de Hare Krishna opvrolijden worden voor het kleine scherm. We wanneer Woestijnvis zich gaat begeven ken - nuja - met zijn gitaar. Een dorpsgek?
kunnen er al helemaal niet meer bij dat op de markt van de weekbladen waar op Natuurlijk. Met dat verschil dat iedereen
sommigen - wiens enige maatschappelijke dit moment strijd geleverd wordt voor hem kent vanwege de TV...
betekenis wordt afgemeten aan het feit of ieder verkocht exemplaar. Vlaanderens
Krik

Gewone mensen
bestaan (niet)

Lambermont
In W7/{^ 6 nov. jl.) staat dat „los van het feit dat
het GEN (= het gewestelijk expressnet rond
Brussel) de verfransing potentieel zal uitvoeren
tot in Leuven, Aalst en Mechelen, het ook de
files op de wegen niet zal oplossen."
In 'Maes en Staes-Europa' (juli 2000) lees ik dat
Bart staes en Nelly Maes geen gelegenheid

voorbij laten gaan om de dure verplaatsingen
van Brussel naar Straatsburg aan te klagen.
Voor de VU zijn files en verplaatsingen dé
staatsproblemen bij uitstek.
In plaats van Brussel (gedeeltelijk) te ontvetten
om ons minder problemen in bv. Zaventem, de
Zes, Vilvoorde e.a. op de hals te halen, heeft de
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Niet meer nodig?
De interne strubbelingen van VU-ID21
zijn uitgevlakt. Was niet zo leuk maar het
stemt mij droevig dat het weekblad WIJ
verdwijnt. Waar staan zij dan in de persmedia, de echte Vlaams-voelende lezers,
in het bijzonder zij die in het Brusselse
wonen?
WIJ wordt vervangen door een ledenblad
dat om de drie weken zal verschijnen. Ik
heb begrip voor deze noodoplossing, dat
is beter dan helemaal te verdwijnen. Om
tijdsgevoelsmatige redenen is het echter
beter niet om de drie, maar om de twee
weken te verschijnen. Of tweemaal per
maand, dan geraakt men minder de tel
kwijt, en men heeft iets sneller goede
Vlaamse informatie.
Herman A.0. Wilms,
Vorst-Brussel

Big Brother
Het is onbegrijpelijk dat 1.600.000 mensen
naar
Big Brother
kijken.
Onbegrijpelijk, niet omwille van het
bloot en de bijna-schunnigheden maar
omwille van de zinloosheid van het programma. Het mag dan nog een commerciële zender zijn, toch bestaan er nog
altijd normen voor 'slechte' en 'goede'
programma' s. Wanneer zelfs een Mikt
Verdrengh, zowat de uitvinder van de
commerciële TV in Vlaanderen, beweert
dat hij nooit een Big Brother zou toelaten
op VTM, dan zegt dit toch genoeg.
Het beter uitdrukken dan Manu Ruys het
ergens heeft gedaan: 'De smaak van het
plebs domineert' kan niet. Bovendien is
er nog een bijkomend aspect. Reeds
gehoord welke brabbeltaaltjes de bewoners van 'het huis' wauwelen?
Vlaanderen gaat op het vlak van goed
taalgebruik achteruit in plaats van vooruit. Dat daar geen enkele poUticus iets
over te zeggen heeft!
Jan de Laet,
Antwerpen

Brussei. onze
hoofdstad
In de krant staat dat dhr. Jean-Claude Van
Cauwenberghe vindt dat Vlaanderen
moet ophouden Brussel als hoofdstad
van Vlaanderen te beschouwen. Met wat
moeit monsieur Van Cau zich eigenhjk?
Het is toch zo dat elke deelstaat doet wat
hij denkt te moeten doen. Als het Waalse
parlement morgen beslist Namen te ruilen voor La Roche of Poupehan dan is dat
de zaak van de Walen en van niemand
anders. Bovendien mag de Waalse minister-president niet vergeten dat Brussel
een eiland in Vlaanderen is, dat bovendien als derde gewest niet eens in staat is

zichzelf te bedruipen. Als WaUonië
Brussel laat vallen, mij goed. Daarom
hoeft Vlaanderen dat nog niet te doen.
JanVereecken,
Tienen

Veurne
Het lijkt mij duidelijk dat bij de herstemming in het kiesdistrict Veurne het
Vlaams Blok heeft geprofiteerd van de
underdog-rol en dit ten koste van alle partijen met uitzondering van Agalev.
De vooruitgang in Nieuwpoort, waar de
stemming op 8 oktober jl. manueel en
dus normaal verliep, wijst op een reactie
omwille van de unfaire behandeüng van
het Blok.
De CVP heeft haar achteruitgang ietwat
kunnen beperken door het opstellen van
burgemeester Jan Verfaülie van Veurne,
waar ongeveer 1 op 2 Veumenaren op
hem heeft gestemd.
Carol Vandoome,
Veurne

Leraars Icrijgen
verdiende loon
Met stijgende verbazing volg ik het
gebeuren inzake de stakingen in het
onderwijs. Voor zover ik de grieven van
het onderwijzend personeel kan volgen
is het in de eerste plaats een kwestie van
kwaliteit van de job. De stress is toegenomen, de begeleiding schiet tekort, teveel
aandacht moet uitgaan naar administratieve bezigheden en te weinig naar het
lesgeven, het opvoeden an sich. Mooi zo,
dat is een eisenpakket dat op mijn volledige sympathie kan rekenen: we spelen
per slot van rekening met Vlaanderens
toekomst, nietwaar?
Minder sympathiek wordt de hele zaak
wanneer het onderwijsleger begint te
leuteren over een te laag loon. In de uitzending van 'Ter Zake' (vrijdag 1 december jl.) werden man en paard genoemd.
Een kleuterjuf met 12 jaren dienst verdient naar eigen zeggen 54.000 fr. netto
per maand. Een leraar lager onderwijs
met drie kinderen en een vrouw ten laste
haalt na 30 jaar dienst net geen 80.000 fr.
Met alle respect: dat zijn lonen die
bepaald wel kunnen concurreren met de
toch oh zo verafgode privé-sector. Ja,
vanzelfsprekend: de eindejaarspremie en
het vakantiegeld in het onderwijs zijn
niet bepaald riant, maar mag dan wel het
aantal verlofdagen in rekening worden
genomen? Heeft een werknemer uit 'de
privé' er hooguit 30, bij onderwijzers
loopt dat al snel op tot 70 en meer. 'Maar
wij moeten ook in de vakantie naar
school!' luidt het dan. Enkele zitdagen ja,
in de privé moet je ook al eens overwerken. En moet je voor je kinderen in

VU meegeholpen om van Brussel een derde
gewest te maken; en dit gewest vandaag nog
eens te verstevigen met 'Lambermont'. Het
hoffelijkheidsakkoord is lucht!
Jan Van Esbroeck,
Kalmthout

WEDERWOORD

opvang voorzien tijdens schoolvakanties. Natuurlijk: zoals het onderwijs een
bel kent, zijn er ook in de privé jobs die
stoppen bij de wissel van de dienst,
maar steeds minder en zeker niet deze
waar meer geld te halen valt dan in het
onderwijs. En mogelijk worden de kinderen moeilijker en de ouders assertiever Maar als het onderwijs dan zo'n roeping is, mag je dan als ouder niet minstens verwachten dat een deel van de
opvoedende taak wordt overgenomen?
En indien niet: wil iemand ervoor zorgen
dat het tweede inkomen in een gezin
niet meer 'noodzakelijk' is? Als het
onderwijs klaagt, zou het beter rekening
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houden met het feit dat het in de privé
ook echt niet zo gemakkelijk is, dat er
geen vaste benoemingen zijn en dat de
pensioenen er bepaald niet hoger zijn.
Het valt me trouwens op dat het de CVP
was en is die - nu ze uit de regering is plots weer de schone ziel van het kind en
de onderwijzer heeft ontdekt. Daarin
gaarne gevolgd door de vakbonden.
Neen, beste onderwijzers, regenten en
docenten: mijn sympathie heeft u niet. Is
het in de privé zoveel beter: het staat u
vrij om daar te gaan werken. Maar dan
achteraf niet komen zagen, hè?!
JA,
Keeibergen

Vacature
De VU&ID-Kamerfractie zoekt een
UNIVERSITAIR MEDEWERKER VOOR STUDIE- EN BEGELEIDINGSWERK
bij voorkeur met een opleiding jurist, bestuurswetenschappen of politieke en
sociale wetenschappen, of ieder ander relevant universitair diploma.
Activiteitenveld: flexibele inzet op federale bevoegdheidsterreinen.
SoUiciteren kan door het bezorgen van een uitgebreid curriculum vitae aan de
VU&ID-Kamerfractie, ter attentie van mevrouw Frieda Brepoels, fractievoorzitter, Huis van de Parlementsleden, Beyaert-Binnenhof, 1008 Brussel.
Telefoon: 02/549.85.15. Fax: 02/549.88.03. E-post: VU.deKamer@skynet.be
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'T evenjaar terug vertrok Mare Legendre en zijn
vriendin voor wat de realisatie van zijn stoutste jongensdroom moest worden: de wereldrondvaren
in een eigen zeilboot Maar de tocht strandde op Gran
Canaria, één van de Canarische eilanden. Vanuit dat
zonovergoten paradijs blijft de geestelijke vader van
Biebel en Kas zijn lezers verwennen met de nieuwste
avonturen van zijn vaak ondeugende striphelden.
• UITSMIJTER

Even was de geboren Antwerpenaar
Marc Legendre (44) in zijn stad om de
rijen Biebelfans op de Boeicenbeurs te
plezieren met een babbel of een souvenirtekening. WIJ was daar vanzelfsprekend bij en vroeg honderduit.
GEITENSTAL
,,De eerste halte die we op onze wereldreis hadden ingelast, bleek achteraf
gezien al meteen de laatste te zijn" steekt
een door de Canarische zon bruingetaande Mare Legendre van wal. „Toen we uiteindelijk via Spanje en Portugal op de
Canarische eilanden aankwamen, bleek
dat onze boot niet zo zeewaardig was als
we zelf dachten. Ons vaartuig had nogal
wat schade opgelopen, wat heel wat
oplapwerk met zich meebracht.
Daarnaast bleken mijn jongensdromen
over ongerepte baaien en inboorlingen
die naar je boot komen kijken niet echt te
kloppen met de werkelijkheid. Nu kwamen er mensen op ons af met de rekening voor de reparaties en die bleek dan
weer stuJdfen hoger te liggen dan vermoed De romantiek is ook in het zeilen
definitief verdwenen."
ONDER DE SPAANSE ZON
„Ons huisje, een gerestaureerde 'geitenstal', staat op de helling van een berg halfweg tussen Puerto de Mogan en Pueblo
de Mogan. Vooral Puerto de Mogan is een
schitterend haventje met bruggetjes,
watervallen van bloemen en planten en
een leuke visserskade met gezellige terrasjes. Rij je die haven uit, dan houdt het
toerisme meteen op en kom je terecht in
één van de meest vruchtbare valleien van
ons eiland waar avocado's, sinaasappelen
of andere mango's weelderig groeien.
Het dorpje Mogan ligt zo'n 7 kilometer
verder de bergen in en is heel authentiek.
Tussen die twee oergezellige plekjes
wonen wij: het ene been in de bergen,
het andere in de oceaan. Onze kleine
boot ligt iets verderop in het haventje
Pasito Blanco waar je geen winkeltjes,
geen bars, geen restaurantjes vindt."
„In principe ziet een tekendag in Spanje
er net zo uit als vroeger in Vlaanderen
maar alles verloopt in een meer ontspannen sfeer, 's Morgens zit ik om half acht
achter de tekentafel en blijf doorwerken
tot de middag, In de namiddag, want bij
ons is het altijd mooi weer, ga ik een paar
uurtjes naar het strand om wat te zwemmen of te zeilen. Tot aan het avondeten,
wat in Spanje traditiegetrouw nogal laat
is, probeer ik de klus voor die dag te klaren."
„Mijn vriendin, die de strips inkleurt,
houdt zich ook bezig met 'de dingen van
het leven': brood bakken, het telen van

biologische groenten en fruit. Wie daar
een bezem in de grond steekt, ziet er als
het ware de appelsienen zo aan groeien.
Zij zorgt ook voor de boekhouding en
da's niet onbelangrijk. Op verzoek van
onze uitgever zijn wij voorzien van alle
moderne apparatuur om het tekenwerk
via inscanning en e-mail naar België te sturen "
,,Een terugkeer naar Vlaanderen zit er
niet in", stelt Mare duidelijk. ,,Ik ben hier
zeker niet uit onvrede vertrokken maar
het leven dat ik tot op dat ogenblik leed,
met vergaderingen, etentjes en dergelijke

•

terlijk in te prenten. Ik kreeg daar toen
reacties op van 'Dat kan toch niet dat dienen Biebel zo tekeer gaat' en meteen was
zijn naam geboren."
„Toen ik als hoofdredacteur bij Kuifje
zat, kreeg ik via een publiciteitsbureau de
vraag om voor Robbedoes een strip te
tekenen. De eerste Biebels verschenen
maar ik vond dat helemaal niet leuk. Ik
wou schrijven, acteren of films maken
maar zeker geen strips tekenen. Voor mij
kon dat dan ook geen beroep zijn want
striptekenaar was je 'na de uren' en daar
bleef het dan ook bij. Toch bleef de inte-

Striptekenaar Mare
Legendre strandde
op Gran Canaria
meer, hoefde voor mij niet meer. Hier kan
ik al die rompslomp vergeten want als je
de mensen vertelt dat je van strips tekenen leeft, vallen hun ogen uit de kassen.
Trouwens, landgenoten vind je hier ook al
niet als je Griffo (Werner Goelen, nvdr)
die drie eilandjes verder op Las Palmas
woont, niet meerekent. Als we hier ooit
weggaan dan zit er misschien een verhuis
in naar Frankrijk, de Azoren of misschien
zelfs Noorwegen."

resse vanuit Robbedoes zo groot dat ik
maar 'prentjes' bleef tekenen. Dat gebeurde op mijn manier waarbij ik al de bestaande regels van het striptekenaarschap aan
mijn figuurlijke laars lapte. Om een lang
verhaal kort te maken, bleek dat mijn
eigen gecreëerde stijl zo aansloeg dat de
lezers veriangend uitkeken naar elk nieuw
album. En op die manier blijft het nog
steeds leuk werken met een Biebel waarbij
elke nieuwe titel tussen de 15 en 20.000
exemplaren haalt."

speelplaats, van 'smerige jood' tot nog
erger. Kinderen die de verwijten krijgen,
voelen zich op dat ogenblik zeker verwant
met Biebel die ook nogal de vaak de
pineut is."

De heer Biebel
ten voeten uit

DE LEZERS
Een leeftijd op het lezerspubliek van
Biebel plakken is niet eenvoudig. „De uitgever weet dan ook niet goed of hij voor
mijn nieuwste albums moet adverteren in
'De Morgen' of in 'Donald Duck', mijn
fans zijn van alle leeftijden. De jongsten
die amper kunnen lezen kijken graag naar
de prentjes terwijl tijdens signeersessies
de 30'ers en 40'ers evengoed aanschuiven. Als ik hen vraag of het voor hun kinderen is, krijg ik steevast het antwoord dat
zij al jaren grote fan zijn van mij.
Studenten organiseren zelfs Biebelfuiven... Vorig jaar werd Biebel door de universiteit van Groningen uitverkoren als
mascotte van het jaar.".

'IKKE'
DE HOOFDPERSONAGES
Het eerste album, 'De Biebelstory en
andere verhalen', verscheen in 1985 bij
Standaard Uitgeverij. Mare Legendre had
toen al 'Ikke' als pseudoniem aangenomen.
Mare Legendre: „Die 'Ikke' gaat al mee
van toen ik als kleine jongen tekeningen
en schilderijen maakte voor moeder en
vader. Als ze mij vroegen wie die werkjes
had gemaakt, antwoordde ik steevast...
Ikke. Waarop mijn moeder dan zei: 'Wel
zet dat daar dan maar op!'. Vandaar"
Een paar jaar eerder verscheen het kleine
ventje in Robbedoes als gagstrip en veroverde daar meteen het hart van de lezers.
Toen de Nederlandstalige bijdragen aan
Robbedoes definitief verdwenen, verhuisde het Biebel-jongetje naar de Standaard
Uitgeverij. „De allereerste Biebelgag die
ik ooit tekende was er eentje waarbij
Biebel zijn favoriet insekt meebracht naar
de klas. En Biebel zou natuurlijk Biebel
niet zijn als hij niet op de idee kwam om
zijn hond mét vlooien mee te brengen.
Het vroegste optreden van Biebel zelf
moet in het door KSA uitgegeven
Vredesboek gesitueerd worden Daarin
slaat mijn hoofdpersonage met het
Vredesboek op het hoofd van een ander
om hem de vredelievende boodschap let-

,,De karaktertrekken van Biebel, vriendje
Reggie en vriendinnetje Dotje zijn gelinkt
aan bestaande personen", vertelt Mare.
„Zo heeft Dotje een stuk meegekregen
van mijn moeder en van een goede vriendin. Reggie lijkt dan weer op mijn tweede
broer terwijl Biebel voor een groot stuk
een weerspiegeling van mezelf is. Toch
kan je een strip niet met het echte leven
gaan vergelijken. In het tekenverhaal blijven de archetypes van him karaktertrekken steeds behouden. Zo kan ik de verantwoordelijkheidszin van Biebel niet om de
haverklap veranderen wat in het werkelijke leven natuurlijk wel kan. In de strip
blijft Biebel de aangever waarbij Reggie als
'het domkopje' de uitvoerder van de grap
is."
„Het blijft de bedoeling om geen vrijblijvende humor te brengen. In de plaatgags
lijkt dat misschien zo, maar in de lange verhalen 'Virus' of het gloednieuwe
'Paladijseiland' zou vrijblijvendheid een
gemiste kans geweest zijn. Vroeger plaatste ik op de omslag van mijn albums de
mededeling dat dit boek niet bestemd is
voor mensen met racistische neigingen.
Blijkt nog altijd noodzakelijk als je hoort
wat sommigen elkaar toeslingeren op de

Naast zijn eigen tekenwerk levert Mare
ook scenario's voor collega-striptekenaars. De samenwerking met Jan
Bosschaertmnd 'Sam' is om verschillende
redenen gestopt.
,,Het vlotte al een stuk minder toen ik op
wereldreis vertrok want Jan heeft graag
iemand die niet ver van zijn deur woont.
Daarnaast hadden wij een andere voorliefde voor de natuur: Jan is weg van bossen
terwijl de zee en het water mij nauw aan
het hart liggen. Maar 'Sam' komt zeker
terug met nieuwe tekenaars. De reeksen
die nu nog lopen zijn 'Watertand' vasxjeff
Broeckx en 'De Familie Twist' van tekenaar Yurg. AI die scenario's vertrekken
vanuit mijn 'geitenstal' op Gran Canaria
via internet en dat is werkelijk een
zegen!"
Haddock
7 december 2000

Marc 'ilclce'
Legendre aan
het werlc.

12

