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H et had iets symbolisch, die vtijdag 8 

oktober toen de federale staatssecretaris en 

de regionale ministers van Buitenlandse 

Handel, in aanwezigheid van prins Filip, voor het 

eerst gezamenlijk hun exportprogramma's voor het 

jaar 2000 voorstelden. Dat gebeurde in het 

Egmontpaleis, een voor de VU geen onbekende 

plaats. 

Bij dergelijke aangelegenheden moet het pro

tocol zich buigen over de vraag wie waar zal plaats

nemen. Ook dat is symboliek. 2x)eken we het te ver 

wanneer we vaststellen dat de Franstalige regionale 

excellenties. Serge Kubla (PRL) van het Waals gewest 

en Didier Gosuin (FDF) van het Brussels hoofdste

delijk gewest, naast de prins mochten zitten, terwijl 

de Vlaamse minister van Buitenlandse Handel/oAi2« 

Sauwens (VU) in de uiterst linkse hoek werd ge

plaatst? En het is geen toeval dat de vertegenwoor

digers van Franstalig Brussel en Wallonië broederlijk 

naast elkaar zaten. 

Het is tegen deze achtergrond een opsteker 

dat minister Sauwens op zijn strepen stond. Voor de 

ogen van prins Filip herhaalde hij de eisen van de 

Vlaamse regering. Sauwens sprak zowaar duidelijke 

taal. Hij weigert zijn medewerking aan de Belgische 

Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) te verle

nen zolang de wet op deze dienst niet is gewijzigd. 

In de nieuwe wet moeten de rechtmatige verzuch

tingen van de Vlamingen ingeschreven staan. 

Nadien wil Sauwens de defederalisering van de 

Buitenlandse Handel op de agenda van de 

Conferentie voor Institutionele Vernieuwing [Costd) 

plaatsen. 

Een dergelijke werkwijze steekt schril aftegen 

de ondedinge afspraken die de liberale familie reeds 

tijdens de regeringsonderhandelingen maakte. Er 

kan nog nauwelijks ontkend worden dat premier 

Guy Verhofitadt (VLD) en vice-premier Louis Michel 

(PRL) het reeds tijdens de formatiebesprekingen op 

een ondeding akkoordje gooiden over de herfinan

ciering van het gemeenschapsonderwijs in het voor

deel van de Franstaligen. In feite hoorde dit punt op 

de agenda van de Costa te worden geplaatst. 

Het lijkt ons daarom logisch dat de onder

handelingsprocedure i.v.m. de Costa wordt herzien. 

Een voor de Vlamingen bemoedigend signaal zou er 

alvast in kunnen bestaan alle communautaire knel

punten in verband met Brussel op federaal niveau 

uit te praten. Het kan niet dat de Brusselaars eerst 

ondeding onderhandelingen over de hoofdstedelijke 

communautaire kwesties. Dat speelt in het nadeel 

van de Vlamingen. Temeer, daar de Franstaligen hun 

verzuchtingen i.v.m. de 'Rand' wel op federaal ni

veau zullen aankaarten. 
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V erleden week probeerden wij een 
beeld te schetsen van het 'gevaar

lijk leven' dat Patrik Vankrunkelsven te 
wachten staat wanneer hij samen met 
Philippe Moureaux de conferentie over de 
staatshervorming zal voorzitten. De VU-
voorzitter is daar eerder zwijgzaam over, 
maar maandag jl. werd het hem toch te 
machtig toen hij vernam dat de federale 
regeringspartijen tijdens het weekeinde 
een akkoord hadden bereikt over geld 
voor het onderwijs van de gemeenschap
pen. Alhoewel de juiste bedragen nog niet 
gekend waren toen wij deze regels schre
ven; Is de toegeving aan de Franstaligen 
niet van die aard om over een 'extraatje' 
te spreken. Een half procent op een be
groting meer of minder is vlug goed voor 
enkele miljarden. Mensen die het konden 
voorrekenen beweren dat met de over
eenkomst Vlaanderen ongeveer 2,5 mil
jard fr. extra aan de Franse Gemeenschap 
cadeau doet. 

Vanzelfsprekend reageerden de Vlaamse 
oppositiepartijen woedend. De partijen 
van de federale regering waren even van 
hun melk maar hielden dapper vol dat het 
allemaal zo erg niet Is als wordt beweerd. 
Dat er een principieel akkoord gesloten 
werd over dat deel van de financierings
wet, het zgn. artikel 39, konden ze echter 
niet loochenen. 

De regionale bevoegdheid voor onderwijs 
Is er gekomen op vraag van de Vlaamse 

gemeenschap, de Franstaligen waren toen 
alles behalve vragende partij. Zonder zich 
te bekommeren om de toekomst wensten 
zij verder mateloos in de nationale staats
kas te graaien. De Vlaamse gemeenschap 
was deze arrogantie beu en kon de defe
deralisering bekomen, niet nadat zij in de 
financieringswet van 1989 diende In te 
schrijven dat zij omwille van een 'corrige
rende solidariteit' gedurende tien jaar mee 
het Franstalig onderwijs zou financieren. 

westregering werd in het regehngsak-
koord 'Wallonië Horizon 2004' bepaald dat 
2,4 miljard voor ondera/ijs naar het Ranse 
Gewest zou overgeheveld worden 
Tijdens de onderhandelingen voor het 
paars-groene kabinet eiste Philippe 
Busquin (PS) 2,5 miljard federale geiden, 
naar gezegd beloofde Guy Verhofstadt 
(VLD) toen 1,5 miljard. Alleszins schonk de 
federale regering 1 miljard fr. aan het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest om 'de in-

Schot voor de boeg 
De langduhge lerarenstakingen In Wallonië 
toonden hoe pijnlijk het Franstalig onder
wijs er op zijn tandvlees zat en zit. 
Overeengekomen werd dat de wet na tien 
jaar zou worden herzien. Iedereen weet 
dat zelfs de vetste melkkoe eens droog 
raakt. Ook werd overeengekomen dat het 
Vlaamse transferbedrag jaarlijks zou ver
minderen, maar de afspraak om de finan
cieringswet te herzien, kon gewezen pre
mier Dehaene niet honoreren. Het is nogal 
logisch dat de Francofonie dankbaar mis
bruik maakte van dit verzuim Daar zat een 
doorzichtige methodiek achter. Wij doen 
een poging om deze te ontleden 
Bij het totstandkomen van de Waalse ge-

ternatlonale functie van Brussel te behar
tigen'. Nadien werd 'tijdens de Brusselse 
regeringsonderhandeling beslist om 20% 
van dat federale geld aan de Vlamingen 
van Brussel toe te kennen en 80% aan de 
Franstaligen Deze laatsten gebruiken 
'hun' geld voor het Franstalig gemeen-
schapsondenwijs. 

Daarbovenop is de paars-groene regering 
het eens om op de begroting 2,4 miljard 
voor het Franstalig onderwijs te voorzien 
Daarover bestaat dus een akkoord en dat 
wekte bij Costa-medevoorzitter Van
krunkelsven grote ergernis op. Niet alleen 
omwille van de toegeving zonder tegen
prestatie voor Vlaanderen, maar ook 

omdat nog voor het begin van de confe
rentie over de staatshenyorming er reeds 
akkoorden worden gesloten over commu
nautair geladen onderwerpen 
Belangrijk critehum bij de financieringswet 
is het aantal leerlingen. Vlaanderen en 
Wallonië tellen ze met op dezelfde wijze. 
Bovendien is Wallonië zelden nauwkeurig 
met de cijfers geweest, ook met deze van 
zijn leerlingen. De lezer herinnert zich hoe 
bepaalde Franstalige ministers van 
Onderwijs met aantallen sjoemelden, een 
van hen was Antolne Duquesne, de huidi
ge federale minister van Binnenlandse 
Zaken Het zegt veel over de cultuur waar
mee sommige excellenties politiek bedrij
ven. 

Op woensdag 20 oktober gaat de confe
rentie over de staatshervorming van start;. 
Van in den beginne werd gezegd dat alles 
bespreekbaar is, en dat is goed. Maar na 
wat in het voorbije weekeinde werd weg
geschonken lijkt het er sterk op dat de 
Franstaligen datgene wat ze zonder on
derhandelen kunnen krijgen handig bulten 
de conferentie houden Door deze onno
dige toegift, dit schot voor de boeg, heb
ben de Vlaamse federale regeringspart:ljen 
het de Vlaamse co-voorzitter Van
krunkelsven bijzonder moeilijk gemaakt, 
nog voor de start. 

Maurlts van Uedekerlce 



Geen kater met magische tiiaer 
Tegen het jaareinde zou er een drankje op 
de markt komen onder de naam 'Magie 
Tiger'. Deze limonade zou smaken zoals 
bitter lemon en zou bovendien over de 
eigenschap beschikken dat hij dronken 
mensen op een korte tijd weer nuchter kan 
maken. Het doet dat door de aanmaak van 
enzymen die in de lever de alcohol 
afbreken te versnellen. Voorlopig heeft de 

Eetwareninspectie van België het goedje 
nog niet OK bevonden. Het drankje zou 
niet alleen een flinke kater kunnen 
voorkomen, maar zou zelfs kunnen 
verhinderen datje snel dronken wordt. 
Waarmee een avondje doorzakken - om 
dat de dag nadien te moeten uitzweten -
wel een heel saaie bedoening dreigt te 
worden... 

Onder CVP'ers 
„Voor mij IS het mooiste juweel nog altijd minder waard 
dan een mensenleven, zelfs dat van een misdadiger." 

Reginald Moreels, gewezen CVFstaatssecretans, in een 
reactie op de ondertekening van een petitie voor de 
vrijlating van de juwelier Tyberghien Gelezen in De 
Standaard van 7 ol<tober 1999. 

Bij een woningbrand in 
Middelkerke komt een gezin van 5 
mensen om het leven. De brand ont
stond door een sigaret. 

Aviel Verbruggen, de kabinets
chef waarmee Vlaams minister Vera 
Dua (Agaiev) zo gelukkig was, ligt 
onder vuur. Eerder al raakte bekend 
dat hij een bouwovertreding had be
gaan. Nu oordeelde het Rekenhof dat 
hij zich al te zeer heeft verrijkt op kos
ten van de belastingbetaler 

Het atheneum in Kortrijk krijgt 
te kampen met rebellie. De leerlingen 
pikken het niet dat het schoolregle-
ment het opzichtig dragen van pier
cings verbiedt. 

Voorlopig hebben zich nog 
maar 35 studenten ingeschreven voor 
de opleiding van tandarts. Het toege
laten aantal is 84. Ook het aantal ge-
neeskundestudenten bereikt - door 
het toelatingsexamen - niet de toege
laten drempel. 

De suiker die in dit land wordt 
geproduceerd mag niet meer ge
maakt worden met genetisch gemani
puleerde bleten. Dat kwamen produ
centen en bietenplanters overeen. 

Licentiaten hebben geen zgn. 
aggregaat, een getuigschrift pedago
gische bekwaamheid, meer nodig om 
les te kunnen geven. 

De vrije kleuter- en lagere 
school van Wetteren-ten-Ede werd 
enkele dagen gesloten na enkela ge
vallen van hersenvliesontsteking. 

Komputerkrakers denken 
voortaan best twee keer na vooraleer 
ze zich te buitengaan aan het onge
wenst binnendringen in andermans 
bestanden: minister van Justitie 
Verwilghen voorziet voor hen tot vijf 
jaar cel. 

De SiS-kaart, één kaart waarop 
de SZ-gegevens van de gebruiker zul
len staan, heeft weer problemen. Nu 
kampen de leestoestelletjes ervan 
met de millenniumbom ... 

Wanneer men u vandaag en de 
volgende dagen om de oren slaat met 
robottaai en heroïsche ruimtegevech
ten dan kan u er zeker van zijn: de 
nieuwe Star wars is in het land! 

Tot slot: Caroline Ex is de nieu
we Miss Belgian Beauty. Gelukkig en 
helaas is het niet onze ex ... 

• DOORDEWEEKS • 

DICIVOX 

Deze week wordt de begroting van de fe
derale regering in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers voorgelegd en 
besproken. Het worden hoogdagen voor 
de nieuwe voorzitter van de Kamer 
Herman De Croo (VLD). „De kamer is de 
belangrijkste instelling in België. 
Belangrijker dan koning, regering en ma
gistratuur,", aldus een weinig bescheiden 
De Croo tijdens een gemoedelijke pers-
lunch. 

De man uit Brakel voegde daaraan toe het 
voorzitterschap van de Kamer expliciet te 
hebben nagestreefd. Hij wil niet om zich 
heen laten walsen, streeft uitdrukkelijk 
naar een 'Nieuwe Politieke Cultuur'. Zo 
moet het debat over de beleidsverklaring 
van de premier in één dag afgehandeld 
worden, per fractie wordt slechts één 
spreker toegelaten. De Croo wil de minis
ters een toontje lager laten zingen. Hij eist 
dat vraagsteller en minister op gelijke 
hoogte postvatten. In ruil zouden de par
lementsleden niet langer gebruik mogen 
maken van 'spiekbriefjes' en moeten ze 
hun uiteenzettingen tot het essentiële be
perken. 

De kamervoorzitter wil ook het imago van 
het parlementair halfrond opkrikken. Hij 
vindt het geen zicht dat zoveel stoeltjes 
onbezet blijven. Dat komt, aldus De Croo, 
omdat er te veel pluches voorhanden zijn. 
Die wil hij halveren. 

Overigens moeten de bevolking en de 
media over de mogelijkheid beschikken 
om via internet de debatten rechtstreeks 
of nadien integraal te kunnen volgen én 
horen. „De verslagen van de Kamer zijn 
niet zelden 'gekuist'." Er zijn de samen

vattingen en de gebruikte terminologie 
wordt al eens aangepast. Met het 'digivox'-
systeem wil De Croo een letterlijke weer
gave van de debatten, zodat achteraf geen 
discussie mogelijk is. „In feite zouden we 
naar een systeem moeten evolueren waar
bij liegen bestraft wordt." De kamervoor
zitter hoopt het digivox-systeem binnen 
het jaar op te starten. 

BIJZONDERE MACHTEN 

Uiteraard wil de nieuwe kamervoorzitter 
de macht van zijn instelling versterken. 
Waarom, zo vraagt hij zich af kan de rege
ring na de wekelijkse ministerraad en bij
horende persconferentie de kamerleden 
geen tekst en uitleg verschaffen? Dat blijkt 
een probleem te zijn. Op vrijdag zit er 
geen kat in de Kamer. En dus wenst De 
Croo de ministerraad op een andere dag 
te houden. „Momenteel sta ik nergens in 
de discussie." 

Niettemin maakte de kamervoorzitter zich 
sterk dat de regering in geen geval met 
volmachten zou werken. Daarin heeft hij 
zich schromelijk vergist. De federale rege
ring werkt blijkbaar liever met koninklijke 
besluiten dan met wetsontwerpen. 
Wanneer koninklijke besluiten wetsont
werpen wijzigen, wordt in feite met 'bij
zondere machten' gewerkt. Dat kan vol
gens de grondwet enkel wanneer de rege
ring uitzonderlijke omstandigheden kan 
inroepen en wanneer de periode van bij
zondere machten beperkt en afgelijnd 
blijft. Bovendien moet de machtiging 
nauwkeurig omschreven zijn. 
Minister van Volksgezondheid Magda 

Aelvoet (Agaiev) kon reeds begin septem
ber ervaren hoe het rechtscollege over de 
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bijzondere machtigingen denkt. Zij wou 
op lange termijn middels een wetsont
werp, maar op korte termijn via koninklij
ke en ministeriële besluiten het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen oprichten. Ze vroeg in een 
advies aan de Raad van State om daarmee 
eerst niet minder dan 13 wetten te wijzi
gen en pas na een jaar het hele pakket ter 
goedkeuring aan het parlement voor te 
leggen. De Raad van State beschouwde de 
gevraagde machtiging als 'zeer vaag' en 'te 
ruim', zodat Aelvoet haar werk mag over
doen. 

TWEEDE BIJZONDERE 
MACHTIGING 

De Raad van State had minister Aelvoet en 
de federale regering duidelijk laten ver
staan dat het parlement niet zomaar kan 
uitgeschakeld worden. Wat deed de fede
rale regering? Ze ging nog een stap verder 
Deze keer achtte minister van 
Binnenlandse Zaken Antoine Dnquesne 

(PRL) het 'noodzakelijk' om via een KB 
meteen een wet te wijzigen. Er zou zelfs 
op langere termijn geen wetsontwerp ter 
zake worden ingediend. De federale rege
ring wou een wetswijziging betreffende de 
regularisatie van mensen zonder papieren 
niet in het parlement afhandelen. Ze be
riep zich daarbij op 'buitengewone om
standigheden.' De federale regering haal
de aan een misbruik van de regularisatie 
te vrezen en daarom kon geen vooraf
gaand debat in de Kamer worden gevoerd. 
In feite vreesde de regering vooral dat de 
burgemeesters de rekening van de regula
risatie tijdens de nakende gemeenteraads
verkiezingen zouden gepresenteerd krij
gen. Met het KB wou de regering dat niet 
enkel de burgemeesters, maar het volledi
ge gemeentebestuur de verantwoordelijk
heid voor de regularisatie zou dragen. 
En, er was meer Ook en vooral de 
Franstalige groenen wilden in ruil voor 
het voor hen moeilijk aanvaarde uitwij-
zingsbeleid een snelle regularisatieproce-
dure doorvoeren. Op vraag van Vlaams-
Blok-kamerieden floot de Raad van State 
de federale regering terug. Die kan vol
gens het rechtscollege geen buitengewo
ne omstandigheden inroepen en moet 
dus eerst een wetsontwerp in de Kamer 
indienen vooraleer de nieuwe regularisa-
tieprocedure kan ingaan. 

HALLUCINANT 

Na de uitspraak van de Raad van State 
deed Duquesne alsof zijn neus bloedde. 
Dat bleek pure komedie. De federale re
gering kon de storm zien aankomen De 
eerdere reactie van de Raad van State op 
het voornemen van minister Aelvoet toon
de duidelijk aan van waar de wind kwam 
en hoe de federale regering daarmee best 
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waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, daar dampt mi) de koekoek' Ik hoor dat 
uw gazet nu toch nog blijft bestaan Een ferm konijn dat gij daar 
weer uit uw hoed hebt getoverd Maar ik heb ook begrepen dat gij 
daarvoor een 'Wedden Dat' hebt georganiseerd en ik durf vrezen 
dat uw tegenprestatie met mals zal zijn Uit goede bron heb ik, tot 
slot, vernomen dat mijn naam op interne partijbijeenkomsten te 
pas en te onpas wordt gebruikt Als dat niet ophoudt schrijf ik 
voortaan naar De Standaard' Loontje komt om zijn boontje' 
Maar ik heb u andere, minstens zo belangrijke, nieuwsfeiten mee 

te delen binnenkort maak ik mijn TV-debuut Niet op de VNOS -
zo belangrijk ben ik nog met - maar wel bij Goedele Likeens Het 
IS immers mijn opperste verrukking om mij kandidaat te hebben 
gesteld voor het gratis erotisch pakket dat la Liekens aan huis le
vert Daarin onder meer - en ik citeer uit het katholieke 
Nieuwsblad „( ) sexy lingerie, erotische films, een stnptease-
cursus, erotische spelletjes, massagelessen, een etentje in een ero
tisch restaurant" Het artikel had het voorts ook over de houding 
van missionarissen waarover ik hier verder geen getuigenis wil af
leggen, zo schunnig was het. De Liedekerken 
Maar omdat Ludwma het zo met begrepen heeft op moeders die 
hun dochtertje naakt op de voorpagina van den Humo zwieren en 

zi), zoals ZIJ zelf zegt, 'met den Test Aankoop van Vlaanderen wd 
spelen' begnjpt gij, De Liedekerken, dat ik hier met een probleem 
van technische aard zit "Wilt gij daarom zo vrij zijn om volgende 
boodschap in uw blad op te nemen' .Jongeheer, geel, zkt dame 
(blond, 110-60-90 cm) om samen relevant wetensch odz mee te 
doen 's Avonds gn bezwr Enkel prof relat Alg bekendh verze
kerd Schrijven bureel blad 
Vnend De Liedekerken ik zou u zeer genegen zijn' 

Uw proefondervindelijke, 
De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS • 

rekening hield Nadat Duquesne eerst ho
peloos blunderde ten aanzien van het uit-
wijzingsbeleid, achtte hij het bovendien 
met nodig om het parlement bij een be-
langnjk debat te betrekken Toen de Raad 
van State de schorsing van het KB aan de 
regering bekendmaakte, presteerde de 
Franstalige liberaal het zelf om een 
'nieuw' KB te schrijven Zover kwam het 
uiteindelijk niet Wel verwijten de 
Franstalige liberalen en m het bijzonder 
vice-premier Laurette Onkeltnx (PS) de 
'Nederlandstalige Kamer' van de Raad van 
State te zijn ingegaan op een klacht van 
het Vlaams Blok Dat deze partij andere 
dan democratische bedoelingen voor 
ogen heeft, is voorspelbaar Moet daarom 
de Raad van State met de vinger worden 
gewezen' Hoe is het mogelijk dat 'demo
cratische' partijen als PS en PRL het 
rechtscollege verwijten de rechtstaat te 
verdedigen of de regenng dwingt met het 
parlement rekening te houden' 
„De Franstalige reacties", aldus VU-voor-
zitter Patrtk Vankrunkelsvm, „zijn hallu-
cinant en ministers onwaardig Onkelinx 
en andere Franstalige politici zijn hun 
boekje te buiten gegaan Het respect voor 
de regels van de rechtstaat is ftindamen-
teel" De VU-voorzitter vraagt zich open
lijk af of Onkelinx en Duquesne nog op 
hun stoel kunnen blijven zitten 

GEEN DUBBEL WERK 

Andermaal belanden we bij kamervoorzit
ter Herman De Croo Hij denkt eraan „de 
wetgeving op een structurele manier af te 
bouwen " Misschien had hij beter de fede
rale regering ingelicht over het feit dat VU-
volksvertegenwoordiger Karel Van 

Hoorebeke reeds tijdens de vonge legisla
tuur een wetsvoorstel indiende over de re-
gulansatieproblematiek Had de federale 
regering daarmee rekening gehouden, 
dan diende ze niet tot de 'noodoplossing' 
over te gaan 

Nu wil de regenng een wetsontwerp ter 
zake indienen Ook dat is met noodzake
lijk ,,De VU-parlementsleden deden reeds 
het werk dat de regenng nu wil overdoen 
Een regenng die het parlement wenst te 
herwaarderen, moet geen uren in conclaaf 
om een wetsontwerp te kneden, maar kan 
deze week nog het debat voeren op basis 
van een reeds ingediend wetsvoorstel" 

TOEGANKELIJK? 

Ook VU&lD-kamerhd Els Van Weert heeft 
bedenkingen bij de talnjke voornemens 
van de kamervoorzitter „Hij wil dat het 
publiek makkelijker toegang tot het parle
ment knjgt en zou dit realiseren door mid
del van nieuwe communicatiesystemen 
Dat IS een goede zaak Maar, voorlopig zul
len daarmee enkel de jonge en behoorlijk 
opgeleiden aangesproken worden " 

Voor de VU-politica is het in een democra
tie essentieel dat iedereen het parlement 
kan bereiken „Door een beenbreuk ben 
ik tijdelijk gehandicapt en aangewezen op 
een rolstoel om me te verplaatsen Toen ik 
vorige week naar het parlement trok, 
moest ik vaststellen dat ik me zonder de 
hulp van mijn medewerkers onmogelijk 
vnj kon bewegen in het parlementsge
bouw Het parlement, het hart van de de
mocratie, is met of onvoldoende toegan
kelijk voor rolstoelgebruikers En moeten 
we geen rekenmg houden met het feit dat 
iedere burger, ook een gehandicapte, een 
verkozene des volk kan worden' Voorlopig 
IS men daar met op voorbereid " 
Els Van Weert zal daarover een bnef schnj-
ven naar de kamervoorzitter Ze zal hem 
vragen de nodige aanpassingswerken te 
laten uitvoeren 
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V laams minister van Buitenlandse Handel Johan 
Sauwens (VU) hield in de mooie spiegelzaal 

van het Egmontpaleis een gepeperde toespraak. De wet op 
de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) moet 

gewijzigd worden. 

Onder voorwaarden 
op initiatief van toenmalig federaal minister 
van Buitenlandse Handel Elio Dt Rupo (PS) 
keurde het parlement in 1997 een nieuwe 
wet op de Belgische Dienst voor 
Buitenlandse Handel (BDBH) goed Zonder 
overleg met de gewesten ging de federale 
wetgever daarmee zijn bevoegdheid te bui
ten In 1991 werd immers vooropgesteld dat 
de BDBH een louter coördinerende rol zou 
uitoefenen Dl Rupo lapte deze afspraak 
nochtans vastgelegd in een bijzondere wet, 
aan zijn laars Bovendien bedraagt het aan
deel van de Vlaams export in de Belgische 
economie minstens 70% Daarom eiste de 
vorige Vlaamse regenng de afschaffing van 
de paritaire samenstelling van de RvB van de 
BDBH De federale regering weigerde daarop 
in te gaan Uit protest zond de Vlaamse re
gering geen afgevaardigden meer naar de 
RvB van de BDBH Dte politiek van de 'lege 
stoel' werd aangehouden tot aan de jongste 
verkiezingen 

Daarmee trapte de Vlaamse regenng op zere 
tenen In het paleis Voor het hof is de BDBH 
een paradepaardje Niet in het minst omdat 
de instelling de zendingen van pnns Filip be
geleidt Deze misstes zijn voor de prins voor
alsnog de enige mogelijkheid om zich op het 
internationale forum te profileren 
Bovendien werd de nieuwe paars-groene re
gering geconfronteerd met de dioxinecnsis 

die nefaste gevolgen heeft voor het imago 
van het Belgisch bedrijfsleven Dit alles 
noopte de huidige federale regering ertoe 
een staatssecretans voor Buitenlandse 
Handel, Pierre Chevalier {\/lD), aan te stellen 
Zijn taak bestaat er vooral in het imago van 
de Belgische bedrijven en producten in het 
bijzonder de voedingsproducten op te vij
zelen Dat IS geen overbodige doelstelling 
Johan Sauwens stipte aan dat de uitvoer in 
de eerste helft van 1999 met 5,4% is ge
daald in vergelijking met de dezelfde perio 
de vong jaar „Voor de sector levensmidde
len bedraagt de daling zelfs 8,7% " 
Het spreekt vanzelf dat de export met kan 
bevorderd worden zolang de bevoegde 
overheden met efficient samenwerken De 
Vlaamse ministervan Buitenlandse Handel is 
daartoe bereid 

Onder voorwaarden ,Er is een nauwkeunge 
afbakening tussen taken en opdrachten van 
enerzijds de federale en anderzijds de ge
westelijke exportdiensten noodzakelijk 
Bovendien is exportbeleid een gewestelijke 
materie Het is dan ook niet zo moeilijk om 
de taak van de BDBH aan de grondwettelijke 
bevoegdheidsverdeling van 1991 aan te 
passen een Intergewestelijk coordinatie-
forum Sauwens liet verstaan dat Chevalier 
toegezegd heeft om daartoe de wet-Di 
Rupo van 1997 te wijzigen De pnns 'felici

teerde' beiden met hun initiatief Thuis ge
komen zal hij de toespraken eens grondig 
lezen Het valt te betwijfelen of hij dan nog 
steeds felicitaties in petto heeft Want 
Sauwens eist tevens een wetswijziging in 
verband met de samenstelling van de RvB 
van de BDBH Zoniet zal hij de politiek van de 
lege stoel voortzetten En ook daarvoor lijkt 
Chevalier begnp te kunnen opbrengen ,De 
politiek van de lege stoel heeft baten opge
leverd De federale staatssecretans heeft 
duidelijk aangekondigd de wet te zullen wij
zigen De Franstaligen beseffen het mis
schien met, maar de federale regenng is in 
onze richting opgeschoven Zo klinkt het 
op het kabinet van minister Sauwens 
De Vlaamse minister legde ter zake dne con
crete punten op tafel Eerst en vooral moet 
de gelijke verhouding van de overheid en de 
pnvé-sector in de RvB van de BDBH opgehe
ven worden De prive-sector moet een gro
ter aandeel dan de overheidssector krijgen 
Het zijn dan de gewesten die aanduiden 
welke vertegenwoordigers van welke bedrij
ven in de BDBH zullen zetelen Een dergelij 
ke werkwijze laat toe het aantal afgevaardig
den uit het bedrijfsleven af te stemmen op 
het exportaandeel van de onderscheiden 
gewesten Daarnaast hoort ook de verhou
ding tussen de verschillende overheden te 
worden gewijzigd Momenteel zitten zes af
gevaardigden van de federale regenng en 
zes van de gewestelijke regenng in de RvB 
van de BDBH Sauwens wil ook die pariteit af
schaffen Daarbij denkt hij bijv aan het af
vaardigen van 2 federale vertegenwoordi
gers, naast 2 bestuursleden uit ieder ge
west 

Het IS nu aan de federale staatssecretans om 
op basis van die voorstellen met de onder
scheiden gewesten te onderhandelen 

(evdö 
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V laams minister Bert Anciaux stelde tijdens een 

persconferentie de begroting 2000 voor Cultuur en 

Jeugd voor Met 11,3 miljard fr voor beide sectoren stijgt 

het budget met liefst 10%. Anciaux zal dat geld creatief 

en toch doordacht aanwenden. Traag, maar zeker 

evolueert de minister naar een hernieuwd cultuurbeleid. 

Vlaams minis

ter van Cultuur 

Bert Anciaux 

denkt eraan 

het systeem 

van culturele 

ambassadeurs 

af te schaffen. 

4 

De kabinettards stelden na de persconfe
rentie enigszins met genoegen vast dat de 
minister zich 'strikt' aan de tekst liad ge
houden. Al merkten sommigen op dat 
'Bert' op zijn best is wanneer hij 'spon
taan' is. De minister kwam met een gedo
cumenteerd rapport voor de dag en kop
pelde, zoals dat bij een begroting hoort, 
de naakte cijfers aan een beleidsvisie. 
Sommige doestellingen moeten nog con
creet worden ingevuld. Daartoe zal de mi
nister een beleidsbrief opstellen. 

NOOIT GEBEURD 

„Het is nog nooit gebeurd dat het budget 
van Cultuur en Jeugd op één jaar tijd met 
10% steeg." Voor de eerste keer is er ook 
een Vlaams minister van Jeugd. Bert 

Anciaux (VU&ID) dankt dit naar eigen 
zeggen aan het 'collectieve besef' van de 
Vlaamse regering. Alle ministers meenden 
dat „investeren in creativiteit de moeite 
waard is, dat cultuur ook menselijke sa
menhang bevordert, andere perspectie
ven opent en inspiratie geeft." 
Uiteindelijk is het beschikbaar budget toe
genomen door een 'heroriëntatie' van 

middelen en een herschikking van be

voegdheden. Het eerste slaat op het 'ont-

zuild' cultuurbeleid. Zo worden de subsi

dies aan de koepels voor beleidsvoorbe-

nister-president. Dat is nu veranderd, wat 
de doorzichtigheid van het cultuurbeleid 
bevordert. Anciaux kan nu zelf de 195 
miljoen fr. voor internationale kredieten 
aanwenden. „Het systeem van de culture
le ambassadeurs zal grondig worden her
dacht." Nadien werd duidelijk dat de mi
nister het systeem wil afschaffen. Anciaux 
is van mening dat de oorspronkelijke 

Anciaux wil 
cultureei erfgoed 

bewaren 
reidend werk met ruim 10 miljoen fr. ver
minderd ten voordele van het steunpunt 
sociaal-cultureel werk. „Het gaat hier nog 
niet om spectaculaire bewegingen, wel 
om een eerste belangrijke aanzet." In 
2001 wil de minister werk maken van een 
herschikking van de middelen in het soci
aal-cultureel vormingswerk. 
Ontzuilen betekent dat de middelen rui
mer verspreid worden. Vooral de her
schikking van bevoegdheden brengt geld 
in het laatje. Tijdens de vorige legislatuur 
bleven de centen voor internationale cul
turele uitstraling in de schuif van de mi-

doelstelling tijdens de vorige legislatuur 
verlaten werd. „Men wou kunstenaars 
een kans geven in het buitenland hun 
werk te laten zien. Nadien is het een soort 
eretitel geworden voor wie reeds naam 
had gemaakt." De minister liet ook ver
staan dat niet iedere cultuursector of ar
tiest gelijk behandeld werd. De af
schaffing van het systeem zal hoe dan ook 
weerstanden oproepen. Sommigen vra
gen zich af waarom befaamde kunste
naars niet in het buitenland mogen ge
promoot worden. 
Bert Anciaux is hoe dan ook van plan om 

Het valt op hoe sterk Vlaams minister van 
Cultuur Bert Anciaux üe nadruk legt op cul-
tuurdecreten Zo wordt een decreet op de 
cultuurspreiding voorbereid, er wordt ook 
gewerkt aan een 'erfgoeddecreet' 
Daarmee kan de overheid de verkoop van 
eigen prestigieuze werken aan het buiten
land vermijden 

Het opstellen van decreten betekent met 
dat de minister op eigen houtje en slechts 
naar eigen inzichten zal handelen. Wel inte
gendeel Anciaux verwacht veel van een 
toegenomen samenwerking met de admi
nistratie Overigens aanziet hij de 'steun
punten' als hefbomen van een kwalitatief 
beleid op het terrein. Vandaar de verhoog
de aandacht en dito middelen voor het nau
welijks opgestarte steunpunt Vlaams 
Centrum voor Architectuur en Vormgeving 
of voor bestaande steunpunten als het 
Vlaams Centrum voor Culturele Centra of de 
Vlaamse Museumvereniging. Een dergelijke 
werkwijze veronderstelt dat geen nieuwe 
fondsen, zoals het Fonds voor de Letteren, 
zullen worden opgencht Bovendien wil 
Anciaux de subsidiëring van onafhankelijke 
boekhandels onderzoeken. Hij gaat ook na 
of er een vaste boekenprijs kan ingevoerd 
worden. 

Haalt Gerard Mortier zijn slag Wuis? 

En hoe zit het met de grote infrastructuur
werken? „Daarover wens ik zo spoedig mo
gelijk een ambitieus meerjarenplan aan de 
Vlaamse regering voor te leggen. De dotatie 
voor het cultuurinvesteringsfonds werd 
reeds met 65 miljoen fr. verhoogd. Ik besef 
dat heel wat meer middelen nodig zijn." 
Anciaux wil de investeringen voor de grote 
infrastructuurwerken over de hele regeer
periode spreiden. Hy moet nu reeds reke
ning houden met het Brugs Muziekcentrum 
waarvoor een half miljard f r. werd uitgetrok
ken. 

Gents Forum? 
• Daarnaast liggen vooral Antwerpen en Gent 

op de loer Dat wordt een voor Anciaux ver
velende tweestrijd Beide steden willen zich 
als internationaal gerenommeerde cultuur-
steden profileren Antwerpen vraagt een 
miljard fr voor het kunstencentrum De 
Singel. Het Cents stadsbestuur wil Gerard 
Mortier de huidig succesvolle intendant 
van de Salsburger Festspieie, binnenhalen 
Hij IS een vooruitstrevend man Daarmee 
wekt hij met zelden felle weerstand op, 
want als geen ander kan Mortier heilige 
huisjes slopen De Gentenaar denkt interna
tionaal en multidisciplinair, steeds met een 
behoorlijk prijskaartje tot gevolg Zo ijvert 
Mortier voor de oprichting van een Gents 
Forum. Daar wil hij een gedegen - en inder
daad noodzakelijke - accommodatie voor 
dans en muziek. Daar wil hij klassieke en ont-
spannlngscultuur verzoenen en een plaats 
bieden aan de moderne beeldmedia. De to
tale kostprijs wordt op 2 miljard fr geschat. 
Mortier wil hiervoor van de Vlaamse over
heid 1 miljard fr. Op het kabinet van Anciaux 
loopt de ene bijzonder warm voor het pro
ject, terwijl de andere vragen te over heeft. 
„De stad Gent dringt aan. We zullen voor 
eind dit jaar een beslissing nemen," 

(evdc) 

een algemeen internationaal cultuurbe
leid uit te stippelen. Daartoe hoort een 
toegenomen samenwerking met Neder
land. In Amsterdam mag het Vlaams cul-
tuurhuis De Brakke Grond op 22 miljoen 
fr. meer rekenen (33 miljoen fr.). Anciaux 
sprak reeds met zijn Nederlandse collega 
Van der Ploeg. „We kunnen goed met el
kaar overweg, zonder complexen streven 
we naar structurele samenwerking." Nog 
tijdens deze legislatuur wil de minister 
ook een cultureel verdrag met de Franse 
gemeenschap afsluiten. 

COLLECTIEF GEHEUGEN 
Bijzonder veel aandacht schenkt de mi
nister aan beeldende kunst en aan het 
cultureel erfgoed. De sector beeldende 
kunst mag op een verdubbeling van de 
budgetten rekenen. Dat geld gaat naar de 
verenigingen ter zake én naar de indivi
duele beeldende kunstenaars die met 12 
miljoen fr. extra hun creativiteit en zin 
voor experiment kunnen laten gelden. 
Om het muziekdecreet te kunnen toepas
sen, krijgt de muzieksector er 66 miljoen 
fr. bovenop. „De Filharmonie van 

Vlaanderen ontving een verhoging van de 
subsidie met 9 miljoen fr." 
Om het culturele erfgoed, 'het collectieve 
geheugen van onze gemeenschap', in 
stand te houden, verdubbelt Anciaux de 
middelen voor de uitvoering van het mu
seumdecreet. „En er is de splinternieuwe 
inschrijving van 50 miljoen om met de 
steden convenanten af te sluiten voor de 
herwaardering van het roerend cultureel 
erfgoed. Bovendien verhoog ik de midde
len voor privaatrechteriijke Archief- en 
Documentatiecentra met 5 miljoen fr." 
Voor Anciaux moet cultuur zo ruim mo
gelijk verspreid worden. De culturele cen
tra krijgen 40 miljoen fr. meer. De minis
ter wil ook dat kansarmen de weg vinden 
tot echte cultuurparticipatie. Daaraan be
steedt hij in een eerste fase 10 miljoen fr. 
Datzelfde bedrag wordt uitgetrokken 
voor cultuurcheques in Vlaanderen. Die 
komen zowel kansarmen als anderen ten 
goede. 

FUIVEN IN DORP 

Bert Anciaux is bijzonder opgetogen dat 
hij eindelijk werk kan maken van een 
jeugdbeleid. De jongeren, aldus de minis
ter, moeten daarbij inspraak krijgen -
denk aan het voorziene decreet op het 
landelijke jeugdwerk- en er moet ruimte 
zijn voor experiment. De minister wil de 
jongeren dringend de nodige lokalen bie
den om te kunnen fuiven en te concerte
ren. Dat is een uiterste noodzaak. 
Jongeren moeten zich tegenwoordig wen
den tot megafuiven in gigantische com
plexen buiten de steden. 

(evdc) 
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M arc Platel neemt afscheid van een merkwaardige 

collega, een journalist in hart en nieren. Een 

ware pennenridder met méér dan een naam, want 

beroemd en berucht geworden door het letterwoord LDL. 

Journalist LDL zal de weldenkende goe
gemeente niet meer ergeren met zijn vaak 
ongezouten allerindividueelste uitingen 
van zijn meestal allerindividueelste gevoe
lens. LDL had al zijn plaats in de Nieuwe 
Encylopedie van de Vlaamse beweging, 
het wordt zijn definitieve plaats. 

DWARSLIGGER 

Dat Louis de Lentdecker naam maakte als 
letterwoord, is een persoonlijk voorrecht 
dat hij deelde met voor zover mij bekend 
slechts één andere 'Belgische' dwarslig
ger Paul Vanden Boeynants, veel beter 
bekend als VdB. Het bewijst dat LDL niet 
zomaar 'een' journalist was, geen gewoon 
iemand was. De opvallend welwillende 
commentaren die te horen waren in de 
uren na de aankondiging van zijn overlij
den bewijzen trouwens dat LDL mis
schien velen ooit de gordijnen heeft inge
jaagd, maar uiteindelijk slechts weinigen 
helemaal onberoerd liet. 
Ik kende LDL niet echt als mens. Zoals 
elke Vlaamse krantenlezer wist ik uiter
aard al heel jong wie die beroemde jour
nalist was die zo overtuigend gekleurd 
kon schrijven over gerechtelijke schuld 
en onschuld. In een tijd dat kranten niet 
zouden geduld hebben dat hun hoofdre
dacteur op de radio publiciteit maakte 
voor weer een nieuwe ophefmakende 
reeks of nog een nieuwe bijlage in hun 
krant, was journalist LDL op zijn eentje al 
een goedkope 'reclamespot' voor zijn 
krant. 

Zijn verhalen over 'zware jongens en lich
te meisjes' spraken de lezers aan. En dat 
zonder verstandige en deskundige hulp 
van buiten de redactie. Niet ten onrechte 
werd hem soms verweten dat hij met zijn 
pen sommigen al had vrijgesproken (of 
veroordeeld) nog voor dat ze voor hun 
rechters stonden. 

VERZOENING 

Maar LDL raakte mij persoonlijk vooral 
met zijn moedig boek 'Tussen twee 
vuren', dat goed vijftien jaar terug bij het 
Davidsfonds verscheen. 
Het was zijn persoonlijk pleidooi voor 
een eerlijke en evenwichtige naoorlogse 
verzoening. Een menselijke verzuchting 
die begint met die duidelijke 
uitspraak:„Ik ben een Witte. Ik ben dat 
nog." Een boek waarin hij de meest op
merkelijke repressieprocessen in herinne
ring brengt die hij als beginnend journa
list mocht volgen. Met als conclusie aan 
het einde van het boek; „De repressie 
leerde mij dat veel machtigen en verant
woordelijken een pijnlijk en vernederend 
gebrek aan moed hadden en dat veel ka
tholieken zich toen alles behalve christe
lijk betoonden." 

In zijn spoor zal ik tot het einde van mijn 
dagen blijven volhouden en zal ik blijven 
betreuren dat een land dat zichzelf zo 

aanmatigend wil voordoen als een vol
wassen weldenkend land een miezerig 
klein land is. Zeker niet als het een halve 
eeuw na datum nog niet kan instemmen 
met een schijnbeweging van verzoening 
zoals het decreet- Suykerbuyk. 
Tijdens het staatsbezoek van wijlen ko
ning Boudewijn aan de toenmalige 
Sovjet-Unie stonden we samen op het 
oorlogskerkhof van wat toen nog 
Leningrad was. Verscheurend pijnlijk die 
eindeloze rijen tomben, telkens goed 

deze tijd is. Dat zal wel. Alleen werd LDL 
wel gelezen. Voor zijn lang uitgesponnen 
verhalen over boeven en andere made
liefjes hebben de lezers van vandaag geen 
tijd meer. Ik ben nog altijd op zoek naar 
het afdoende bewijs van deze steUing. 
LDL was niet objectief Mogen we zo vrij 

LDL is niet meer 
voor minstens tienduizend doden. Ik 
hoorde collega LDL, die als actief weer
stander geleerd had wat oorlog echt was, 
heel stil worden en bijna wenen. 

GROTE INZET 

Over journalist LDL werd al heel veel ge
zegd en geschreven. 
Gezegd wordt dat zijn stijl niet meer van 

zijn diezelfde vraag te stellen bij heel veel 
van wat we vandaag te lezen, te beluiste
ren en te horen krijgen. 
LDL had vroeger moeten ophouden met 
schrijven... Hij was inderdaad niet de 
enige mens die moeite heeft om toe te 
geven dat „het nu mooi geweest is". 
LDL was een kind én een pen van zijn 
tijd... Zoveel is duidelijk. Alleen kon hij 

met zijn journalistieke pen mensen boei
en, jongeren én ouderen, rijken en 
armen, intellectuelen en eenvoudigen. 
LDL schreef met een groot hart, veel per
soonlijke wijsheid en nog meer persoon
lijke inzet. Tot in zijn laatste columns. 
Toegegeven, meestal zodanig persoonlijk 
dat men er zich tenminste kon over op
winden. Dat deed hij met een oertraditio-
nele pen en voldoende papier. Zo goed 
mogelijk. Met maar één gedachte: zijn le
zers. Gewoon zoals het elke dag opnieuw 
moet zijn bij al wie zich het etiket journa
list toeeigent. 

Ik ben mijn schrijvende collega dankbaar 
voor zijn volgehouden journalist zijn. 

LDL: kind én 

pen van zUn 

tUd. 
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Decreet-Suyicerbuyic 
groot nieuws in Japan 

Het decreet-Suykerbuyk in de Aera, de Asahi 
Shimbun Weekly 

Op een mooie dag tijens de voorbije zomer 
l<reeg il< een telefoontje van de charmante 
Japanse dame Atsuko Yamamoto. Zij Is de 
Brusselse correspondente van de grootste 
Japanse krant met een oplage van 6,5 mil
joen exemplaren, de Asahi Shimbun. De 
dame vroeg of ze mij een bezoek mocht 
brengen. Mijn antwoord was uiteraard po
sitief. 

De koffie stond net klaar Een taxi stopte 
Er werd gebeld en voor mij stond een sier
lijk Japans popje dat me naar mijn mening 
vroeg over 'The Law Suykerbuyk' Ik schrok 
me een aap. Waarom zouden 6,5 miljoen 
Japanse families zich interesseren aan het 
Vlaams repressiedecreet dat door de heren 
Suykerbuyl<, Van Grembergen en anderen, 
In het Vlaams Parlement was Ingediend en 
dat Intussen, In afgezwakte versie, door de 
Vlaamse volksvertegenwoordigers was 
goedgekeurd. 

Maar juffrouw Atsuko Yamamoto was op 
haar beurt ten zeerste verbaasd toen ze 
vernam dat door het repressiedecreet 
geen enkele Vlaming ook maar één frank 
zal ontvangen en dat het decreet in feite 
alleen maar een symbolische waarde heeft. 
De aanvrager moet Immers bestaansonze-
ker zijn. Indien dat het geval is, geniet hij 
van het bestaansminimum. Als hij van het 
bestaansminimum geniet wordt de bijzon
dere bijstand, zoals voorzien in het de
creet-Suykerbuyk, automatisch van het be
staansminimum afgetrokken. Dus... 

COMPLEX 

Door de overtrokken protesten in de 
Belgische Franstalige pers, dachten de bui
tenlandse perslui dat de gewezen Incivie-
ken in Vlaanderen met reusachtige geld
sommen zouden worden overladen. 
Vandaar die heisa. 

Van de gelegenheid heb ik gebruik ge
maakt om de Japanse journaliste te infor
meren over de Viaams-natlonale ontvoog-
dlngsstrijd, vroeger en nu 
Na het interview liet ze mij weten dat de 
plaats in de krant te beperkt was om de 
complexe situatie In België uit de doeken 
te doen en dat de redactie in Tokio beslist 
had een uitvoehg artikel In Aera, het weke
lijks magazine van Asahi Shimbun, te laten 
verschijnen. 

Na enige moeite slaagde ik er in Aera in 
handen te krijgen. Ik verstond er uiteraard 
geen snars van, maar via een kaderiid van 
Honda kreeg ik toch enige uitleg, nu weet 
ik tenminste hoe de namen van volksverte
genwoordiger Herman Suykerbuyk en van 
eresenator Oswald Van Ooteghem in het 
Japans worden gespeld. 
Voor de 'misdaad' dat Atsuko Yamamoto 
mij in haar artikel eenjaar ouder heeft ge
maakt verleen ik haar graag en bij deze am
nestie. 

Oswald Van Ooteghem 
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De regionale VU-krant 

Beste lezer 
van WIJ 
De partijraad van de Volksunie heeft zich zaterdag jl. uit

gebreid gebogen over het aanwenden van een nieuwe 

communicatiestrategie voor de partij Na een langdun-

ge discussie is geblel<en dat een meerderheid van par

tijraadsleden een eventuele stopzetting van het week

blad WIJ met ziet zitten. Er was wel begnp voor de zeer 

zware financiële last (meer dan 7 miljoen per jaar) voor 

de party De partijraadsleden engageerden zich om 

samen met de leiding van de party de financiële toe

stand van WIJ in evenwicht te brengen Zo kan de partij 

ook andere vormen van communicatie hanteren om 

bredere knngen in de samenleving aan te spreken 

Daarom heb ik als algemeen voorzitter en verantwoor-

delyke uitgever aan de vergadering volgend voorstel 

geformuleerd: 

- De Volksunie zet de uitgave van haar weekblad tot ok

tober van het jaar 2000 verder; 

- Op voorwaarde dat het huidige abonnementenbe

stand op die datum 7.000 (= verdubbeling) bedraagt, 

kan de uitgave in de verdere toekomst worden verder 

gezet; 

- Wanneer dit streefcijfer niet wordt gehaald komt een 

einde aan de uitgave 

Een meerderheid van de aanwezige partijraadsleden 

schaarde zich achter dit voorstel 

Ondertussen werd de hoofdredacteur van het weekblad 

door het Partybestuur gelast een strategie uit te werken 

waardoor het vooropgestelde doel kan worden bereikt 

Het partijbestuur hoopt en verwacht dat allen, in en 

bulten de partijraad, die in de voorbije weken zo harts

tochtelijk voor het handhaven van WIJ hebben gepleit 

nu ook in de werfcampagne het voortouw zullen 

nemen. 

Namens het VU-partiJbestuur 

Patrik Vankrunkelsven 

Aig. voorzitter VU 

verantwoordelijke uitgever WIJ 
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it najaar gaan in heel Vlaanderen bestuursverkiezingen door. WIJ brengt 
de data en de plaatsen waar deze worden gehouden. Als aan de 

stemming een randactiviteit is gel<oppeld, wordt deze ook vermeld. 
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Afdeling: Berchem 
Arr.: Antwerpen 
Wanneer? Vr. 15 okt., van 17u.30 tot 20u.30 
Waar? Ten huize F. Borginon, Veldekens 6 te 
Berchem 
Info: Fons Borginon, 
Afdeling: Oostende 
Arr.: Oostende-Veurne-Diksmuide-leper 
Wanneer' Za. 16 okt., van 14 tot 17u. 
Waar? Trefcentrum, Aartshertogstraat 4 te 
Mariakerke. 
Info. Mare Cuffez (059/56.54.90) en Geert 
Lambert. 
Afdeling: Menen 
Arr: Kortrijk-Roeselare-Tielt 
Wanneer? Ma. 18 okt., van 19 tot 20u. 
Waar? Trefcentrum West-Flandria, leperstraat 
65 te Menen 
Afdeling: Jette 
Arr: Brussel 
Wanneer? Di. 19 okt., van 19u. tot 20u.30. 
Waar? GC Essegem, Leopold-I-straat 329 
Info: 02/425.60.24 
Afdeling: Hoboken 
Arr.: Antwerpen 
Wanneer? Ma. 20 okt., van 18u. tot 20u.30 
Waar? Ten huize van secretaris Josée De 
Greef, Broydenborglaan 19 te Hoboken. 
Info: 03/288.65.19 
Randactiviteit: Bestuursvergadering. 
Afdeling: Bertem 
Arr.: Leuven 
Wanneer? Wo. 20 okt., van 20u.30 tot 21u.30 
Waar? Het Blok, Gemeenteplein 1 
Info: 016/48.90.70 
Randactiviteit: De dorstigen laven... 
Afdeling: St.-Amandsberg/Oostakker 
Arr.: Gent-Eeklo 
Wanneer? Wo. 20 okt., van 19 tot 22u. 
Waar? Café St.-Elooi, Antwerpse stwg 275 te 
St.-Amandsberg 
Info: 09/251.50.08 
Randactiviteit: Interview met discussie
avond met Annelies Storms 
Afdeling: Overijse 
Arr.: Halle-Vilvoorde 
Wanneer? Vr. 22 okt., van 19 tot 21u.30 
Waar? CC Den Blank, lokaal 
Info- Reinhilde Raspoet -Jan Voet 
Afdeling Denderleeuw 
Arr.. Aalst-Oudenaarde 
Wanneer? Vr 22 okt. Van 18 tot 20u 
Waar? Café De Vlaamse Leeuw, Dorp, 
Denderieeuw. 
Info: Patrick Deboever, 075/39.26.90 - Hugo 
De Bruecker. 

Afdeling: Sinaai 
Arr.: Sint-Niklaas 
Wanneer? Vr. 22 okt., van 16 tot 21u. 
Waar? Raadszaal van het gemeentehuis van 
Sinaai. 
Info: Marijke Samyn 
Afdeling: Liedekerke 
Arr.: Halle-Vilvoorde 
Wanneer? Vr. 22 okt., van 19u.30 tot 21u. 
Waar? Stationssstraat 156 te Liedekerke. 

Info: 053/68.12.83 - Albertina Steenhout -
Greet Claes 
Afdeling: Lennik 
Arr.: Halle-Vilvoorde 
Wanneer? Vr 22 okt., Van 19 tot 21u.30 
Waar? Herberg 'De verzekering tegen de 
grote dorst', Frans Baetensstraat/Kerkplein, 
Eizeringen 
Info: Wim Durang (0476/34.21.76) - Daniel 
Van der Sypt (0476/89.28.25). 
Afdeling: Edegem 
Arr: Antwerpen 
Wanneer? Vr. 22 okt., van 20 tot 23u. 
Waar? Elzenhof, Edegem 
Afdeling Aalst 
Arr. Aalst-Oudenaarde 
Wanneer? Za. 23 okt., van 17 tot 20u. 
Waar? VU-secretariaat, Albert Lienaertstraat 
17A. 
Info: 0477/29.42.15 - Herwig Van Wilderode 
- Hugo De Bruecker. 
Randactiviteit: Bart Staes spreekt over 
Kosova, om 20u. 
Afdeling: Boechout 
Arr.: Antwerpen 
Wanneer? Za. 23 okt., van 19 tot 21u. 
Waar? Café "t Hoefijzer, (bij de Frans), Jef 
Van Hooljplein 
Info: Koen T'Sijen (03/454.48.03) 
Afdeling: Izegem 
Arr.: Kortrijk-Roeselare-Tielt 
Wanneer? Za. 23 okt. Van 16 tot 19u. 
Waar? Vlaams Huis, Grote Markt 30 te 
Izegem. 
Info: Luc GuiUemin (0476/259.428) of 
Christiaan De Forche (051/30.56.62). 
Afdeling: Tielt 
Arr.: Kortrijk-Roeselare-Tielt 
Wanneer' Za. 23 okt., van 14 tot l6u. 
Waar? Pub Oliver, Grote Markt 
Afdeling: Brussel-Molenbeek 
Arr.. Brussel 
Wanneer? Za. 23 okt., van 10 tot 12u. 
Waar? Algemeen Secretariaat, 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel 
Info: 410.84.15 

Afdeling Burst-Bambnigge-Aaigem 
Arr. Aalst-Oudenaarde 
Wanneer? Zo. 24 okt., van 10 tot 12u. 
Waar? De Schuur, Populierenstraat 15, 9420 
Aaigem, 053/62.32.80. 

Info: Rudy Van Droogenbroeck 
(053/62.68.99) - Patrick Verbestel 
(053/62.73.89). 
Randactiviteit: Praatcafé. Gastspreker: Geert 
Bourgeois, fractievoorzitter Kamer 
Afdeling: Mere-Erpe-Erondegem-Otter-
gem-Vlekkem 
Arr.: Aalst-Oudenaarde 
Wanneer? Zo. 24 okt., van 10 tot 12u. 
Waar? De Schuur (bij Jan De Vuyst), 
Populierenstraat 15 te Aaigem 
(053/61.32 80) 

Info: Alfons De Leeuw (053/83.04.65). 
Randactiviteit: Drankje, hapje, gezellige bab
bel. Gastspreker. Geert Bourgeois, fractie
voorzitter Kamer 
Afdeling Lokeren 
Arr. Sint-Niklaas - Dendermonde 
Wanneer? Zo. 24 okt. Van 10 tot 13u. 
Waar? Pontweg 65. Tel. 09/348.38.92. 
Info: Stefan Walgrave -Jan-Pieter Maes. 
Afdeling VU-Noorderkempen 
Arr. Turnhout 

Wanneer? Zo. 24 okt. Van 10 tot 13u. 
Waar? Café de Boskant, Lilsedijk (op het 
einde), Beerse. 
Info: Jan Vosselman - Joris Frederickx 
(014/61.38.67) - Klara Hertogs. 
Randactiviteit: Herfstwandeling in de 
Schrieken en de Epelaar te Beerse, o.l.v na-
tuurgids. Vertrek om I4u. aan café De 
Boskant. 

Afdeling: Waasmunster 
Arr.: Sint-Niklaas 
Wanneer? Zo. 24 okt., van 10 tot 12u. 
Waar? Café Sint-Cecilia, Kerkstraat 
Info: frits.samoy@pophost.cevi.be 
Randactiviteit: Hapje en drankje. 
Afdeling: Dendermonde 
Arr.: Dendermonde 

Wanneer? Zo. 24 okt., van 10u.30 tot 12u.30 
Waar? Stadhuis, Jumelagezaal, Grote Markt. 
Info: Lutgart De Beul, 052/21.32.67 
Randactiviteit: Aperitief: hapje -I- drankje. 
Afdeling: Stabroek 
Arr- Antwerpen 

Wanneer? Zo 24 okt., van l4u.30 tot 17u.30 
Waar? Ravenhof, Stabroek 

Voor meer info kunt u terecht bij 
Piet De Zaeger, Algemeen Secre
tariaat, tel. 02/219.49.30. Epost: 
piet.dezaeger(5)volksunie.be. 

14 oktober 1999 

iïi>sÈ4iii)jaïj! 

mailto:frits.samoy@pophost.cevi.be


• UIT DE REGIO • 

Van Wilderode-avond 
De Gentse afdelingen van de Vlaamse Volksbeweging organiseren een Anton van 

Wilderode-zvond op vrijdag 22 oktober om 20u in de beiaardzaal van Het Kapittelhuis, 
Lange Kruisstraat 4 te Gent. 
Op het programma: 

- Inleiding door Patrick Lateur over leven en werk van Anton van Wilderode. 

- Voordracht door Hildegard Coupé. 

• Diavoorstelling door Rom Duprez, „Zijn Vlaamsgezindheid, zijn IJzerbedevaartpoèzie". 

- Tentoonstelling: werken van Ludwig Goris, kalligrafie en portretten van Van Wilderode 

Warm onthaal in Tielt 
Op zaterdag 26 september jl hnchtJean-Luc Dehaene een bezoek aan de stad Tielt. Voor 
de plaatselijke VU-afdeling een geschikte gelegenheid om de gewezen eerste minister 
een warm onthaal te bezorgen En hoe kon dat in Euro-stad Tielt beter dan door 
Dehaene te herinneren aan een van zijn 'grootse bestuursdaden', het omstreden EU-
stemrecht? 7 
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OOST-VLAANDEREN 
DO. 14 okt. DEINZE: Zaal Carlo (ro

tonde Petegem-kerk) om 14u.30: Herman 
Maes en Jacques de Bruycker verklaren de 
voornamen en de familienamen van de 
leden. Org.: VWG. Info: Willy Lowie, 
09/386.67.47. 

Za. 16 Okt. EVERCEM: Fuif van 
VUJO-Evergem In Jeugdhuis Tentakel 
(Wippelgemdorp 12). Speciale gast is 
Vincent Van Quickenborne. Info: Kerste 
Van Grembergen (09/344.95.06). 

Za. 16 okt. OUDENAARDE: VU en 
FVV-Oudenaarde bezoeken Amsterdam en 
het Vlaams huis 'De Brakke Grond'. 
Deelname met de bus kost 700 fr. 
Inschrijven en Info bij Jacques Vander 
Haeghen, tel. 055/31.29.94. 

Dl. 19 Okt. NINOVE: Voordracht 
over 'De bende van Baekelandt'. Om 
14U.30 in Buurthuis te Pollare, Hoogstraat 
204. Org.: VVVG-MInove; Info: René 
Martens, 054/33.43.47. 

Za. 2S Okt. DENDERLEEUW: 3de 
gezellige hespendegustatie (10 verschil
lende soorten hesp). Vanaf I8u. in 
Parochaal Centrum, Sint-Antonlusstraat te 
iddergem. Org.: VU-Groot-Denderleeuw. 

za. 2S Okt. NEVELE: Herfstfeest 
van vu-Nevele met mosseifestijn en 
warme beenhest. Vanaf I9u.30 in zaal 
Novy, Markt te Nevele. Deelname; 500 fr. 
(aperitief inbegrepen). Gastspreker: Patrik 
Vankrunkelsven. inschrijven vóór 18/10 bij 
Michel Roelens, tel. 09/371.62.68, fax 
09/371.46.06. 

za. 30 Okt. DESTELBERCEN: 
Dagultstap naar het Vlaams Parlement en 
vrouwerij Betle-vue te Brussel, 
samenkomst om 8u.40 aan hoofdingang 
St.-Pietersstation te Cent Trein om 8u.56. 
Vooraf inschrijven is nodig. Info en org.: Dr. 
Jozef Coossenaertskring i.s.m. VU-
Destelbergen-Heusden, tel. Wtm Raman 
(229.16.42) Of J.-R Roosen (228.99.12). 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 14 Okt. IZECEM: Jan Wauters 

met 'Wat is er van de sport... en daarbui
ten?'. Om 20u. In de Bar van de Stedelijke 
Academie voor Muziek en Woord, 
Kruisstraat 15. Toegang: 80 fr, abo's gratis. 
Org.: VSVK. 

zo. 17 Okt. ZWEVECEM: Jaarlijks le-
denfeest van de Vlaamse Klub Groot 
Zwevegem In zaal Boldershof, Harelbeek-
straat 25. Welkom vanaf 11u.30. Om 

12U.30 tafelrede door Annemie Van de 
Casteele. Eetmaal vanaf 13u. Deelname 
400 fr, - lOj. gratis, inschrijven vóór 14/10 
bij Erik Maes, 056/75.65.57. 

Di. 19 okt. IZECEM: Uc. Beatrijd De 
Walsche over 'Heksen en volksdevotie'. Om 
14U.30 in De Drie Gezellen, Mentenhoek-
straat 4. Org.: WVG-lzegem. 

Dl. 19 Okt. BRUGGE: Over dames, 
juffrouwen en grootjuffrouwen. Tocht 
door Brugge met als thema het vrouwelij
ke aspect. Samenkomst om 14u.30 parking 
Katelijnepoort. Duur: 2 uur Deelname: 
leden 50 fr., niet-leden 100 fr Org.: VVVG-
Brugge-Noord. 

WO. 20 Okt. lEPER: Wllfried Beele 
sprekt over familiekunde en de familiena
men. Om 15u. In de zaal van ziekenfonds 
Westflandria te leper Org.: VVI 

DO. 21 okt. TIELT: Emotionele in
telligentie. Voordracht door Paul 
WItdouck. Om 20u. in Vossenhol (keider-
theater CC Gildhof), St.-Michietstraat 7. 
Toegang 80fr., abo's gratis. Org.: A. 
Vanderplaetsekring Tielt. 

DO. 21 Okt. BRUGGE: Actief 
Burgerschap. Voordracht door Hilde 
Houwen rond structuur en werking van 
Vlaams Parlement. Om 15u. in de Gulden 
Spoor, 't Zand 22. Toegang gratis. 
Org.:lnformatlva vzw. 

Za. 23 okt. ROESELARE: 
Kindertoneel 'De Toverwatermeisjes'. Om 
I6u. in 't Laag Plafond, Noordstraat 211. 
Gezinskaart: 200 fr. Org.: Orde van 't Dul 
Bertje. 

Zo. 24 okt. DEERLIJK: Mosselfestijn 
(of varkenshaasje). Vanaf I1u.30 in d'iefte, 
Hoogstraat 122 te Deertijk. Org.: Vü-lc Dien 
Deerlijk. InfO: 056/71.47.86 of 71.76.41. 

Dl. 26 Okt. IZECEM: 20ste fiets
tocht. Vertrek m I4u. bij het beeld 'Het 
Paar', Korenmarkt; Org.: VWC-Fietsclub. 

WO. 27 Okt. BRUGGE: Roger Beeten 
over ,,Hongarije". Om 15u. in de 
Magdalenazaal, Violierstraat 7. Deuren 
vanaf I4u. Na de activiteit Is er koffietafel 
voor wie dit wenst. Org.: VWG-Brugge-
Noord. 

Dl. 9 nov. IZECEM: 'Te voet naar 
Rome' door André en Simonne Simoens-
Staellens. Om 20u. Ion De Drie Gezellen. 
Info bij Renata Blondeel (051/30.48.08). 
Org.: FW-lzegem. 

VLAAMS-BRABANT 
za. 16 okt. RUISBROEK: 

Boerenkermis met stoemp, kip varkensge
braad enz. Van 17 tot 22u. In de 
Parochiekring, Kerkstraat 31. Ook op 17/10 
van 12 tot I7u. Org.: VU-Ruisbroek. 

Za. 16 Okt. TERNAT: VU-campagne 
op de jaarmarkt: Sterkere en betere ge
meenten in de 21ste eeuw. Samenkomst 
om lOu. aan het gemeentehuls. Org.: VU-
Halle-Vilvoorde. 

Ma. 18 Okt. OVERUSE: Provinciale 
voordracht van FW. 

'Welk vtees hebben we in de kuip' door 
Flor Van Noppen. Om 20u. in CC Den Blank, 
Begijnhof 11 te Overijse. Inkom gratis, 
info: FW 09/223.38.83. 

Dl. 19 Okt. DWORP: vu-campagne 
op de jaarmarkt: Sterkere en betere ge
meenten In de 2lste eeuw. Samenkomst 
om lOu. aan de kerk. Org.: VU-Halte-
Vilvoorde. 

Za. 23 Okt. BUIZINGEN: 
Pensenkermis. Vanaf 17u. in de Don 
Boscozaal, Alsembergsestwg (achter de 
kerk) te Buizingen. Met o.m. pensen, ko-
ninginnehapje, biefstuk. Ook op 24/10 
vanaf 11u.30. Org.: VU-BuizIngen. 

Za. 23 okt. BRUSSEL: VU-Jette en 
Sven Gatz nodigen uit op hun 4de Kaas- en 
WIjnavond. Vanaf 18u. in CC Essegem, 
Leopold-l-straat 329 te 1090 Brussel 
(Jette). 

Do. 11 nov.SINT-PIETERS-LEEUW: 
vu-campagne op de jaarmarkt: Sterkere en 
betere gemeenten in de 2lste eeuw. 
Samenkomst om lOu. aan parking Coloma 
(centrum). Org.: VU-Halle-Vilvoorde. 

Vr. 12 nov. MACHELEN: Berdeldig. 
Ontmoetingsavond met als thema 
'Bretagne'. Voorzien van Bretoense dran
ken, spijzen en muziek. Vanaf 20u. In zaal 
Nova, Kerklaan 19 te Machelen. Org.: Vü-
Machelen. 

Za. 27 nov. LENNIK: VU-campagne 
op de jaarmarkt: sterkere en betere ge
meenten In de 21ste eeuw. samenkomst 
om lOu. aan Markt nr. 15. Org.: VU-Halle-
Vilvoorde. 

ANTWERPEN 
Do. 14 Okt. RUMENAM: De Witte 

broodsweken voorbij? Info- en debat
avond, om 20u. in zaal St.-Maartensberg 
met analyse regeringsdeelname door 
Patrik Vankrunkelsven. Org.: VU-
Bonheiden-Rijmenam. 

vr. 15 Okt. TONGERLO: Om 15u. in 
't Abdijke (Westerio), spreekbeurt door 
Jaak Smets over zijn boek 'Van Syndikalist 
tot Natlonaal-sociallst'.Toegang vrij. Org;: 
SMF-Kempen. 

Vr. 15 okt. BORGERHOUT: Kring 
voor Vlaamse Volksontwikkeling neemt 
deel aan Guido Gezelle-Muzlekavond. Om 
20u. in het Districtshuit van Deurne. 
Kaarten wk. 250 fr, -18J. en -i-Spas 200 fr, 
op tel. 03.360.45.01. De avond zelf: 300 en 
250 fr 

vr. 15 Okt. EDEGEM: Bezoek met 
FW aan de Poesje in de Repenstraat. 
Samenkomst aan Brabo, Grote Markt, om 
19U.30; Vlug inschrijven bij Josée 
(449.70.01) of Hllde (449.17 66). Org.: FW-
Edegem. 

WO. 20 Okt. TURNHOUT: Jaak 
Peeters over 'Europa ja, Europa neenl'. Om 

20u. in De Warande, Keldercafé. Toegang 
gratis. Org.: Vlaamse Kring Turnhout. Info: 
Klara Hertogs, 014/72.45.79. 

WO. 20 Okt. BERCHGM: FW organi
seert Quiz in CC Berchem. Aanvang om 
19U.30 stipt. Inschrijving verplicht bij 
Monique Van den Bosch (230.77.59). 
Deelname: 100 fr. 

Vr. 22 Okt. MORTSEL: Jaarlijkse 
quiz o.l.v. Bob Bolsen. Om 20u. in zaal 
Atrium ( Hof van Rieth). Inschrijving: 100 
fr, niet-leden 150 fr Info: 03/455.17.76. 
Org.: FW-Mortsel. 

Za. 23 okt. BOOM: Qujzavond. 
Vanaf 19u.30 in Kleidal, 
Spillemaeckerstraat (aan de Boomse 
schouwburg). Ploegen van 4-6 personen. 
Deelname: 500 fr per ploeg. Inschrijven 
tot 20/10 bij Erik De Doncker 
(03/844.53.34), winfried Vangramberen 
(03/288.97,90) Of Rudi Simons 
(03/288.1066). E-mail: rudi.slmonscapand-
ora.be. Org;: VU-Rupelstreek. 

Zo. 24 Okt. BORGERHOUT: Om 
14U.30 in het Districtshuis: Kring voor 
Vlaamse Volksontwikkeling neemt deel aan 
Afscheidsconcert Muziekaal ensemble 
Veraldl. Inkomkaarten (reservatie verplicht 
- 300 fr.) tel. 03/213.21.52. 

ZO. 24 Okt. BEERSE: Heri=standeling 
in de Schrieken en de Epelaar te Beerse, 
o.l.v. natuurgids. Vertrek om I4u. aan Café 
De Boskant, einde Lilsedijk te Beerse. 
Deelneming gratis, info: Joris Frederickx 
(014/61.38.67). Org.: Vlaamse Kring 
Noorderkempen i.s.m. Rodenbachfonds. 

Zo. 24 Okt. EDEGEM: 
Aperttiefconcert in St.-Antoniuskerk. Drie 
Eikenstraat. Drie vrouwen op bezoek bij 
Guido Cezefie, met voordracht, zang en 
pinao. Inschrijven bij Josée (449.79.01). 
Org.: FW-Edegem. 

Ma. 25 okt. EDEGEM: Provinciale 
voordracht van FW. 'Welk vlees hebben 
we in de kuip' door Ror Van Noppen. Om 
20u. in Het Elzenhof, Kerkplein 3 te 
Edegem. inkom gratis, info: FW, 
09/223.38.83. 

za. 6 nov. BORCERHOUT: Bezoek 
aan tentoonstefing Jos Speybrouck, In het 
Bormshuls, Volkstraat 30. Samenkomst om 
14u. Org.: Vlaamse kring voor volksontwik
keling. Info: Jan De Scheerder, 
03/236.45.40. 

Ma. 8 nov. EDEGEM: Voordracht 
door Wetstraat-journalist Derk Jan Epping. 
Om 20u. in zaal Elzenhof Kerkplein te 
Edegem. Org.: Culturele Kring Edegem. 

WO. 17 nov. RUMENAM: 
Dioxinekwestie: het topje van de ijsberg? 
Info- en debatavond m.m.v. Jaak Van 
Assche (VU) en medewerkers van 
Boerenbond, BBL, VUB. Moderator is Hugo 
Van den Broeck. Om 20u. in St.Maartens-
berg te RIjmenam. Org.: VU-Bonheiden-
Rijmenam. 

14 oktober 1999 

http://ora.be


Het Partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 11 ol<tober jl. werd volgende per
smededeling verspreid. 

VLAANDEREN NIET TE KOOP 
VOOR EXTRA GELD 
FRANSTALIG ONDERWIJS 

De speculaties omtrent een al<koord tussen 
de federale regenngspartijen over 2,5 miljard 
extra voor het Franstalig onderwijs blijven 
aanhouden. De Franstaligen zijn eisende par
tij voor meer onderwijsgelden. Zoveel is dui
delijk. Voor de verkiezingen hadden de 
Franstalige partijen mets nodig van de 
Vlamingen. Als nu blijkt dat de Franstaligen 
zelfs geen communautaire onderhandelings
ronde nodig hebben om hun financiële eisen 
door te drukken, als dus bij de regeringson-
derhandellngen reeds akkoorden zouden zijn 
bedisseld, dan hebben de Vlaamse federale 
regeringspartijen zich volledig laten uitkleden. 
De VU bezweert de federale regehng dan ook 
om in het kader van de begrotingsbesprekin
gen omtrent de financiering van het onder
wijs geen eventuele voorafgaandelijke ak
koorden te honoreren. 
Het is absoluut onaanvaardbaar als de extra 

financiering van het Franstalig onderwijs 
reeds toegezegd zou zijn zonder ernstige te
genprestatie voor Vlaanderen Het kan met 
dat er reeds een akkoord zou bestaan over 
extra geld nog voor Costa van start gaat. Het 
kan zelfs niet dat er, ongeacht het verdelings
mechanisme, In de komende begroting reeds 
extra budgettaire ruimte pro forma voor het 
Franstalig onderwijs wordt voorzien Voor de 
VU is het bovendien absoluut uitgesloten dat 
meer geld voor het Franstalig onderwijs tot 
minder geld voor het Nederlandstalig onder
wijs zou leiden 

De invulling van art. 59 van de financienngs-
wet over de aanpassing van de verdeelsleutel 
aan objectieve chteria inzake de financiering 
van het onderwijs moet aan bod komen in 
een rulmer debat over de financienng van 
gemeenschappen en gewesten en In het 
kader van een gezonde fiscale autonomie. 
De VU herhaalt dat Waalse en Vlaamse com
munautaire afspraken in alle loyaliteit moeten 
gemaakt worden om een beter bestuur in de 
beide deelstaten mogelijk te maken Maar po
litiek blijft politiek en Verhofstadt moet dui
delijk weten dat het voorafgaandelijk inwilli
gen van Waalse eisen de positie van de 
Vlamingen in de Costa verzwakt. 

zondag ia november 
Feest-Meeting OW 
'Vlaanderen mijn Volk. Vlaanderen mijn staat. Vlaanderen staat in Europa, stem in de we
reld.' Dat zijn de thema's van de 2de editie van de feest-meeting van het Overlegcentrum 

van Vlaamse Verenigingen (OW). Op het programma o.a. een toespraak door de voor
zitter van het OW en tussenkomsten van binnen- en buitenlandse personaliteiten en 
groepen. De manifestatie begint om I4u.30 maar de deuren gaan reeds een uur eerder 
open. Plaats van afspraak: Auditorium 2000 van de Brusselse Heizelpaleizen. 

Toegangskaarten kosten 250 fr., maar W-leden en WIJ-lezers kunnen op het 

algemeen W-secretariaat kaarten kopen aan 100 fr p.p. U stort per kaart 

100 frank op rekening 435-0271521-01 van de Volksunie met vermelding '... 

kaart(en) OW-meeting'. 
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Op z'n Cubaans 
Volgende lezers kunnen op woens
dag 10 november a.s. met twee 
personen gratis naar de Afro 
Cuban All Stars Bart Vanherie, 
Bierbeek; Karel Vandeven, Brussel; 
Gilbert Van de Casteele, Middel

kerke, Arnold Peeters, Berchem, 
David Van Moer, Affligem 
Hun tickets liggen klaar aan de 
kassa In de Ancienne Belgique, 
Anspachlaan 110 te Brussel Het 
concert begint om 20u. 

Diksmuide 
Vijf lezers winnen 'De Stem van 
Diksmuide', een bundeling met 
toespraken van Lionel Vanden-
berghe. Het zijn: Daniël Daelman, 
Gentbrugge; Mare Cuffez, Oos
tende; Peter Ameel, Maldegem; 

Mia Wijffels, Moorslede; Godfried 
Van Maele, Plttem. 
Deze lezers ontvangen hun exem
plaar binnen enkele dagen in hun 
brievenbus. 

Vlaamse en Koerdische 
vrouwen samen 

Op zaterdag 3 oktober werd binnen de FW 
de 'Werkgroep vrouwen voor Democratie' 
boven de doopvont gehouden. Initiatief
neemsters waren Izolöa Baguigrova, echtge
note van Derwich Ferho, voorzitter van het 
Koerdisch Instituut en Martien Bode, direc
teur van de FVV 
Het initiatief kan rekenen op de steun van 
Hilöegarö callewaert, voorzitter van de 
Volksunlevrouwen, van Kristin De Winter, 
voorzitter van de Volksuniejongeren; van 
;saöe//e De Keyser educatief medewerker bij 
het Rodenbachfonds en van Lieve De Vijver, 
echtgenote van Wlily Kuijpers. 
Bedoeling van de werkgroep is Vlaamse en 
Koerdische vrouwen in contact met elkaar te 
brengen. Onbekend maakt immers onbe
mind. Verder van gedachten wisselen over 

de emancipatiegedachte. Een activiteitenka
lender werd reeds opgesteld, o.m. een be
zoek aan de Vrouwendag in Bornem op 11 
november a.s. 
Als eerste activiteit werd in Decascoop te 
Cent de film 'Journey tot the Sun' bijge
woond. De film gaat over een Turk en zijn 
Koerdische vriend. Een subtiele, genuan
ceerde en erg indringende film over de ut-
zichtloosheid van de enkeling In tijden van 
oorlog. 

Info: Martien Bode, Vrouwen voor 

Democratie, tel. 09/223-38.83, fax 

09/224.44.81. E-post: fw.nat@on-

line.be. 

WIJ ZIJN DE 
GOEDKOOPSTE!!! 

Fotokopiepapier 

aan een voordelige prijs? 

Minimum afname 100.000 vel. 

70 BEF de 500 vel + BTW 21%. 

U vindt een betere prijs? 

Wij betalen het verschil terug! 

Info/bestellen: 

09/340.60.50 
www.vollBanh.bQ 

Afhalen van palinggerechten mogeli|k 

Openingsuren: van maandag tot en met donderdag: 

12 uur tot 14.30 uur - 18 uur tot 21.30 uur 

Zaterdag: 18 uur tot 22 uur 

Zondag: 12 uur 21.30 uur 

Verlofperiode: de maand december 

VU&ID 
VOOR DE VERNIEUWING 
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K arel V is nadrukkelijk aanwezig in Gent, de geesten 

van zijn inwoners en de muziek van het Festival 

van Vlaanderen. Zijn figuur is controversieel, ook in de 

muziek, waar zijn ultieme droom - een rijk waar de zon 

nooit ondergaat -, zijn bezoek aan het Engeland van 

Hendrik VIII en zijn erkenning door de paus, de 

Reformatie en zijn laatste levensjaren in het klooster van 

Yuste door verschillende ensembles worden toegelicht en 

bezongen. 

• CULTUUR • 

Het ensemble 'Weser Renaissance' ont
leent zijn naam aan de architectuurstijl 
die rond 1600 in het stroomgebied van de 
Weser bloeide - ik denk aan pittoreske ste
den als Rinteln en Hameln - en legt zich 
toe op de muziek van de I6de en de Hde 
eeuw. De schitterende Sint-Barbarakerk is 
een juweeltje van barok en een ideaal 
kader voor de muziek van Luther en zijn 
tijdgenoten uit de Reformatie. Maar 
drempelvrees houdt de opkomst (te) 
laag. Toch zorgen kromhoorn, dulciaan, 
trombone, harp en pommer voor een ins
trumentale inbreng van hoog niveau en 
de vijf zangers vertolken geestig en de
voot, weemoedig en sarcastisch de ge
zangen van Ludwig Senfl, Heinrich Isaac, 

Johann Walter en Pierre de Manchicourt, 

namen van kapelmeesters bij keizer en 
hertog, van Firenze tot Innsbruck. Hier 
klinkt alles homogeen. Hier vloeit alles 
ineen tot klaagzang, smeekbede of paro
die met vaak bitse en wrange anti-paapse 
of anti-lutheraanse inslag, soms verras
send modern in ritme en klankkleur, vaak 
herkenbaar zoals het 'Ein feste Burg is 
unser Gott', een melodie van Luther die 
bij Bach verschijnt in het koraal van een 
van zijn cantates en in de vijfde symfonie 
van Mendelsohn. 

VAN SALON NAAR BOTTELARIJ 

Ik loop wat onwennig door de koelkel

ders van bottelarij Bellevue en verwacht 

er elk openblik Louis-Paul Boon al schil
derend aan te treffen. Muziektheater 
Transparant creëert er een selectie uit 
Müzarts werk onder de titel 'Aria/ 
Continuum', een concept van Guy 

Coolen, An Van Dienderen en Inge Floré 

Het idee is origineel. Een wit doek vol tril
lende, nerveuze, telkens terugkerende te
kens brengt de toeschouwer in verwar
ring. Tot traag en steeds naderbij de han
den, de neusvleugels en het aangezicht 
van sopraan Anne Cambier verschijnen. 

artistiek Of zijn we bij Plato beland die 
de realiteit als schijn omschrijft? Ik ver
dwijn tussen de kubussen van de bottela
rij met heel wat vraagtekens. Maar mis
schien was dat de bedoeling. 

IETS OP BACH 

Het CC De Werf van Aalst brengt een pro

gramma dat me verbaast en bevreemdt. 

Niet in de figuur van Bach. Die is pure 

muziek in de gigue voor cello-solo van 

Roel Dieltiens en de badinerie uit de 

De klanken 
van de keizer 

Het gordijn wordt transparant, Paul 

Dombrecht en zijn ensemble 'Il 
Fondamento' krijgen vage contouren, 
Anne Cambier gaat tussen de aanwezige 
rekwisieten op zoek naar zichzelf 
Dombrecht brengt pittig en puntig enkele 
jeugdsymfonieën van Mozart waarin 
reeds alle kiemen van het genre aanwezig 
zijn en Anne Cambier zingt toonzuiver en 
bevlogen enkele concertaria's van de 
meester. Intussen verschijnen op diverse 
zuilen beelden van de sopraan tijdens de 
repetities of aan de ontbijttafel. Ik geniet 
van de muziek maar weet geen blijf met 
de beelden. Misschien is vervreemding 
het opzet of het contrast tussen banaal en 

tweede suite, ontroerend in de aria's uit 
cantate en passie en absoluut in zijn dee
moed tegenover God. Niet in het optre
den van het ballet van Alain Platel, soms 
wervelend, soms intimistisch, vaak utida-
gend. Maar in het huwelijk van beide. Ik 
wil luisteren naar de verstilde Bach maar 
mijn aandacht wordt afgeleid naar de 
acrobatic van het ballet. Ik ben geboeid 
door het kind dat argeloos en spontaan 
over de scène huppelt of wandelt maar ik 
hoor meteen de heerlijke stem van Greta 

de Reyghere. Probleem is of Bach een 
beeld verdraagt. Ik heb er moeite mee 
maar blijf geboeid kijken en/of luisteren. 
Op de vraag of hij iets op Bach kon doen 

tt ,S-*. ^ 
antwoordde choreograaf Alain Platel: 
„Alleen bij de idee dat iets heilig en on
aantastbaar is, beginnen mijn vingers te 
jeuken". Vandaar zijn duidelijk concept 
Zet de sereniteit van de muziek dwars 
tegen de chaos van deze tijd en je krijgt 
een botsing die shockeen, ergert, doet 
grimlachen maar niet onverschillig laat. 
Antennes op een afdak met daaronder het 
orkest, een travestiet, het beeld van 
Leonardo di Caprio die met schijven 
wordt bestookt, de schaduw van 
Dutroux, anarchie en erotiek, rookgor
dijn en bizarre geluiden. Op het eerste ge
zicht haaks op Bach. Maar daartussenin 
de onschuld van het kind, het ge
schreeuw van de dwaze moeders op een 
van de pleinen van Buenos Aires en de 
doden die vallen op de tonen van de alt
aria 'Erbarme Dich' uit de Mattheus-
passie. Controversieel maar beklemmend 

Wouter de Bruyne 9 

De hemelvaart van Boudewijn 
Op vrijdag 50 september ging in het 
Fakkeltheater te Antwerpen 'Oewij 
Boudewijn' in première, een monoloog 
van Frans Depeuter in een regie van 
Cabnel van Landeghem Dit is met het 
eerste 'koninklijk' stuk van Depeuter Na 
de satirische 'Koningstniogie' (Leopold 
1/2/5, bekroond met de toneelpnjs van 
de provincie Antwerpen) en het ontroe
rende 'Mama Carlota' (over pnnses 
Charlotte, dochter van Leopold I, die in 
Mexico keizenn en gek werd) is nu de in 
1995 overleden Boudewijn aan de beurt. 
De vorst IS ondertussen in de hemel gear
riveerd en daar schrijft hij zijn memoires. 
Een ongelukkige jeugd om te beginnen, 
zijn pa, zijn stiefmoeder, zijn troonsbestij
ging als 'Ie roi tnste', de huwelijkspenke-
len van zijn broer Albert en Paola - la dan
seuse de Rome, zoals ze werd genoemd -
zijn eigen huwelijk, de frustratie van de 
kinderloosheid, de bijna hysterische men-
senzee bij zijn begrafenis, zijn 'vrienschap' 
met Sese Seko Moboetoe. In het tweede 
deel spreekt hij achtereenvolgens tot zijn 
'oewaarde landgenoten', zijn vrouw en 
zijn broer Albert II, die hij raad geeft om
trent het uitoefenen van zijn beroep Het 

Het koningshuis is één groot theater dat zichzelf laat schrijven. 

stuk zou met volledig zijn, moest de au
teur het niet hebben over het instituut 
Belgié en zijn ministers, waarmee hij 
duchtig de draak steekt, en natuurlijk 
komen de troonsopvolging en de recente 
verloving van Filip ter sprake 
Ivo Pauwels öie reeds in de jaren zeventig 
in de huid van Boudewijn kroop, kwijt zich 
met verve van zijn taak De manier waar
op hij alles debiteert werkt konstant op de 

lachspieren Hij is Boudewijn - al is Pauwels 
iets te dik, maar dat komt zeker door al 
die rijstpap met gouden lepeltjes - zelfs 
Kart van Eeghem zal dat moeten toege
ven 

Als men het auteur Frans Depeuter 
vraagt, zegt deze- „Het koningshuis is zelf 
één groot theater, dat zichzelf laat schrij
ven " Als hij Boudewijn de woorden in de 
mond legt „Collen, Albert, blijven collen. 

want als het land uiteenspnngt, wat moe
ten wij dan gaan doen? Een land zonder 
koning, dat kan, maar een koning zonder 
land'' " weet men dat het hele stuk 
wordt gedragen door een milde humor 
en een ironische kijk op het hele konings-
gedoe Wanneer je de voorstellingen in 
het Fakkeltheater hebt gemist, is je kans 
nog met verkeken, er zijn enkele mini-ma-
rathonvoorstellingen gepland onder de 
titel 'Ten Hemel' (naar analogie met 'Ten 
Oorlog'). Daar krijgt men twee koningsko
medies van Depeuter voor de prijs van 
één Voor de pauze 'Leopold den Twiede', 
met de Brusselse ket Fré Bonheur (Enk 
Gons) die vertelt over het schelmenleven 
van Leopold II, met originele liedjes uit die 
tijd en accordeonmuziek van Milleke 
(Lenders) Na de maaltijd kan men dan 
met 'Oewij Boudewijn' gaan lachen 

Momos 

Jen Hemel': speelt In Arenberg te 
Antwerpen op 6 nov. om 17 uur en op 
7 nov. om 15 uur. Reservatle: 
03/202.46.46 en 03/324.64.68 van 
Paljas Producties. 
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ACNES BROWNE 
op het Filmfestival van Gent kan je vandaag, 14 oktober, gaan 

kijken naar 'Agnes Browne'. Regisseur Anjelica Huston bewijst 

met haar tweede film dat ze - net als haar vader - een meester is 

in de acteursregie. 

'Agnes Browne' is in alles een echte vrouwenfilm, die door veel 

critici zal worden afgedaan als te sentimenteel. Het 'droevige' 

verhaal wordt niettemin met nogal wat humor verteld. Dublin, 

de tweede helft van de jaren zestig. Agnes Browne (Anjelica 

Huston) verliest haar man en blijft achter met haar zes zonen en 

één dochter, allen tussen twee en 14 jaar Naast het persoonlijke 

NIEUW IN DE BIOS 

verlies is er ook nog het financiële debacle dat voor de deur 

staat. Het geld voor de begrafenis moet zelfs worden geleend van 

een profiteur van andermans misère. Mr Billy, een leninghaai. 

Agnes baat op de markt een groenten- enfruitstalletje uit en haar 

beste vriendin, Marion raadt haar aan om haar leven, dat be

staat uit de eindjes aan elkaar knopen, iets te verlichten met af 

en toe eens een uitstapje naar de pub. 

Agnes wordt niet gespaard want Marion wordt ziek, en een van 

haar zonen is gaan aankloppen bijgeldhaai Billy en kan niet te

rugbetalen. Een jonge Franse bakker. Pierre wil haar versieren en 

uiteindelijk gaat Agnes op zijn avances in. Maar de grootste 

droom van Agnes is een concert bij te wonen van haar grote idool 

Tom Jones. In het boek dat aan de film voorafging is dat Cliff 

Richard, maar die wilde de rol niet spelen, omdat er nogal wat 

'straattaal' in de film wordt gebruikt. Hoe ze uiteindelijk het 

concert zal bijwonen maakt het grootste gedeelte van de tweede 

helft van de film uit, en het is zo sprookjesachtig datje volledig 

meeleeft, want wie heeft niet ooit een droom gekoesterd? 

Zoals steeds is het boek beter, in dit geval nog beter dan de toch 

wel aangename film. (***) 

Willem Sneer 

• MEDIA • 

Sandra Bulloclc In 
A Time to Kill', 
zat. 16 okt., 
VT4 om 21U.05 

Koken van woede? 

Flikken Nieuwe politieserie die zicii iDijna 
volledig binnen de Oost-Vlaamse hoofdstad af
speelt, In 'Flikken' vertolken Andrea Croonen-
berghs en Joke Devynck twee rechercheurs wier 
werk voor hun gezin en hun relatie gaat. Zo. 17 
okt., TV1 om 21U.15 

^^^=^ Naked Lunch New York 1953. William 
Lee, een weinig succesrijke auteur en ex-junkie, 
komt aan de kost als verdelger van kakkerlakken. 
Zijn vrouw Joan blijkt verslaafd aan het verdelging
spoeder en gaandeweg begint hijzelf ook van het 
goedje te genieten. Brits-Canadese horrorfilm van 
David Cronenberg uit 1992. Hallucinante ver
filming van het boek van William S. Burroughs over 
geestelijke verwarring, verslaving en schrijver
schap. Met Peter Weller, Judy Davis en lan Holm. 
Maan. 18 okt., Arte om 22u.20 

^=^=^ One Good Turn Amerikaanse thriller van 
Tony Randel uit 1995, met Lenny von Dohlen, 
James Remar en Suzy Amis. Op een dag ontmoet 
Matt Forrest de man die hem ooit uit een bran
dend autowrak redde. De kerel is aan lager wal ge
raakt en Matt besluit hem te helpen, een voorne
men dat hem zuur zal opbreken.. DIns. 19 okt., 
Kanaal 2 om 20u.55 

^^=^ NavY S.E.A.L.S. Terroristen uit het 
Midden-Oosten hebben beslag gelegd op Stinger-
raketten van Amerikaanse makelij De mannetjes 
van het elitekorps SEALS krijgen de opdracht die 
raketten op te blazen. Amerikaanse actiefilm van 
Lewis league uit 1990 waarin op nogal naïeve wijze 
de heldendaden van het Amerikaanse leger wor
den bezongen. Met Charlie Sheen, Michael Biehn 
en Joanne Whalley-Kilmer. Woens. 20 okt., 
Kanaal 2 om 2lu.20 

^^=^ You only live twice Britse avonturenfilm 
van Lewis Gilbert uit 1967 naar een roman van lan 
Fleming. Wanneer Amerikaanse en Russische ruim-
tetulgen op een ongewone manier gekaapt wor
den, verdenken Washington en Moskou elkaar 
ervan daar wat mee te maken te hebben. De Britse 
geheime diensten weten wel beter. Hun vermoe
dens gaan in de richting van Japan. Voor het eerst 
in de James Bondfilms maakte Sean Connery ken
nis met zijn aartsvijand, de snode Blofeld (Donald 
Pleasence) Dond. 21 okt.. Kanaal 2 om 20u.55 

^^^d^ Stella does tricks Stella is een jong meis
je uit Glasgow Omdat ze door haar vader mishan
deld werd loopt ze weg en belandt in Londen in de 
prostitutie. Ondanks een goede relatie met haar 
pooler, is Stella vastbesloten te ontsnappen aan 
die wereldje. Brits filmdrama van Coky Ciedroyc uit 
1995 met Kelly Macdonald, James Bolam en Hans 
Matheson. vrij. 22 okt., Ned. 3 om 0u.i6 

Aan de Reyerslaan moet iemand het 
licht gezien hebben, want het Teletekst-
aanbod van Wl en Canvas zal opnieuw 
hetzelfde zijn. Met het oog op de profile
ring van beide netten voorzag de openba
re omroep ook een andere indeling en 
aanbod inzake teletekst. Nogal wat kij
kers-lezers stoorden zich aan dit weinig 
gebruiksvriendelijk systeem. De wachttij
den zullen er niet langer door worden. 

De Roularta Media Group denkt 
eraan om ook met een eigen productie
huis voor TV-programma's. Daar zouden 
programma's moeten gemaakt worden 
die de vergelijking met de artikels van ge
schreven broer Knack kunnen doorstaan. 
Naar verluidt bestaat de mogelijkheid dat 
journalisten van het weekblad ook zullen 
worden ingeschakeld bij de productie van 
de audiovisuele versie van hun tekst. 

f. Het kon niet uitblijven; een familie uit 
Brasschaat heeft klacht ingediend bij de 
Geschillenraad voor Radio en Televisie. 
Ze vraagt dat het programmaonderdeel 
'Koken met Jezus' zou worden geschrapt 
uit 'Het Peulengaleis' een kolderprogram
ma van Bart Peeters en Hugo Matthysen. 

In dat onderdeeltje vertolkt Peeters de rol 
van Jezus als mislukte chef-kok. VRT noch 
produktiehuis zijn zinnens dit element uit 
'Het Peulengaleis' te weren. In De Morgen 

verdedigt de VRT-woordvoerder zich met 
het argument dat het om een programma 
gaat met een hoog surrealistisch gehalte. 
„Het is eigen aan dit soort programma's 
om waarden even om tè keren en er even 
mee te lachen." Zoals ook de familie uit 
Brasschaat een punt heeft, is er iets te 
vinden voor de VRT-argumenten. Toch 
dit; het is hedentendage erg gemakkelijk 
om te scoren op de rug van een kristelijk 
symbool. Voor wanneer de surrealistisch-
koldereske sketches waarin vrouwen wor
den vernederd of migranten worden te 
kijk gezet? Of is dat politiek niet correct 
genoeg... 

„Reclame is het enige wat de VRT fi
nancieel dynamiseert." Dat vertelde gede
legeerd bestuurder van de VRT Bert De 

Graeve aan De Standaard. Hij gaat daar
bij uit van de redenering dat een beter 
programma meer geld kost, maar dat be
tere programma's op hun beurt meer kij
kers/luisteraars genereren en dat dan 
weer meer advertentieinkomsten kan be-

Ook I/T4 start 'ter ere' van het huwelijk van 
prins Fillp met een royalty-magazine. RanI 

De Coninck zal net presenteren. 

tekenen. De VRT-baas wil dit 'groeiper
spectief' voor zijn omroep behouden en 
wilde of kon daar niet meer over zeggen. 
Wijze mensen weten dat dit slechts twee 
dingen kan betekenen: óf de openbare 
omroep moet ook na 2002 beroep kun
nen doen op de inkomsten van reclame 
(iets wat Vlaams minister van Media Dirk 

Van Mechelen niet zo ziet zitten) óf de 
VRT moet miljarden meer overheidsdota
tie krijgen. Wordt vervolgd. 

10 

In een interview dat De Standaard had met Beri; De 
Graeve, gedelegeerd bestuurder van de VRT, vernamen 
we dat hij in hoge mate tevreden is met Canvas, zijn net 
voor de meerwaardezoekers. Een vluchtige blik op de 
kijkcijfers leert ons dat er dat goed 200.000 tot 250.000 
zijn. Gemiddeld kijkt dus minder dan 5% van de 
Vlamingen naar Canvas. 

Nee, dan TV1 Het net van de spontane genieters groeit 
en steekt VTM zo nu en dan naar de kroon. Toch heeft 
TV1 meer potentieel en om 
dat eruit te halen, moet er 
aan TVI worden gewerkt. 
Aldus De Graeve. Van tijd tot Keerpuntenrmaandag 
tijd zijn ook wij de sores van 
de goegemeenschap beu en willen wij best wel eens 
spontaan genieten. Daartioe stemmen wij dan af op o.a. 
TV1. Om er te blijven hangen bij bv. 'Keerpunten', een 
aangenaam voori;kabbelend 'Kris Kras' (ooit te zien op 
VTM) dat zich tot doel heeft gesteld mensen in het licht 
te zetten die op een keerpunt In hun leven zijn geko
men. Mogelijk denken spontane genieters daar niet blj 
na, maar 'Keerpunten' zondigt wel al eens tegen zijn 
eigen pnncipes. Zoals bij die reportage over de oprich
ting van een nieuwe meidengroep. Ofschoon niet origi
neel - Canvas (!) bracht al eens een Britse reporiiage over 
een sooriigelljk onderwerp - was het leuk om naar te kij
ken. Maar in geen enkel geval tegemoetkomend aan het 
uitgangspunt van het programma. 
Hetzelfde dachten we ook bij het zien van de reportage 
over Roos, een frisse Hollandse meld die in de fleur van 
heur leven had gekozen voor een bestaan in het Krishna-
klooster van Durbuy. Ze was er nog niet lang want van 
de vier grondbeginselen van leven onder en met Hara 

Krishna kon ze er maar drie spontaan vernoemen. Het 
doet ons vermoeden dat Roos - in de wetenschap dat 
ook Krishna de ware niet is - nog voor de jaarwende 
weer aan het feesten gaat 

De tweede hoofdrolspeler van 'Keerpunten' was de pas
toor van Asse die op pensioen ging. Inderdaad' een 
keerpunt Opnieuw wisten de programmamakers ons 
niet meer te brengen dan een oppervlakkig pori;ret met 
wat vrljblijvendheden. Telkens wanneer de man in kwes-

Vrijblijvendheid troef 
eerpunten, maandag 4 oktober 1999, TVI - Koppen, dinsdag 5 oktober 1999, TV1 

tie een voorzet gaf tot een boeiende discussie (bv. over 
de afwezigheid van jongeren tijdens de erediensten), 
werd hy onderbroken. Op hetzelfde moment liep op 
Canvas (i) overigens het programma 'Kwesties', waarin 
geestelijken het hadden over het (onmogelijke) celibaat. 
Ook in 'Koppen', één dag later op TV1, ontwaarden we, 
de mooie report:age over de Roma-zigeuners niet te na 
gesproken, een al te grote vrijblijvendheid. Iedereen 
kent dankzij 'Koppen' ondert:ussen ook Stephanie, het 
16-jarige Gentse deerntje dat zich zou prostitueren. 
Goed één week lang beheerste ze de berichtgeving: 
deed ze het of deed ze het niet? Was de journalist in 
kwestie niet te ver gegaan? ... Vragen die, volgens ons, 
naast de kwestie zijn. We zouden het gewoon niet heb
ben uitgezonden. Te exemplarisch, te vrijblijvend, te 
voyeuristisch. Te zeer op zoek naar de spontane genie
ters, want anders had dit herhaaldelijk aangekondigde 
programmaonderdeel 'Koppen' wel mogen openen ... 

Krik 
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Over wapens 
Bedankt voor het artikel onder de titel 
'Onbezonnen (WIJ, 50 sept j l ) 
Bedankt vooral omdat je mij een potentie-
Ie moordenaar noemt Niet omdat ik een 
auto heb Want het aantal mensen die 
moedwillig vermoord worden door auto's 
IS te vewaarlozen Niet' Niet omdat mijn 
keuken vol gif zit Want de meeste kinde
ren hebben thuis toch geen ongeval Nief? 

Niet omdat ik vleesmessen heb Want 
mensen sterven nooit door messen OK, in 
Ruanda maar nooit hier Een machete is 
toch mensvnendelijk? 
Maar wel omdat ik een Tangfoglio 9mm 
heb en een Pardini 45ACP Dit met de no
dige wettelijke vergunningen 
Ik noem mijzelf een gaatjesmelker in een 
kartonnen schietschijf Ik beoefen mijn 
sport In alle voorzichtigheid Net zoals ik 
voorzichtig ben met een vleesmes 

Maar voor WIJ ben ik enkel een potentiële 
moordenaar „Want wie een wapen bezit, 
heeft de bedoeling het ooit te gebruiken 
Mijnheer de hoofdredacteur Zelfkennis is 
veel waard Men zegt soms Aan jezelf 
ken je de ganse wereld' Dit kan dan voor 
JOU heel juist zijn Maar daarom met voor 
iedereen 

Woorden, kunnen die nooit doden'? Maar 
ja die zijn natuurlijk journalistiek verant
woord 

WIJ kan mij zeggen „Dit is een wapen Dit 
met 
Zonder de mens is mets een wapen Maar 
een mens kan alles als wapen gebruiken 
Tenslotte schrijf je Geweld roept geweld 
op Juist Maar laten we beginnen met die
gene te veroordelen die met het geweld 
begonnen is 

Daniel Vandecasteele, 
Wachtebeke 

« i ^ ^ " * - ^'^'S^' • WEDERWOORD • 

Lezersbrieven 
over WIJ 
De redactie mocht de voorbije dagen tal 
van lezersbrieven ontvangen met het 
weekblad WIJ als onderwerp, een gedeel
te van deze brieven werd reeds gepubh-
ceerd in onze vorige uitgaven Nu de 
Partijraad van zaterdag jl een beslissing 
nam aangaande het voortbestaan van WIJ 
wordt de pubhcatie van lezersbrieven 
ivm WIJ opgeschort 
Wi) danken de bnevenschnjvers en hopen 
dat zi) begrip voor deze werkwijze zullen 
hebben 

Rechtzetting 
In het artikel 'Roofetaat Indonesië' (WIJ, 
25 sept jl) IS een fout geslopen Er stond 
in de laatste paragraaf voor de tussentitel 
'Valse voorlichting' De Indonesische 
troepen hebben immers de 'demografi
sche verhouding' al drastisch gewijzigd 
door ongeveer 20 000 van de in 1975 
800 000 mensen teUende bevolking te 
doen verdwijnen 

Die 20 000 moeten er 200 000 zijn, wat 
dus betekent dat ons blad u een totaal 
vertekend beeld gaf van de werkelijkheid 
Met onze verontschuldigingen 

Zelf verdediaen? 
Ook al staat de bestolene voor hen met 
een vuurwapen, dan mag hij met op die
ven schieten die alleen maar stelen en 
hem niet lichamelijk bedreigen (WIJ - 30 
sept jl - 'Onbezonnen') Uit machteloze 
woede mag hij wel geheel zijn lader in de 
lucht afschieten 

Grotere onzm van de wet bestaat er met' 
De dieven kunnen in afwachting dat de 
politie gewaarschuwd is en komt, degene 
die ze aan het bestelen zijn in zijn gezicht 
uidachen Durf te schieten en je vliegt in 
de gevangenis Diefstal is geen leven 
waard, maar de ordehandhavers kunnen 
of willen de moeite niet doen om te 
maken dat de burger zich veilig voelt en 
absoluut geen behoefte heeft om zelf wa
pens in huis te hebben In 1992 waren er 
296 786 geregistreerde vuurwapens en in 
juni 1999 reeds 336 921 Met een stijging 
van zowat 1000 per maand De Belgen 
bewapenen zich als de overheid hen met 
kan beschermen Enerzijds wil de over
heid niet dat de burgers zichzelf moeten 
beschermen Anderzijds geeft ze toe dat 
ze het zelf met kan door vuurwapenver
gunningen uit te delen 
De politie moet natuurlijk over de nodige 
middelen beschikken Die komen van een 
overheid die geen geld genoeg heeft 
Daarom liever de politie aan het werk zet 
als belastingontvangers om miljarden fr 
boetes uit te schrijven aan burgers die 
niemand fysisch of materieel benadelen 

De overheid reageert op haar klassieke 
wijze bij gebruik van verweerwapens de 
wapenwet verstrengen Waarom met tot 
het uiterste gaan en vuurwapens verbie
den' Een opheftnakend gebaar om de be-
volkmg te sussen, maar tevens een getui
genis van machteloosheid m het verhel
pen van de ware oorzaak 
In zulk algemeen verbod zit géén logica 
want op de méér dan 300 000 geregis
treerde wapens is het werkehjk gebruik 
voor verdediging zeer gering en het noe
men met waard 

Weinigen zijn voor het gebruik van vuur
wapens om eigendom te verdedigen Tot 
ze zelf meerdere malen hjdzaam moeten 
toezien hoe dieven hun bezit stelen 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Taaloorloa? 
Sommige reacties van Franstaligen de 
jongste tijd geven de indruk dat een in
vloedrijke groep extremisten daar, de 
taaioorlog tegen de Vlamingen nog altijd 
voort wil zetten en de nieuwe commu
nautaire besprekingen in dit kader willen 
voeren Het kan geen kwaad om eens 
heel duidelijk te zeggen hoe de zaken op 
dit punt staan, met name inzake Brussel 
De stad heeft naast een bijkomstige func
tie als Europese stad een hoofdfunctie 
hoofdstad te zijn van alle Vlamingen en 
alle Walen Zodra dat Europese karakter 
z'n hoofdfunctie gaat belemmeren, moet 
dat wijken 

Die hoofdstadfiinctie van Brussel eist dat 
iedere inwoner - ook iedere vreemdehng 
die zich daar gevestigd heeft en er de kost 
verdient - goed Nederlands en goed 
Frans begnjpt en zich in elk van die twee 
talen redelijk verstaanbaar kan maken 
WIJ zijn nooit uit geweest op de verdrij
ving van het Frans uit de hoofdstad, we 
wensen ten koste van iedere pnjs dat ook 
het omgekeerde niet gebeurt We eisen 
dat niet alleen het hele Brusselse be
stuursapparaat en alle rijksinstellingen 
(ministeries, postmensen, enz) goed 
Nederlands spreken, maar ook het 
Brusselse zakenleven de grote winkelke
tens, de banken, de hotels, de taxi-bedrij-
ven en de hele middenstand Biezonder 
onmenselijk is dat Brusselse ziekenhui
zen en eerste-hulpdiensten nog altijd niet 
volledig en spontaan tweetalig zijn Die 
vorm van wreedheid mogen we geen dag 
langer dulden als nodig is, ook al vindt 
koningin Fabiola het blijkbaar normaal 
dat een kinderziekenhuis met die praktij 
ken haar naam draagt Ons vorstenhuis 
heeft nog aftijd de taal van de minderheid 
als huistaal, en dat zal ook na Albert II zo 
blijven 

Het IS duidelijk dat die communautaire 
onderhandelingen de Brusselse macht 
moeten verkleinen Het is te zot om los te 

lopen dat de hoofdstad een pohtiek apar
te eenheid m het land vormt, met een 
eigen Idliputse mimster-president en een 
stel lilliputse ministers' Ik ken geen twee
de land op de hele wereld met zulke zotte 
toestanden Maar als sommige Brus
selaars die aparte regering wiUen, dan 
moeten ze ook maar de salarissen van die 
heren betalen Onze geldkranen zijn daar 
niet voor 

Een aantal vooraanstaande Vlaamse poüü-
ci voert de onderhandelingen Eerste ver
eiste IS ruggegraat Dat betekent dat geen 
enkele Vlaming ook maar een woord 
Frans zal spreken De Franstahgen die dit 
wensen te verstaan, moeten op eigen kos
ten dan maar tolken meebrengen 

P.C. Paardekooper 

Duauesne 
Het Bestuur van het Overlegcentrum van 
Vlaamse Veremgingen heeft vastgesteld 
dat minister van Binnenlandse Zaken 
Duquesne ondanks alle tijd nog steeds 
met in staat is om in het Parlement in het 
Nederlands te antwoorden 
Het OW meent dat dhr Duquesne daar
mee bewijst niet langer als federaal mmis-
ter te kunnen functioneren 
Wanneer de koninklijke familie en de pre
mier regelmatig de nadruk leggen op de 
noodzaak om elkaar te begnjpen, is het 
wel elementair dat een federale mmister 
de taal van de meerderheid van het land 
kan spreken 

Het ontslag van minister Duquesne is dan 
ook noodzakelijk 

Prof. M.E. Storme, 
Voorzitter OW 

Fortls bindt 
(een beetle) in 
Een paar maanden nep de redactie de le
zers op de ASLK te vragen de Engelstalige 
tekst in het nieuwe logo van Fortis te ver
nederlandsen Woordvoerders deelden 
toen mee dat de bankdirectie daar niet 
wenste op in te gaan De tekst „ sohd 
partners, flexible solutions ASLK is part 
of the Fortis group' blijft dus gehand
haafd 

Maar wat lazen we nu op de omslag van 
het jongste nummer van Facetten, het 
tijdschrift van ASLK Bank -Verzekenngen' 
„Solide partners tekenen voor flexibele 
oplossingen' 

Het IS natuurlijk nog niet dat, maar geef 
toe toch wel een stap in de goede rich
ting 

E Favoreel, 
Anderlecht 

Schuldbekentenis 
Het IS honderd jaren geleden dat de 

Boerenoorlog uitbrak Toen werd een 

begin gemaakt met de uitroeung van de 

Afnkaner-meerderheid 

Op TV zag ik dat Mbeki en een soort 

Engelse hertog (ik weet met precies wie) 

een krans gingen leggen aan het gedenk

teken van de zwarte slachtoffers 

Nu goed, wij weten allemaal dat in dat 

conflict negers gesneuveld zijn Maar die 

werden dan toch over de klmg gejaagd 

door de Entten en met door de Boeren 

En de Bntten waren ook de uitvinders 

van de concentratiekampen, zij hebben 

dat de nazi's voorgedaan De nazi's heb

ben schuld bekend en ervoor betaald 

Maar waar bhjft de schuldbekentems van 

de brave Engelse burgers' 

Van de Angehcaanse kerk? Dat ware wel

licht een kluif voor de blanke substituten 

van bisschop Tutu 

A. Jacobs, 
Gent 

Heer van stand 
Met met weimg genoegen stel ik vast dat 

Vlaams parlementshd Sven Gatz met is m-

gegaan op het voorstel om 'Ridder m de 

Leopoldsorde' te worden Niet omdat hi) 

daar de verdiensten met voor zou hebben 

gehad, wel omdat hij inziet dat (a) met dit 

soort titels te pas en vooral te onpas 

wordt gegooid en (b) de monarchie hoe

genaamd geen democratische instellmg 

IS Ook een president kost geld, maar die 

IS tenminste verkozen door een meerder

heid van het volk. Het hjkt mij ook al 

waarschijnlijk dat hij de beide landstalen 

zal beheersen, iets wat noch de huidige, 

noch de toekomstige korungm schijnt te 

doen Ofschoon die laatste het voordeel 

van de twijfel knjgt 'lek zal zien' Hetüjkt 

me al evenmm waarschijnüjk dat presi

dentiele kmderen rondnjden in wagens 

waarvan de grootte van de cyhndenn-

houd omgekeerd evenredig is met hun 

IQ Tot slot worden we ook bespaard van 

alle hystene - tot de koekdozen toe - die 

gepaard gaat met koninklijke huwelijken 

Neen, ofschoon Gatz geen ndder is, is hij 

ongetwijfel toch een heer van stand' 

JA., 

Keerbergen 

Algehele afgang 
Motorolie in frituurvet las ik in mijn 

krant Nu weet ik dat de politiek niet voor 

alle onheil verantwoordelijk kan zijn 

Maar is de verloedering van de politieke 

zeden met mede de oorzaak van een al

gehele afgang' De pohtieke wereld heeft 

intern de zuivering ingezet Waarop wacht 

de rest van de samenleving' Wie zet de 

eerste stap' 

P Lammens, 
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L iefde voor het werk van Dostojevsky en 

nieuwsgierigheid naar zijn stad dreven 

de Vlaamse kunstenaar Harold Van de Perre naar 

Rusland. Maar eigenlijk was het Rubens die hem in Sint-

Petersburg verankerde, terwijl Nederlanders hem tot de 

'Vlaamse zomer in Sint-Petersburg' inspireerden. 

• UITSMIJTER • 

De relatie tussen Peter de Grote en 
Nederland is genoegzaam bekend, in 
1679 bezocht de tsaar incognito het land. 
In Amsterdam ging hij zich bekwamen in 
stadsbouw en in Zaandam leerde hij het 
vak van scheepsbouwer. In de Zaanstreek 
wordt het huisje waar tsaar Peter, nauwe
lijks acht dagen, vertoefde nog altijd in 
eer gehouden. In 1895 heeft tsaar 
Nicolaas II de in verval geraakte hut op
gewaardeerd en in 1911 liet hij er zelfs 
een monument voor de 'timmerende 
tsaar' oprichten. Later koesterden de sov
jets de plek als 'de werkplaats van de 
tsaar-arbeider'. Vandaag maximaliseert 
Nederland, ondanks de crisis in Rusland 
en in afwachting van betere tijden, zijn 
oude relatie met Sint-Petersburg. 

GEEN WITLOOF 
Harold Van de Perre: „In 1997 heb ik de 
'Nederlandse maand' te Sint-Petersburg 
meegemaakt. Met alle hens aan dek! Met 
hun kunst, hun commercie, hun folklore! 
De maand werd geopend door minister 
president Wim Kok, in de Hermitage ging 
een succesrijke maar zuinige tentoonstel
ling over Piet Mondriaan door en etsen 
van Rembrandt waren te zien in de gale
rij van de St-Peters- en Paulusvesting. 
Nadien wandelde Kok op een belangrijk 
volksplein van de stad een typisch 
'Hollands straatje' met namaakhuisjes in. 
In elk kamertje stond een Russische ver
koopster in Hollandse folkloristische kle
derdracht achter de toog. Alle Hollandse 
producten kwamen aan bod: tulpen, 
kaas, Heineken, enz. In de stad en in de 
luchthaven hingen affiches met 'Holland 
is Rembrandt', 'Holland is tulpen', 
'Holland is kaas', enz... 
In de belangrijkste concertzaal van St.-
Petersburg ging in aanwezigheid van 
Willem-Alexander 'Holland is muziek' 
door met het Amsterdamse 
Concertgebouw-orkest, even daarvoor 
had de kroonprins aan de Neva het 
Hollands monument voor Peter de Grote 
onthuld. 

Rekening houdend met de Vlaamse 
'schaamte' rond het 'klokje van Van den 
Brande" kan men zich de reacties inden
ken bij 'nieuwe' denkers van bij ons als de 
Vlaamse minister-president niet alleen 
een beiaardklok, maar ook witloof en 
Vlaams bier had meegebracht. Inmiddels 
is Heineken alom tegenwoordig in St.-
Petersburg en heeft 'onze' De Koninck er 
de plaat moeten poetsen. Ook van het 
Vlaamse geschenk pikken onze noorder
buren hun graantje mee. Zo was ik getui
ge hoe een Russische gids zijn Duitse be
zoekers vóór de Vlaamse klok toever
trouwde „en dit is dan het prachtige ge
schenk van de Nederiandse regering". Ik 
heb eens goed gelachen maar ook van de 
Hollandse aanpak geleerd." 

VLAAMSE ZOMER 

Naar het voorbeeld van de 'Nederlandse 
maand' organiseerde Harold Van de Perre 
dit jaar, samen met metgezel André 

Posman en zijn kamermuziekcentrum De 
Rode Pomp een 'Vlaamse Zomer te St.-
Petersburg'. 

H. Van de Perre: „Onze 'zomer' vloog op 
twee vleugels: een muzikale en een beel
dende. De Rode Pomp opende met vijf 
concerten van 'Moderne Vlaamse Muziek' 
uitgevoerd door St.-Peterburgse musici, 
en dit onder zeer grote belangstelling. 
Deze prachtige manifestatie kostte weinig 
geld, maar wel veel voorbereidend veld
werk ter plaatse. Daaraan besteedde 
Posman zijn tijd, reeds jaren wist hij mu
sici uit St.-Petersburg aan te trekken om 
in zijn muziektheater te Gent Russische 

Hoe begon dit Vlaams-Russisch 
avontuur? 

H. Van de Perre: „Interesse voor het 
werk van Dostojevsky dreef mij naar de 
stad van de schrijver. Die gelegenheid 
deed zich voor toen ik in 1991 samen met 
BRTN-regisseur Anton Stevens in de 
Rubenszaal van de Hermitage de inmid
dels bekende TV-serie over Van Eyck-
Breugel-Rubens draaide. Tijdens die week 
bezocht ik ook de plaatselijke academie 
voor beeldende kunsten, het vermaarde 

Vlaamse kunst 
is magisch begrip 

muziek te vertolken. Het weinige dat zij 
daarmee verdienen, want de Rode Pomp 
drijft op de kracht van enthousiasme en 
niet op geld, betekende voor hen een 
krachtige steun. En precies deze musici, 
waaronder/oen Serov, vormen het cul-
tuurplatform voor de Rode Pomp in St.-
Petersburg. Zulke uitwisseling en wissel
werking steunt op diepe waardering en 
wederzijdse vriendschap. Bovendien tilt 
zij de moderne Vlaamse en Russische mu
ziek én musici uit de marginaliteit op naar 
een podium, dat als een laboratorium van 
hedendaagse muziek mag gelden. Het 
Vlaamse muziekfestival in Sint-Petersburg 
heeft bij publiek en media grote sympa
thie en belangsteUing opgewekt. De talrij
ke persbijdragen liegen er niet om. 
Tegelijk met dit festival hebben wij in de 
galerij van de Sint-Peters- en 
Paulusvesting de tentoonstelling 
'Moderne 'Vlaamse Kunst Vandaag' geo
pend. Ook deze gebeurtenis kreeg vol
doende media-aandacht. Tijdens de ope
ning speelde een Russisch kwartet heden
daagse Vlaamse muziek. De expositie 
overspande de ganse maand juni. Deze 
'Vlaamse zomer te St.-Petersburg' werd 
niet alleen een bekroning maar heeft te
vens een nieuw begrip aangekondigd." 

CONFERENTIES 
Uit de acht jaren veldwerk dat Van de 
Perre in Sint-Petersburg verrichtte groeide 
met bescheiden financiële overheidssteun 
een lange-termijn-visie met als onmisbaar 
cement, vanuit het sluiten van vriend
schappen in de culaiursector in Sint-
Petersburg, het uitbouwen van uitwisse
lingsprojecten hier en ginder. 

Repininstituut van St.-Petersburg. En daar 
stelde men mij de vraag:'Wat gebeurde er 
in de Vlaamse schilderkunst na Rubens?' 
Een zeer boeiend, maar niet eenvoudig 
probleem!" 

Van de Perre ging op de uitdaging in en 
kreeg van de academiedirectie de kans 
om tijdens enkele gastconferenties op 
deze vraag te antwoorden. De lezingen 
vormden het begin van een lang verhaal. 

Kunt u ons het vervolg in grote lij
nen schetsen? 

H. Van de Perre: „Toen de Vlaamse ad
ministratie Kunst vernam dat ik goede 
contacten had in Sint-Petersburg nodigde 
directeur-generaal Willy Juwet mij uit 
deze voort te zetten, met een kleine werk
beurs als steun in afwachting van de offi-
cialisering ervan. Zo begon ik vanaf 1992 
vijfmaal per academiejaar naar St.-
Petersburg te reizen om er tijdens een 
werkweek gastconferenties te geven over 
de Vlaamse schilderkunst. De titel van de 
lezing luidde 'Van Van Eyck tot op heden'. 
Snel nadien volgde ook een uitnodiging 
van de pedagogische universiteit A. 
Herzen. Tot op vandaag gaf ik reeds meer 
dan 80 conferenties aan deze instituten." 

VRIEND AAN HUIS 
Wat vertel je deze mensen? 

H. Van de Perre: „Vanuit Van Eyck trek ik 
de lijn door naar de 19de eeuw met de 
materieschilder Hendrik De Braekeleer, 

vanuit het realisme en het expressionisme 
van Breugel trek ik een hjn naar Permeke 

en Paveel, en vanuit Rubens breng ik het 
publiek bij Ensor en Rik Wouters en zo 
naar onze moderne lyrische figuratieven 
en abstracten. 

Deze conferenties zijn zeer belangrijk 
omdat zij zich vooral tot aanstaande pro
fessoren- en leraars-kunstenaars richten. 
Maar ook buitenstaanders komen er op af 
en de belangstelling gaat onverminderd 
door. Voor de Russen blijft Vlaamse kunst 
een magisch begrip. In het zog van deze 
conferenties werd ik in 1993 uitgenodigd 
om lid te worden van de internationale 
stichting 'De Renaissance van St.-
Petersburg'. De stichting werd opgericht 
door Anatoly Sobchak, de eerste demo
cratische burgemeester van de stad. Dit 
platform voor culturele uitwisseling blijft 
tot op heden ook mijn cultuurplatform te 
Sint-Petersburg. Van daaruit ontwikkelde 
ik contacten met pers, radio en TV en niet 
in het minst met belangrijke musea als de 
Hermitage, het Museum van de Geschie
denis, het Dostojevskymuseum en het 
museum van de academie voor beelden
de kunsten van Rusland gevestigd in het 
Repininstituut." 

Aan al deze instituten werd Van de Perre 
vriend aan huis, omdat hij voor hen in 
Vlaanderen culturele contacten kan leg
gen of tentoonstellingen organiseren. Van 
hun kant bieden zij aan Vlaanderen hun 
tentoonstellingszalen én logistieke steun. 
De resultaten bleven niet uit, Van de Perre 
legt ons een indrukkwekkende lijst met 
manifestaties en persverslagen voor. 

Hoe kon hij zo vlot het vertrou
wen van al die mensen winnen? 

H. Van de Perre: „Deze samenwerking is 
gebaseerd op wederzijdse vriendschap. 
Mag ik hierbij aanstippen dat ik tijdens de 
voorbije acht jaren zowat 70 Peters
burgers uit de cultuursector bij mij thuis 
op bezoek heb gehad, ze logeerde én 
rondleidde in Vlaanderen. Hun enthou
siaste verwondering over de rijkdom van 
onze cultuursteden kan ik u niet beschrij
ven. Dit persoonlijk contact beschouw ik 
als bijzonder belangrijk voor een succes
rijke culturele samenwerking." 

(mvl) 

Volgende week: 

Cultureel ambassadeur van 

Vlaanderen 

Harold Van de Perre. 

tweede van links, 

toont Vlaanderen aan 

Russische vrienden. 

Van I. naar r.: A. 

Marogolis, dir-gen. 

van de stichting 'De 

Renaissance': Carina 

Valslléva, conservator 

van het Museum van 

de Geschiedenis; 

Natalia DImentiéva, 

directrice van de St -

Peters- en Paulus

vesting en de latere 

nationale minister van 

Cultuur; Boris Kirikov 

directeur van 

Monumentenzorg. 
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