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D e paarsgroene federale regering wil het 

imago van België opkrikken. Dat werd 

door de monarchie gevraagd. Deze unitaire recupera

tie mag niet onderschat worden. Ze wordt onder

steund door de belangrijkste tenoren van de 

Ftanstalige meerderheidspartijen. Premier Verhofitadt 

(VLD) biedt daartegen nauwelijks weerwerk. Hij ligt 

onder de slof van vice-premier Louis Michel {VKL). 

En wil 'delicate' materies tot na de gemeenteraads

verkiezingen van oktober 2000 uitstellen. 

Een open discussie en een grondig parlemen

tair debat kunnen nochtans verfrissend werken. 

Alleen moeten dan ook noodzakelijke en diepgaande 

hervormingen aan de orde komen. DaaraaVi wil de 

paarsgroene regering zich niet verbranden. 

Allerhande werkgroepen worden opgericht om de 

grootse problemen te 'onderzoeken'. Verhofstadt en 

de zijnen hebben tijd zat. De ministers/o/^^ïw Vande 

Lanotte(SV), Louis Michel (V^) en Didier Reynders 

(PRL) verklaarden reeds openlijk minstens twee 

legislaturen te willen samenwerken. Kan daaruit een 

geheim akkoord vermoed worden? 

Intussen laat de federale regering na belangrij

ke stappen te ondernemen. De actieve welvaartstaat 

is vooral een ander woord voor de politiek die het 

kabinet -Dehaene uitstippelde. De aangekondigde 

sociale maatregelen verhullen de weigering om de 

Sociale Zekerheid te hervormen. Op die manier 

wordt ook de defederalisering van de gezondheids

zorgen en de kinderbijslagen uitgesteld. Een gedegen 

en openlijk debat over de transfers blijft uit. Een 

unitair gestructureerde gezondheidszorg ondermijnt 

de mogelijkheid van de Vlaamse gemeenschap om in 

de hoofdstad een Nederlandstalig gezondheidsstelsel 

aan te bieden. Op die manier blijven we ver van het 

confederale model dat onder meer concurrentie op 

het Brussels terrein toelaat. 

Iets waarvoor de Franstalige partijen terecht 

vrezen. Een grondwettelijk vastgelegd tweetalig en 

mogelijk tweeledig Brussel blijft hun koude rillingen 

bezorgen. Het viel op dat de zelfzekere, maar arrog

ante minister van Financiën Didier Reynders in een 

interview met De Standaard {'j februari) met geen 

woord repte over Brussel. De boodschap klonk een

voudig. De federale regering vormt een drastische 

belastingshervorming door. We houden daarbij hier 

en daar rekening met de verlangens van de 

Vlamingen. En zo verdwijnt vanzelfde vraag naar 

fiscale autonomie. De Vlaamse partijen mogen niet 

enkel de nadruk op het geld leggen, maar ook op 

Brussel en de Rand. 

(evdc) 

Het laatste concert van 

NOORDKAAP 
WIJ schenkt 5x2 tickets 

Lees blz. 12 

E igenlijk zouden na meer dan een 
week gebakkelei over de rege

ringscoalitie in Oostenrijk aile hoge woor
den moeten vergeten worden om het 
debat van begin af te herbeginnen. Want 
zeg nu zelf, de dubbelhartigheid waarmee 
Oostenrijk en meteen ook aiie inwoners 
van dat iand verduiveld worden, roept 
bedenkingen op. Wat de minister van 
Buitenlandse Zaken, Louis Michel de voor-

glimlachen alsof het om grapjes gaat. 
Alleen die stijl reeds is verontrustend maar 
als argument te zwak in Duitsland, waar 
journalisten de evolutie in Oostenrijk arg
wanend volgen, kijkt men reeds jaren 
Haider en de conservatieve ÖVP op de vin
gers Blijkbaar, hebben ze nog niets 'ergs' 
ontdekt anders ware dat reeds lang aan
geklaagd. Zowat alle Europese kranten
overzichten verwijzen in dat verband naar 

Schreeuwklas België 
bije dagen ten beste heeft gegeven lijkt 
nergens op, het zal zoveel resultaat heb
ben als toen eertijds gevraagd werd om 
niet naar het Spanje van Franco of naar 
het Portugal van Salazar op vakantie te 
gaan. En wie heeft ooit berekend welke 
weerslag het verbod om Kaaps fruit te 
eten heeft gehad op de apartheidspolitiek 
van Zuid-Afhka'? 

Men kan niet loochenen dat de voorzitter 
van de Oostenrijkse Vrijheidspartij Jórg 
Wa/der onwelvoeglijke zaken heeft verkon
digd, de man heeft zich reeds té vaak 
publiekelijk moeten verontschuldigen om 
zijn uitlatingen als versprekingen te 
bestempelen. Maar de FPÖ-leider heeft 
daar geen problemen mee, hij blijft verder 

de Franl<furter Allgemeine, de krant ziet 
voorlopig niets dat indruist tegen de poli
tieke waarden waar de Europese Unie en 
de aangesloten landen voor staan. 
Daarom ware het beter geweest dat minis
ter Michel de publieke opinie vrijmoedig 
maar eerlijk had ingelicht, in plaats van 
hals over kop te reageren. Ais er geen ern
stiger middelen bestaan dan scholendlrec-
ties afraden op sneeuwklas naar Oostenrijk 
te reizen, dan lijkt het kabinet-Verhofstadt 
een schreeuwklas die maar best thuis 
blijft, schoolmeester Michel inbegrepen. 
Natuurlijk moet de extreme verrechtsing 
in Oostenrijk op de voet gevolgd worden, 
maar ook elders in Europa Volgen volstaat 
daarbij niet, de koorts die aanleiding geeft 

tot dergelijk stemgedrag moet bestreden 
worden. Coalities die, zoals in het Alpen
land, té lang de dienst uitmaken ontspo
ren op den duur, onbetwistbare macht 
maakt vadsig en corrumpeert. Er zijn voor
beelden te over in Europa Hadden minis
ter Michel en zijn voortvarende EU-colle-
ga's zich niet beter gebogen over het 
publieke ongenoegen dat in de maat
schappij ieeft? Hadden zij niet beter sa
men maatregelen bedacht om daar een 
einde aan te maken? De problemen zijn 
gekend, overmatige immigratie, identi-
teitsverlies, stadsverloedering, vandalisme, 
onveiligheid; je lost ze met op door sanc
ties maar door een positieve, krachtdadige 
aanpak. Op de eerste plaats in eigen land! 
Anderen de les spellen is hypocriet, zeker 
wanneer een ontmoeting met dictator 
Kabiia geen probleem is, sporten in en 
handel drijven met Moskou terwijl Rusland 
Grozny platbombardeert, zijn voor minis
ter Michel blijkbaar niet onoverkomelijk 
Dit zijn maar twee voorbeelden van Belgi
sche dubbelhartigheid, in één week ten 
beste gegeven 

Hopelijk opent de evolutie in Oostenrijk de 
ogen van de Europese politici, wat in 
Wenen gebeurt kan elders ook wanneer 
niet tijdig en alert wordt ingegrepen Te 
vaak IS de Europese Unie een loutere hcht-

lijnenmachlne en te weinig bezig met 
mens en maatschappij. Verleden week 
wees de Gaiiciër Camillo Nogulera in WIJ 
op de grote afstand tussen de rijke en de 
arme regio's binnen de Unie. Een pro
bleem dat niet onderschat mag worden, 
ook niet voor het welgedane Oostenrijk 
met zijn vele armlastige buren 
Uit de affaire, de zaak-Haider zullen we 
maar zeggen, kan de EU leren dat snel 
werk moet worden gemaakt van één 
Europees defensiebeleid, zo krijgen avon-
tuners geen kans Ten tweede kan het niet 
langer dat het politici zelf zijn die oordelen 
over de politieke kwaliteit van collega's en 
partijen, dit moet overgelaten worden aan 
een Europees Hof dat zich onafhankelijk 
en met kennis van zaken uitspreekt over 
uitwassen van zowel extreem rechts als 
van extreem links. 

Ten derde mogen, in tegenstelling tot wat 
minister Michel en anderen prediken, lan
den met problemen niet aan hun culture
le lot overgelaten worden, laat staan dat 
ze worden geïsoleerd. Het is vooral in 
benarde tijden, men herinnere zich Zuid-
Afhka onder het apartheldsreglme, dat 
vele vormen van cultuur aan dictaturen 
weerstand kunnen bieden. 

Maurits van Lledekerke 



vu en Aqaiev dicht bii elkaar 
Uit een studie van depolitoloog Bart 
Maddens blijkt dat in 1995 een kwart van 
de kiezers op meer dan één partij heeft 
gestemd. Vooral hogergeschoolden en 
jongeren zijn geneigd hun stem te verdelen 
en het zijn vooral de kleinere partijen die 
aan dit bontstemmen onderhevig zijn. VU-
kiezers blijken hun tweede keuze vaak op 

Agalev te laten vallen en omgekeerd. Ook 
VLD- en CVP-kiezers willen onderling wel 
eens wisselen. Kiezers voor het Vlaams Blok 
laten hun tweede keuze bij voorkeur naar 
de VLD gaan. VU en Agalev sluiten voor hen 
de rij Twee derde van de kiezers van kleine 
partijen zoals de VU en Agalev ging in 1995 
minstens één keer 'vreemd'. 

Jodelahiti? 
„In die zin moet nog één ding mij van het hart Goed tien 
jaar geleden zag Michel er hoegenaamd geen graten in om 
de Schaarbeekse populist Roger Nols een mooie plaats aan 
te bieden op de PRL-lijst Nochtans nam die Nols over 
vreemdelingen standpunten in waarbij zelfs Haider wit 
wordt." 

Bart Brincl<man in De Morgen van 3 februari 2000 n.a.v de 
vraag van Louis Michel om met te gaan skien in Oostenrijk. 

• DOORDEWEEKS* 

België telt ongeveer 375.000 
wanbetalers, dat is 4,7% van de meer
derjarige bevolking. Meer Walen dan 
Vlamingen kampen met betalingsproble
men. De totale schuld bedraagt ruim 65 
miljard fr. 

Nu het niet meer mogelijk is om 
mazout in te doen voor 31 juli zonder 
een afspraak met een controleur van de 
stookolietank, nemen veel Vlamingen 
het zekere voor het onzekere en plaat
sen ze een bovengrondse tank. Als iets 
deel uitmaakt van de de Vlaamse identi
teit dan is het wel Inventiviteit. 

Schaamteloos: Rode Duivels van 
ouder dan 35 kregen geen vergoeding 
uitbetaald wanneer ze tijdens een wed
strijd voor het 'nationale' team een bles
sure opliepen die hen definitief arbeids
ongeschikt maakt. Onder meer doelman 
Philippe Vande Walle weet dat: hij ver
keert in zo'n situatie. Volgens de KBVB 
waren de premies voor zon verzekering 
te hoog. 

De autobouwer Ford geeft aan al 
haar 'personeelsleden - wereldwijd zo'n 
300.000 - een computer met printer en 
een aansluiting op internet. De appara
tuur mag ook worden gebruikt voor 
privé-doeleinden. Vanzelfsprekend zal 
Ford ook de e-post gebruiken om de 
werknemers te informeren. 

Het sanctioneringssysteem voor 
werklozen niet niet-werken volgens de 
regels wordt herzien. 

In het criminele milieu is ieder
een even ongelijk voor de wet: Jacques 
van Ypersele de Strihou, de kabinetschef 
van koning Albert II, is in zijn woning 
overvallen. 

Minister van verkeer Isabelle 
Durant meent kijkfiles te kunnen oplos
sen door het plaatsen van schermen die 
het zicht op het ongeval ontnemen. Of 
het plaatsen van de schermen voor enig 
amusement kan zorgen is nog in onder
zoek. 

Bij een zwaar treinongeluk in 
Duitsland komen minstens 8 mensen om 
het leven en zijn er 50 zwaargewonden. 
Het ongeval was te wijten aan overdre
ven snelheid. 

Tot slot: de Nederlandse Taalunie 
wil het 'Belgisch' Limburgs niet erkennen 
als regionale taal. Eerder gaf de unie wet 
haar fiat voor de erkenning van het 
Nederlands Limburgs. 
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REGULARISATIEDOSSIERS 
Minstens 40.000 in ons land verblijvende 
illegalen dienden bij de gemeenten een 
regularisatiedossier in. Daardoor maken 
ze aanspraak op een legaal statuut en kun
nen ze hier zonder problemen verblijven. 
De federale regering heeft er goed aan 
gedaan illegale inwijkelingen een kans tot 
permanent en legaal verblijf te bieden. Of 
de zogenaamd éénmalige regularisatie-
campagne kan aangehouden worden, is 
echter zeer de vraag. Bovendien onder
schat mmister van Binnenlandse Zaken 
Antoine Duquesne (PRL) de kosten van de 
operatie. Regeringscommissaris voor het 
Grootstedenbeleid Charles Picqué (PS) 
trok aan de alarmbel. Volgens hem zal de 
operatie sommige OCMW's al snel 10 mil
joen fr. kosten. 

Bovendien liet de federale regering na de 
regularisatiecampagne aan een inburge
ringscontract te koppelen. Op die manier 
hoeft ze daar ook geen middelen voor vrij 
te maken. VU&ID-volksvertegenwoordi-
ger Karel Van Hoorebeke klaagde dit in 
heftige bewoordingen aan, maar de rege
ring bleef doof en blind. Nochtans zijn 
inburgeringscontracten voor nieuwko
mers een absolute noodzaak. Zeker als 
rekening wordt gehouden met het feit dat 
de voortaan legalen ook aanspraak maken 
op het verwerven van de Belgische natio
naliteit. 

PLAN TREKKEN 

In feite zegt de paarsgroene federale rege

ring niets anders dan dat de gemeen

schappen maar voor de kosten van inbur
geringscontracten moeten opdraaien. 
Daartegenover kunnen de deelstaten 
inburgeringstrajecten nauwelijks verplicht 
verklaren, want dat is een federale mate
rie. Bovendien rijst de vraag of de 
gemeenschappen voldoende middelen 
hebben voor de trajecten. Voor zover 
bekend bestaat het fenomeen niet in de 
Franse gemeenschap. De Vlaamse 
gemeenschap doet wel inspanningen. 
Maar, ook deze bieden onvoldoende waar
borgen. Neem de maatregelen in het 
onderwijs. Er zijn de instellingen in het 
Vlaams-Brussels onderwijs, waarvoor de 
Vlaamse gemeenschap met geld over de 
brug komt. Op het Brussels terrein klaagt 
men steen en been over het gebrek aan 
middelen. In gans Vlaanderen is er sprake 
van ellenlange wachtlijsten in de 29 
Centra voor Basiseducatie (CBE) die aan 
allochtonen Nederlands als tweede taal 
onderwijzen. Vlaams minister van 
Onderwijs Marleen Vanderpoorten (VLD) 
erkende dat daarom minstens 330 miljoen 
fr. extra moet worden uitgetrokken. 
Vergeten we daarbij niet dat de Vlaamse 
gemeenschap voor het onderwijs een flink 
bedrag put uit de begroting van het 
Vlaams gewest. Niet enkel de Franse, ook 
de Vlaamse gemeenschap zal - op termijn 
- kampen met een tekort aan middelen 
voor het onderwijs. Intussen zitten de cur
sisten in te grote klassen. Kansarme 
autochtonen, die niet kunnen lezen of 
schrijven, of jongeren met een ernstige 
taalachterstand vallen daardoor uit de 
boot. Anderzijds wordt de vraag naar les
sen Nederlands voor beginners zo groot 

Louis Michel 

op zoek naar 

Internationale 

bekendheid... 

dat ook meer gevorderden in de kou blij

ven staan. 

GEMEENTEN BETREKKEN 

op aandringen van VU&ID zal de Vlaamse 
regering toenemende inspanningen leve
ren om inburgeringstrajecten te organise
ren. Daarbij gaat het om een geheel van 
maatregelen gaande van onderwijs tot de 
begeleiding naar de arbeidsmarkt. 
De Vlaamse regering zou daarvoor I mil
jard fr. uittrekken. Dat maakte Vlaams 
minister van Welzijn Mieke Vogels in de 
pers bekend. Het dossier ligt gevoelig bij 
de groenen. Ze kunnen bijv moeilijk een 
vorm van zachte dwang aanvaarden. 
Het is één van de redenen waarom Vogels 
de inburgeringstrajecten uitsluitend van
uit haar eigen bevoegdheid, de welzijns
sector, benadert. Dat is fiindamenteel in 
tegenstelling met de filosofie van een 
inburgeringscontract. In zo'n contract 
moeten de verschillende stappen van 
inburgering centraal staan. Dat vergt heel 
wat coördinatie en dat moet op gemeen
telijk niveau vorm krijgen. Dat is precies 
wat minister Vogels schijnt te vermijden. 
VU&ID-volksvertegenwoordiger Herman 

Lauwers, die reeds tijdens de vorige legis
latuur een decreet ter zake indiende, 
meent dat een nieuwkomer die zich 
inschrijft in het bevolkingsregister meteen 
ook ingeschreven moet worden voor een 
inburgeringscontract. 
„Dit op maat van zijn of haar persoonlijk 
kennen en kunnen. De gemeentelijke 
ambtenaar is daarbij het ankerpunt. Die 
duidelijke band met de gemeente verleent 
het project een minder vrijblijvend en 
meer officieel karakter. Dat is alvast een 
eerste vorm van zachte dwang voor die 
groepen of individuen die anders niet op 
het aanbod zouden kunnen of durven 
ingaan. Ook het nodige geld moet naar de 
gemeenten gaan om één of meerdere 
mensen als begeleider aan te werven. 
Daarnaast is er ook een grotere structure
le betoelaging van de betrokken organisa
ties vereist. Onder meer om ook die 
allochtonen - zij die hier reeds langer 
ingeschreven zijn - te bereiken" Deze 
inwijkelingen rekent minister Vogels niet 
tot de doelgroepen." 

BEDRIJFSJURISTEN 

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
diende minister van Justitie Mare 

Verwilghen (VLD) een wetsontwerp in 
over de oprichting van een Instituut voor 
Bedrijfsjuristen. De VU&ID-lractie stemde 
tegen het ontwerp. 

De fractie gaat er van uit dat het instituut 
onwerkbaar is. De vele duizenden 
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Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 

Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Nu mag ik niet 
meer in Oostenrijk gaan skiën van de heer Michel. Nu hebben 
meerderen in mijn omgeving erop gewezen dat ik zowiezo niet kan 
skiën, maar het stoort me toch dat ik zoiets niet meer mag. Het 
doet me denken aan een voorval dat ik heb vernomen over de voet
balwedstrijd Genk-Charleroi van afgelopen weekeinde. Supporters 
- dat wil zeggen: mensen die een ticket betalen om voetbal te zien, 
iets wat in Genk ondertussen ook al lang geleden is - mogen daar 
geen spandoeken meer ophangen waarop ze hun mening kenbaar 

willen maken. Rudimentair weUswaar, maar zo'n doeken laten 
helaas geen grote nuanceringen toe. Het KRC-bestuur wil geen 
spandoeken. Punt, andere lijn. 

En van Michel mag ik dus niet gaan wintersporten in Oostenrijk. Ik, 
van mijn kant, ga niet meer naar Congo: daar wordt gevochten en 
de opvolger van Mobutu lijkt mij meer haar te hebben dan zin voor 
pacifisme. ' -y ' • 

Ben ik het dan eens met die - volgens ons Ludwina 'schone' -
Karinthiër? Hoegenaamd niet: als gij een ziekte wilt genezen, dan 
kunt gij dat niet doen door de patiënt met iets anders te besmet
ten. Vergelijk het met het zetten van schermen tussen twee rijstro
ken wanneer er een ongeval is gebeurd. Eerst onstaat er een kijkfi
le omdat er een accident is, dan ontstaat er een omdat men een 

scherm aan het zetten is waarachter dat accident is gebeurd. En dat 
wekt minstens de indruk dat er iets aan de hand is wat je wil weten 
nog voor het in de gazet staat. 

Ik moet oppassen of ik begin té zwart te kijken, opperbeste vriend 
schrijvelaar, maar ik zou wel graag willen dat sommigen in dit land 
eerst nadenken voor ze iets zeggen. En in het andere geval raad ik 
ze aan om hun boodschap te gaan verkondigen in de Fenix-tempel 
in Genk. Daar mag dat immers niet. 

Uw stilaan kwade. 

De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS* 

bedrijfsjuristen maken immers deel uit 
van de Algemene Vergadering die erg 
ruime bevoegdheden toegewezen krijgt. 
Er ontbreken bovendien duidelijk 
omschreven criteria over het lidmaat
schap, er is geen enkele afbakening van 
normen waaraan de betrokkenen moeten 
beantwoorden. ,,De wet verhindert voor
lopig niet dat veroordeelde juristen of als 
advocaat geschrapte juristen lid worden", 
zo merkt VU&ID-kamerlid Geert 

Bourgeois op. 

Het instituut staat onder meer in voor de 
opleiding van bedrijfsjuristen. Volgens de 
VU-voorzitter behoort deze bevoegdheid 
de gemeenschappen toe. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat het instituut unitair 
gestructureerd is. Dit in tegenstelling tot 
bijv. de confederaal gestructureerde Hoge 

Raad voor Justitie. Deze Hoge Raad 
bestaat uit een Nederlandstalig en Frans
talig college, hetzelfde geldt voor de 
benoemings- en bevorderingscoramissies. 
Verwilghen draait liever de klok terug, met 
een unitair gestructureerd Instituut voor 
Bedrijfsjuristen en een paritaire vertegen
woordiging. Bourgeois uit zijn ongenoe
gen over het feit dat de VLD als 
belangrijkste regeringspartij geen enkele 
Vlaamse gevoeligheid heeft. 

WOONBELEID 

Stadsvlucht is een bekend fenomeen en 
een immens probleem. Steden moeten 
bloeien, leven, herieven. Wanneer jonge 
gezinnen en de middenklasse de stad ver
laten, dreigen de steden door de week in 
slaap te vallen, met alle gevolgen vandien. 
Historisch zijn onze steden de bakermat 
van vooruitgang, democratie en interna
tionalisme. Stadsvlucht dreigt deze func
ties op de helling te zetten. 
De klachten over te dure woningen in de 
steden zijn niet meer te tellen. De feno
menale winsten die immobiliënkantoren 
opstrijken, is één van de oorzaken. Die 
kantoren kopen bovendien voor de mees
te particulieren onbetaalbare woningen 
op. Want het gaat vaak om huizen die nog 
eens gerenoveerd moeten worden. Van 
die leegstand maken hongerige zakenlui 
niet zelden misbruik. 

BELANGRIJKE STAP 

Het is voor de overheid niet vanzelfspre
kend om boodschappen te doen op de 
woningmarkt. Niettemin zet Vlaams minis
ter van StedeUjk Beleid en Huisvesting 
Bert Anciaux (VU&ID) een belangrijke 
stap. Wie binnenkort een woning koopt in 
één van de aangeduide kernsteden, kan 
genieten van een renteloze renovatiele
ning. Het gaat hierbij om een bedrag van 

2 miljoen fr. De minister wil daarmee 
vooral jonge gezinnen naar de binnen-
stand lokken en zo de leegloop tegen
gaan. Eind februari wil Anciaux de nodige 
procedure uitschrijven. Zo zullen de parti
culieren aan bepaalde voorwaarden moe
ten voldoen. Alleszins zal men de rentelo
ze renovatieleningen kunnen combineren 
met andere maatregelen van de overheid. 
Zo zou de renteloze lening gepaard gaan 
met een aanspraak op een sociale hypo
thecaire lening voor de woning. De maat
regelen zouden van toepassing zijn in 
grote steden als Antwerpen en Gent, maar 
ook in kleinere steden als Oostende, Sint-
Niklaas, Aalst, Boom en Vilvoorde. 

Vlaamse 
auteurs In de 

branding: 
veel geblaat 

om een 
beetje wol? 

e paarsgroene partijen tonen alsnog enige bereidlieid 
om een zo brede nnogeiiji<e meerderheid rond een 

voorstel tot euthanasie te verwerven. VU&ID-senator Patrik 
VankrunkelsVen wil daarin een bemiddelende rol spelen. 

vankrunkelsven wil 
verzoening rond 

euthanasie 
Eind 1999 dienden liberalen, socialisten en 
groenen in de Senaat een wetsvoorstel in 
over euthanasie of de opzettelijke levens
beëindiging. De federale meerderheidspartij
en wilden er geen gras over laten groeien Het 
voorstel hoorde eind februari 2000 goedge
keurd te worden. Daarmee schakelde men kn-
tiek op en verfijning van het voorstel uit. 
Daartegen ontstond toenemende kritiek. Niet 
enkel vanuit de oppositiepartijen, maar ook 
vanuit het middenveld en betrokkenen als art
sen, verplegers en dies meer. Deze laatsten 
oordeelden veelal genuanceerder over het 
het hoe dan ook erg delicaat ethisch pro
bleem De opmerkingen werden aanhoord 
door voorzitters van meerderheidspartijen als 
Pathek Janssens van de SP of MCC-voorzitter 
Cérarü Deprezüie met zijn beweging deel uit
maakt van de PRL-FDFMCC-federatie. 
De senaatscommissie heeft dan ook beslist 
om gedurende een aantal weken bijkomende 
hoorzittingen met het middenveld te organi
seren. Intussen kunnen alle partijen zich ver
der bezinnen en de kaarten herschudden. Het 
is de verdienste van VU&ID-senator Patrik 
Vankrunkelsven dat hij nieuwe kaarten heeft 
rondgedeeld en bovendien als bemiddelaar 
dienst doet De arts wil bruggen bouwen tus
sen CVP en VLD. Even dachten we het te heb

ben over de PVV Want de druk ter zake van 
de radicaal vrijzinnige vleugel, vertegenwoor
digd door VLD-senator Jeanine Leduc, valt 
met te ontkennen Ze zette het oorspronke
lijk, genuanceerder en zorgvuldiger voorstel 
van de partijgenoten Hugo Coveliers en 
Yolande Avondroodt op losse schroeven. 
Diende het nieuwe voorstel om de chnsten-
democratische oppositie en VU&ID buiten spel 
te zetten? 

Alleszins was het resultaat -ernaar. 
Vankrunkelsven, die het oorspronkelijk VLD-
voorstel steunde en daarop enkele amende
menten had ingediend, trok meteen van leer. 
Het nieuwe voorstel bleek op meerdere pun
ten voor ernstige kritiek vatbaar. Eerst en 
vooral vertrok het van een nagenoeg absoluut 
zelfbeschikkingsrecht Dat uitte zich onder 
meer In de éénmalige en nauwelijks door 
meerderen controleerbare vrijwilligheid van 
het verzoek tot euthanasie Zoiets ruikt eerder 
naar misbruiken - zoals de druk van familie -
dan naar een gedegen bescherming van de 
patiënt. Onder het mom van absolute vrijheid 
dreigden sommige patiënten de dood inge
jaagd te worden Bovendien bleken de voor
waarden om euthanasie bij wilsbekwamen toe 
te passen, al te vrijblijvend. Men legde eerder 
de nadruk op een ongeneeslijke aandoening, 

een ondraaglijke pijn of nood die niet door de 
geneeskunde kan worden gelenigd, dan op 
de door Vankrunkelsven voorgestelde voor
waarden HIJ en VU&ID leggen de nadruk op 
het terminaal zijn, het overlijden binnen 
afzienbare tijd, het uitzichtloos lijden. Ten 
aanzien van de eerste twee voorwaarden, 
wenst Vankrunkelsven een waterdichte 
omschrijving van de manier waarop het -
liefst geschreven - verzoek wordt geuit en 
legt hiJ de klemtoon op de bevestiging van 
het verzoek. ,,Dit geeft ook de arts veel meer 
rechtszekerheid." Uiteraard blijft de vrijwillig
heid van de patiënt centraal staan. Eventuele 
levensbeëindiging kan met enkel aan het 
goeddunken van de artsen overgelaten wor
den. Wel moet voldoende gepeild worden 
naar de vrijwilligheid van het verzoek en horen 
meerdere artsen, meerdere malen de patiënt 
behoorlijk in te lichten en dit schriftelijk vast 
te leggen. Dat geldt in het bijzonder voor die
genen die uitzichtloos lijden Voor hen 
bestaan trouwens ook andere oplossingen 
dan onmiddellijke levensbeëindiging. Vandaar 
ook, zo merkt Vankrunkelsven op, dat de 
patient, zoals het huidige wetsvoorstel 
bepaalt, met moet kiezen tussen euthanasie 
of palliatieve zorgen. ,,Deze zorgen zijn een 
recht voor iedereen." 

Een andere belangrijk twistpunt is het al dan 
met uit de strafwet halen van euthanasie De 
CVP verzet zich daar met klem tegen De VU-
senator biedt een tussenoplossing- euthana
sie blijft in de strafwet, maar leidt niet tot een 
veroordeling indien op basis van een 'bijzon
dere strafuitsluitingsgrond' aan duidelijk 
omschreven zorgvuldigheidsvoorwaarden 
wordt voldaan. 

De vraag rijst of de CVP dit kan aanvaarden, of 
deze partij de strakke definitie van noodtoe
stand verlaat en of de VLD tot meer bereid is 
dan aanpassingen en verduidelijkingen op het 
huidig wetsvoorstel. 

(evdd 
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Een regeerakkoord geeft met hoofdlijnen 
weer waartoe de coalitiepartners zich de 
volgende vijfjaar verbinden. Het legt klem
tonen die nadere verduidelijking en aan
vulling behoeven. Daartoe kreeg de 
Vlaamse regering zes maand tijd. Het 
resultaat verwerkte ze in 26 thematische 
beleidsnota's. 

SOCIOLOGISCH TRACTAAT 

Er zijn de klassieke beleidsnota's zoals 
onderwijs, werkgelegenheid, cultuur en 
milieu. Maar ook minder verwachte nota's 
over ontwikkelingssamenwerking en 
Vlaamse statistieken liggen ter bespreking 
voor. Vlaams minister-president Patrick 

Dewael (VLD) houdt het beknopt: de 
beleidsnota over begroting en financiën 
telt amper 19 blz. Zijn collega Renaat 

Landuyt (SP) daarentegen leverde een 
sociologisch tractaat van 207 blz. af. Zijn 
nota over toerisme moet daar met 145 
pagina's nauwelijks voor onderdoen. 
Het Vlaams Parlement nodigt de volgende 
twee maand telkens één minister per week 
uit om over zijn of haar beleidsnota in ple
naire zitting het debat aan te gaan. Aan die 
bespreking kunnen parlementaire aanbe
velingen gekoppeld worden. 

PARLEMENTAIRE CONTROLE? 
Als eerste was minister Steve Stevaert (SP) 

te gast. Naast mobiliteit en openbare wer

ken is hij ook bevoegd voor het energiebe

leid. De grootschalige PR-operatie van 

federaal staatssecretaris van Enei^e en 

F et Vlaams Parlement is de volgende twee maand 

zoet met het bespreken van 26 thematische 

beleidsnota's. Die moeten het beleid van de Vlaamse 

regering verduidelijken. 

> WETSTRAAT > 

Duurzame Ontwikkeling Olivier Deleuze 

(Ecolo) ter ondersteuning van het Belgisch 
Plan voor Duurzame Ontwikkeling wekt 
verkeerdelijk de indruk dat het energiebe
leid federale materie is. In feite is het een 
gewestelijke bevoegdheid met uitzonde
ring van enkele aspecten die nog op het 
federale niveau worden geregeld. Daartoe 
horen het uitrustingsplan, de kembrand-
stofcyclus en de grote infrastructuren voor 
de stockering, het vervoer en de produc
tie. 

VU&ID-volksvertegenwoordiger Jan Loo

ms verheugde er zich over dat in de 
beleidsnota erkend wordt dat homogene 
bevoegdheidspakketten tot een efficiënter 
beleid leiden. Dit opent perspectieven, 
maar vereist wel een concretere invulling. 
Loones stelde voor dat de deelstaten in 

Loones maakte zich daar openlijk zorgen 
over. De draagwijdte van deze stelling 
wordt namelijk niet verduidelijkt in de 
beleidsnota. Bovendien kan men zich ook 
de vraag stellen wat men precies bedoelt 
met 'duurzame ontwikkeling'. Dit begrip 
is zo ruim dat het een ruime federale recu
peratiebeweging mogelijk maakt. 

RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK 

Op deze pertinente opmerkingen reageer
de minister Stevaert niet. Dit toont ook de 
beperking van de plenaire debatten aan. 
De parlementsleden stellen mondeling 
vragen. De ministers kunnen echter niet 
onmiddellijk op alle vragen of bemerkin
gen antwoorden. De lastigste vragen wor
den uiteraard liefst omzeild. Mede daarom 
stelt de VU&ID-fractie een reglementswij-

Stevaert moet 
Vlaamse kaart 

trekken 
eerste instantie beter betrokken worden 
bij de werking van het federale 
Controlecomité. Hun louter toezichthou
dende rol moet worden omgebogen tot 
een medebeslissende rol. Het kan niet dat 
de gewesten slechts pro forma of hele
maal niet betrokken worden bij de opstel
ling van de tienjaarlijkse uitrustingsplan
nen. 

Minister Stevaert koppelt de homogene 
bevoegdheidspakketten echter wat sibil-
lijns aan „de intensiflëring van het duur
zaam denken op het federale vlak." Jan 

ziging voor. Voorafgaand aan de bespre
king van beleidsnota's, beleidsbrieven of 
ontwerpen van decreet kunnen parle
mentsleden dan schriftelijk een vragenlijst 
indienen ter verduidelijking. Hierop moet 
de regering schriftelijk antwoorden en 
zulks voor de behandeling in de commis
sie of in plenaire zitting. Op deze wijze 
wordt de controlefunctie van het parle
ment aangescherpt. In Nederland bestaat 
dit systeem reeds. Het tilt het debat op 
een hoger niveau. 
In de beleidsnota van minister Stevaert 

Onkelinx wil geen Vlaamse CAO's 
VU&lD-kamerlid Danny Pieters interpelleerde 
federaal minister van Arbeid Laurette 
Onkelinx (PS) over eventuele Vlaamse CAO's. 
Met de Vlaamse sociale partners vi/erkt 
Vlaams minister van Werkgelegenheid 
Renaat Landuyt (SP) een tekst uit om 
Vlaamse, algemeen bindende sociale 
akkoorden te sluiten over Vlaamse bevoegd
heden als mobiliteit, opleiding en kinderop
vang. Landuyt wil die mogelijkheid via een 
decreet vastleggen. Behalve de socialisti
sche vakbond, kunnen alle Vlaamse sociale 
partners zich daarin herkennen. 
Al rijst de vraag wat men met Vlaamse socia
le akkoorden bedoelt. Zullen ze de bestaan
de federale CAO's overlappen, aanvullen of 
vervangen? Kunnen geheel nieuwe Vlaamse 
CAO's bindende kracht hebben betreffende 

een materie waarover nog geen federale 
CAO's zijn afgesloten? 
Daarover probeert Landuyt een gesprek aan 
te gaan met Onkelinx. De Waalse socialiste 
stelt zich bij voorbaat bijzonder stug op. Dat 
bleek in de Kamer van Volksvertegenwoor
digers, waar de vice-premier verklaarde in 
eigen naam te spreken, zonder ,,dat mijn 
verklaringen door andere regeringsleden 
werden tegengesproken." Onkelinx verzet 
zich tegen Vlaamse CAO's, onder welke vorm 
dan ook. VU&lD-kamerlid Danny Pieters vindt 
dat de weigering van de vice-premier niet 
op juridische gronden gebaseerd is. De pro
fessor acht het juridisch mogelijk Vlaamse 
sociale akkoorden af te sluiten ter vervan
ging van of naast federale. 
Het gaat hier vooral om politieke wil. Dat 

beseft Onkelinx ook. Vandaar dat ze drogre
denen aanhaalt om zich tegen Vlaamse 
CAO's te keren. De vice-premier heeft het 
over de noodzakelijk Belgische economische 
en monetaire unie, een achterhaald argu
ment rekening houdende met de Europese 
evoluties ter zake. Onkelinx beweerde bo
vendien dat de gemeenschappen er geen 
verschillend sociaal recht mogen op nahou
den en dat dit tot sociale conflicten zou lei
den. Daarmee doelde de vice-premier op 
twee sociale snelheden. Voor zover bekend 
zijn gemeenschappen, noch gewesten be
voegd voor loonbepaling of vervangingsin-
komens. Vlaanderen vraagt eigen accenten 
te leggen inzake, bijv. opleiding. Wat kunnen 
de zuiderburen daartegen inbrengen? 

(evdc) 

wordt terecht de nodige aandacht aan het 
rationeel energiebeleid (REG) besteed. 
Dat is noodzakelijk om de broeikasgassen 
terug te dringen. Zoals bekend verbond 
België er zich in Kyoto (Japan) toe om de 
uitstoot van C02 tegen 2010 ten opzichte 
van 1990 met 7,5 % terug te dringen. Dit 
houdt een gedeeltelijke substitutie van 
fossiele brandstoffen door hernieuwbare 
energiebronnen in. De Vlaamse regering 
legt de elektriciteitsproducenten op tegen 
het einde van deze legislatuur 3 % her
nieuwbare energie te produceren. In 2010 
moet dit tot 5 % stijgen. Een progressief 
oplopend boetesysteem wordt als stok 
achter de deur gehouden. Vooral wind
energie biedt volgens minister Stevaert 
openingen in Vlaanderen. Daartoe is wel 
een verduidelijking in het bouwvergun-
ningenbeleid nodig. 

De burgers mogen in 2004 in essentie niet 
meer energie verbruiken dan in 1998. De 
minister verwacht daartoe nogal wat van 
energieprestatienormen voor nieuw 
gebouwde woningen. Energie-intensieve 
ondernemingen zullen worden uitgeno
digd een zogenaamde benchmarking-con-
venant af te sluiten met de overheid. In 
Nederland kent dit systeem behoorlijk wat 
succes. De ondernemingen verbinden er 
zich toe jaarlijks minder energie aan te 
wenden voor een gegeven productiepeil. 
Het doel bestaat er in op te klimmen tot 
de wereldtop in energie-efficiëntie. 
Waartoe de overheid zich dan verbindt, 
wordt niet verduidelijkt in de beleidsnota. 
Men zou hier bijvoorbeeld kunnen den
ken aan een vrijstelling voor een energie
heffing. 

NIET BEKEND 

In welke mate deze maatregelen zullen 
bijdragen tot de vermindering van de 
C02-uitstoot is niet bekend. Dit wijst er 
op dat wetenschappelijke uitwerking van 
het energiebeleid best nog een impuls kan 
gebruiken. Het REG-decreet dat de minis
ter aankondigde, moet hier in ieder geval 
meer aandacht aan schenken. Tenslotte 
kondigde de minister ook een decretaal 
kader aan dat als basis dient voor Vlaamse 
energiebevoegdheden. Dit stelt 
Vlaanderen bijvoorbeeld in staat een 
eigen reguleringsorgaan op te richten 
voor de gewestelijke aspecten van het 
energiebeleid. Dit alles binnen het kader 
geschetst door een Europese richdijn van 
1996 die een progressief vrijere toegang 
tot de elektriciteitsmarkt beoogt. Bij de 
omzetting van deze richtlijn is haast gebo
den vermits de Europese richdijn uiteriijk 
op 19 februari 2000 in werking moet tre
den! 

Karl Collaerts 
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oor de Kelten begint de lente op 2 februari: het 

feest van de moedergodin Birgit. Naderhand 

werd dit feest van het opkomend sap en van de 

bevruchting gekerstend onder de naam van 'Lichtmis'. 

Maar ook dat zijn we ondertussen allemaal vergeten... 

< HORIZON < 

In het vooruitzicht van de nakende twee
de verjaardag van het Goede Vrijdagak
koord over Noord-lerland denk ik veel 
aan de Kelten. Ik vind namelijk dat Vlaan
deren veel meer belangstelling zou moe
ten hebben voor een alliantie tussen 
Vlaanderen, Ierland, Noord-lerland, 
Schotland en Wales. Het gaat hier immers 
al lang niet meer over een handvol agra
risch achtergebleven gebieden waarmee 
het 19de eeuwse Vlaanderen zich graag 
placht te vergelijken, wel integendeel. Het 
Goede Vrijdagakkoord houdt immers 
voor ons, Vlamingen, grote mogelijkhe
den in en ik vind dat wij bij de uitwerking 
van een eigen Vlaamse diplomatieke stra
tegie daarmee rekening moeten houden. 

GELIJKWAARDIGHEID 

Het akkoord slaat op 4 grote hoofdstuk
ken. Het eerste heeft te maken met de 
werking van het Noord-Ierseparlement en 
van de Noord-Ierse regering. Dit is het 
punt dat het meest de aandacht gaande 
houdt van de wereldpers, omwille van het 
uitblijven van de wapeninlevering door 
het IRA. Het probleem zit in de inlevering 
van alle wapens, niet alleen door het IRA 
maar door alle paramilitaire organisaties 
en tegelijkertijd ook van de verdere 
aibouw van de Britse militaire aanwezig
heid in Noord-lerland. 
Dit pariement kon omdat protestanten en 
katholieken ondanks hun enorme ver
schillen uiteindelijk een principe hebben 
aanvaard dat in België reeds lang bestaat -
zeer tegen de goesting van de Vlaamse 
meerderheid, zie maar naar de recente 
BDBH-herrie - namelijk de gelijkwaardig
heid van de twee belangrijkste betrokken 
partijen. Ook de Noord-Ierse regering 
bestaat dientengevolge voor de helft uit 
katholieken en de helft uit protestanten, 
(terwijl de eerste minister en zijn vice-pre
mier in deze rekening niet mee tellen). 
Verdere vergelijkingen gaan moeilijk op: 
de bevoegdheidssfeer van de Noord-Ierse 
regering is veel kleiner dan die van de 
Vlaamse en beperkt zich tot de werkings
terreinen van de 'statutory committees', 
d.w.z. van de adviserende comité's die de 
10 ministers bijstaan inzake handel en 
investeringen, regionale ontwikkeling, 
leefmilieu, opvoeding, gezondheid, socia
le zaken, kunst en cultuur, wetenschaps
beleid en landbouw. Dit alles voor een 
totaal van 9 miljard Britse ponden. 
De Noord-leren hebben echter de ambitie 
om op basis van hun bevoegdheid een 
vertegenwoordiging in Brussel te openen 
en betrekkingen aan te gaan met gelijkge
zinde regionale instanties. Idem voor 
Schotten en voor Welshmen. 
De tweede belangrijke instelling is de 
North-South Ministerial Council. De 

gemengde ministerraad bestaat uit minis
ters uit Noord- en Zuid-lerland. Zij be
spreken transportproblemen, landbouw, 
opvoeding, gezondheid, leefmilieu en toe
risme. Van deze Raad hangen een zestal 
'Cross border implementation bodies' af 
die de beslissingen van de gemengde 
Noord-Zuid Raad omzetten in wetten en 
reglementen inzake waterlopen, kwaliteit 
van de voeding, handel, economie, 
Europese programma's en taalkwesties. 
Voor de Ieren is deze Nood-Zuid Raad 
vanzelfsprekend van groot belang. Dublin 
heeft, om het akkoord tot stand te kunnen 

Nordic Council, zodat wij onze Hanzeati-
sche dimensie, die sedert 1830 fel ver
waarloosd werd, terug op het gepaste 
niveau zouden kunnen brengen. 
De vierde instelling, de Brits-Ierse diplo-

Denken aan alliantie 
met de Kelten? 

brengen, een geweldige concessie gedaan 
inzake zijn opvatting over Ierse grondwet
telijke prerogatieven. 

IRISHNESS 

Art. 2 en 3 van de vorige Ierse grondwet 
voorzagen dat Ierland zich uit zou strek
ken over het hele grondgebied, met inbe
grip dus van de Noord-Ierse graafschap
pen. Welnu, Dublin heeft deze territoriale 
bepaling van het Iers concept laten vallen 
om het te vervangen door een veel losser 
idee van Ierse zelfbewustheid ('Irish-
ness'). Stel u voor dat 'Vlaanderen zijn ter
ritoriale definitie van Vlaanderen zou 
laten schieten... Bij ons is dit vanzelfspre
kend onmogelijk, maar dat dachten de 
Ieren vroeger ook. 

De derde instantie is voor 'Vlaanderen bij
zonder interessant. Het betreft de British 

Irish Council, ook de Raad van de 

Eilanden genoemd. Hierin zitten verte
genwoordigers van de Ierse en Britse 
regeringen en parlementen en vertegen
woordigers van de regionale regeringen 
en parlementen van Schodand, Wales, 
Noord-lerland, van de Kanaaleilanden en 
van het eiland Man. Men zegt dat de 
bevoegdheden van deze Brits-Ierse raad 
van de Eilanden beperkt is? Het gaat voor
lopig over toerisme, landbouw, visserij
problemen, enz. Anderzijds zeggen mijn 
Schotse vrienden dat zij het hierbij niet 
zullen laten: weldra willen zij ook over 
Schotse petroleum discuteren en zij heb
ben het vaste voornemen om de politieke 
betekenis van deze raad snel te doen evo
lueren. Van zodra hierover tussen de part
ners een consensus is, is dat mogelijk. 
Vlaanderen zou deze evolutie moeten sti
muleren en aanmoedigen en bijvoorbeeld 
reeds nu een statuut van waarnemer in 
deze Raad van de Eilanden aanvragen. 
(Hetzelfde zouden wij moeten doen in de 

matieke intergouvernementele Conferen

tie, is de klassieke diplomatieke sluitsteen 
van het ganse akkoord, waarvan de ele
menten samenhangen en eikaars politiek 
tegengewicht zijn. Tussen Dublin en 
Londen worden hier de problemen be
handeld die door de 'devolution' niet aan 
Noord-lerland zijn toegekend: bijvoor
beeld veiligheid, politie, defensie, enz. 

KELTISCHE ALLIANTIE 
De 'devolution' politiek van Tony Blair 

verdient ook de Vlaamse steun. De laatste 

boeken die daarover verschijnen vragen 

zich natuurlijk af in welke richting de 

devolution in Groot-Brittannië gaat evolu

eren. Parallellen kunnen getrokken wor

den tussen de houding van Blair en die 

van koning Boudewijn die, na de langste 

politieke crisis die België ooit gekend 

heeft, voorstander was van de decentrali

sering die geleid heeft tot de 'laatste' 

grondwetsherziening. Voor de koning was 
dit echter het einde van een politiek dos
sier terwijl de Britse devolutie slechts het 
begint is van een proces. 
Wat ik hieruit besluit? De hierboven 
beschreven instellingen en processen in 
Dubhn, Londen, Belfast, Edinburg en 
CardÜf (met de steun van de USA-presi
dent!) brengen langzamerhand enkele 
kansen aan de oppervlakte voor de ont
wikkeling van nieuwe allianties waarmee 
Vlaanderen naar de toekomst toe, zijn 
diplomatieke ambities zou kunnen waar
maken. In deze 'Keltische alliantie' zie ik: 
Ierland, een EU-land dat recent een bui
tengewone economische ontwikkeling 
heeft gekend (3,5 miljoen), en Noord-
lerland, dat economisch een enorm 
potentieel omvat ondanks het beperkt 
aantal inwoners (1,5 miljoen). 
Als men bij deze 5 miljoen Ieren ook het 
potentieel van Schotland en Wales voegt, 
ligt hier voor ons een buitengewone kans 
van een dynamische alliantie die de klas
sieke Belgische denkpatronen nuttig zou 
kunnen aanvullen of vervangen. Persoon
lijk vind ik een dergelijke dimensie in 
ieder geval veel interessanter dan een 
terugkeer naar Afrikaanse toestanden 
waarvoor nu van Belgische zijde wordt 
gepleit. Een bewijs temeer dat Vlaanderen 
zijn eigen buitenlandse belangen ter harte 
moet nemen. 

Hans De Belder 

De devolutle-

poiltiek van 

Blair verdient 

onze steun. 
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Genkenaar moet langer 
sporen dan Luikenaar 

Aan federaal minister van Vervoer en Mobiliteit 
Isabelle Durant (Ecolo) maakte VU&lD-fractielei-
der in de Kamer Frieda Brepoels duidelijk dat de 
Genkenaar langer zal moeten sporen van en 
naar Brussel dan de Luikenaar. 
Aanleiding daartoe vormen de grootscheepse 
infrastructuurwerken die de NMBS momenteel 
uitvoert. Tussen Brussel en Leuven worden twee 
HST-sporen aangelegd Die zullen een maxi
mumsnelheid van 200 km/u. toelaten. Tussen 
Leuven en Bierset legt de NMBS een volledig 
nieuwe hogesnelheidslijn aan. Die biedt maxi-
mumsnelheden van 500km/u. 
Door deze werken worden de reistijden van de 
IC-verbindingen verlengd. Daarbij valt het op 

dat vooral de Limburgers langer moeten sporen 
omdat er net een serieuze omleiding via hun 
verbinding van en naar Brussel plaatsvindt. 
Komt daar nog bij dat alle werken in 2002 hoor
den afgerond te zijn. Wat blijkt? De HSL tussen 
Leuven en Luik zal in 2002 in dienst treden. Het 
Vlaams gedeelte van de infrastructuurinveste-
hng IS uitgesteld tot 2005 Het gaat hier noch
tans om een bescheidener aanpassing dan de 
ambitieuze en dure Brussels-Waalse verbinding' 
Kortom,, hoewel Luik en Genk even ver van 
Brussel verwijderd zijn, toch zal de Genkenaar in 
2002 44 minuten langer moeten sporen dan de 
Luikenaar. 

(evdc) 
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H et heden ten dage zoveel bepleite 'gelijke kansen 

voor iedereen' heeft soms aparte kantjes. Neem 

nu de dove of slechthorende medemensen die willen 

integreren maar daartoe onvoldoende mogelijkheden 

krijgen. Alhoewel het om zo'n 150.000potenteniële 

klanten gaat, ligt Belgacom dwars. 

• ACTUEEL 

BU Belgacom Is 
de dove idant 
nooit koning 

geweest. 
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Dat dove mensen de gewone telefoon niet 
kunnen gebruiken is voor hen een grote 
bron van frustratie, het leidt ertoe dat ze 
om te bellen afhankelijk blijven van de 
goodwill van horende mensen in hun 
omgeving Veel dove mensen in België 
gebruiken om te telefoneren sinds meer 
dan 10 jaar de Minitel, een Frans tekstte
lefoontoestel. Toch geraakte de Minitel of 
diens opvolger, de Alto, niet genoeg wijd 
verspreid, horende familieleden en vrien
den schrikken terug voor de aankoop 
ervan wegens zijn hoge aankoopprijs. 
Bovendien beschikt geen enkele over-
heids- of openbare dienst zoals de NMBS 
of De Li)n over een Minitel. Deze openba
re diensten blijven voor dove mensen 
nagenoeg onbereikbaar 

DEAFTEL 

In de praktijk wordt de Minitel/Alto slechts 
binnen een kleine kring van dove rfiensen 
en hun omgeving gebruikt. De komst van 
de fax heeft de situatie een beetje ten 
goede gekeerd, maar onvoldoende. Want 
via de fax is een directe dialoogcommuni
catie niet mogelijk. Het is moeilijk via de 
fax te overleggen: dat kost vele faxen heen 
en weer. En wat dan als doven naar de 
NMBS willen bellen voor inlichtingen, of 
telefonisch contact met de belastings
dienst moeten hebben? 

Op vraag van een dove zakenman uit 
Itegem, liet de Telefoonshop in Putte soft
ware ontwikkelen voor real-time teksttele
fooncommunicatie via een computer met 
modem. Het systeem kreeg de naam 
'DeafTel' mee. Het is de bedoeling de kost
prijs van de software laag te houden zodat 
iedereen die in het bezit is van een com
puter deze kan kopen. De software wordt 
momenteel door 15 dove en horende vrij
willigers m heel Vlaanderen uitgetest op 
ISDN-lijnen met computers ter beschik
king gesteld door de Telefoonshop. De 
vrijwilligers zullen de gebruiksvriendelijk-

NIET DE EERSTE KEER 

Tegen alle afspraken in stuurde Belgacom 
echter toch een factuur van ongeveer 
10.000 fr. naar de Telefoonshop, die dat 
uiteraard weigert te betalen Het ant
woord van Belgacom was drastisch: zon
der verwittigingen sloot het op donderdag 
13 januari 2000 alle 15 ISDN-lijnen af De 
Telefoonshop zag zich gedwongen Belga
com in kortgeding voor de rechter te 
dagen om de lijnen weer vrij te maken. De 
zaak moest op donderdag 20 januari 2000 
voorkomen maar werd uitgesteld tot vrij
dag 28 januari. Onze vereniging, de EUD, 
is vrijwillig tussengekomen in het geding 
Aangezien alle lijnen afgesloten zijn, kan 
het experiment niet verder gaan, want 
zonder telefoonlijnen lukt dat niet! Het is 
typisch voor Belgacom om meteen zonder 

Belgacom fnuikt 
experiment voor doven 

heid, het gemak en de betrouwbaarheid 
van de software beoordelen. Hun opmer
kingen worden gebruikt om de software 
verder te verbeteren. De Europese Unie 
van Doven (EUD) in Brussel en Federatie 
van Vlaamse Doven en Slechthorenden 
(Fevlado) in Gent doen ook mee aan het 
proefproject. De lijnen werden via 
Belgacom geïnstalleerd gebruik makend 
van de promotie van Belgacom voor de 
gratis installatie van ISDN-lijnen 

verwittiging alle lijnen af te sluiten wegens 
een dispuut rond een factuur van amper 
10.000 fr AJs quasi-monopoliehouder kan 
de maatschappij zich dat veroorloven, 
want echt veel concurrentie is er nog niet 
in België. Wat deze zaak nog onbegrijpelij
ker maakt is dat de Telefoonshop agent is 
van Belgacom. De Telefoonshop is bijge
volg geen onbekend bedrijf voor Belga
com. Meer vertrouwen in zijn eigen com
mercieel agent had Belgacom gesierd. 

Brussel cultuurstad 2000: 
een voorproefje 

Voor zijn eretitel van 'Cultuurstad 2000' heeft 
Brussel meer dan 300 projecten op stapel 
gezet Een voorproefje 
Op zaterdag 26 februan a s viert Brussel feest 
van 10u tot in de late uurtjes Op het pro-
gramnna o m Johan Verminnen, het multidis
ciplinaire 'Imaginaire steden', buurtfeesten in 
de Marollen en de Kanaalzone, fanfares, sket
ches, een revue van prettig gestoorden, 
majoretten, verborgen klanken en nog veel 
meer. 

TASTBARE EMOTIE 
De Munt bestaat dnehonderd Jaar en Is nu het 
toneel voor de tentoonstelling 'Opera Tastba
re emotie', magie opgeroepen door zang, or
kest, decors, kostuums, belichting, een kijkje 
achter de schermen en de maquette van een 
barokopera met als rode draad de eeuwige en 
tijdloze menselijke emoties ais liefde, afgunst, 

dood, hoop en vrijheid 
'Het groot beschrijf is met aan zijn proefstuk 
Ik heb de vonge uitgave meegemaakt en 
intens genoten van debat, discussie en voor
lezen De tegendraadse Geert Van Istendael, 
de zachtaardige Oscar van den Bogaard en de 
controversiële Benno Barnard waren mijn gid
sen Ook nu weer komt er een zondagse lite
raire tocht met geletterde mensen langs 
diverse locaties Ook kan de bezoeker opnieuw 
het traject 'Bloem in Brussel' afleggen, een 
literaire stadswandeling, te boek gesteld door 
een twintigtal auteurs. 

ZINNEKE PARADE 
Verder zijn er Afrikaanse ontmoetingen waar
bij drie theatervoorstellingen onze relatie met 
Afnka op een dramatische of grappige manier 
benaderen Een circusgezelschap dat dans, 
acrobatie, theater en muziek tot een poëtisch 

totaalspektakel combineert De grote carrou
sel, een groots opgezet ruiterspel met ruiters 
en paarden, musici en zangers, jongleurs en 
acrobaten, valkeniers en steltenlopers 
Zinneke parade, een bonte optocht van vijf 
stoeten, te gek om te bedenken maar reëel. 
Wandtapijten van de Spaanse Kroon, herken
baar aan de letters BB en o m terug te vinden 
(zo heb Ik het zelf ervaren) op bijna elke piek 
die je aandoet op de pelgrimsweg naar 
Compostela En tot slot 'Honderd jaar heden
daagse kunst', een twintigste eeuwse en met 
altijd gemakkelijke poging tot benadenng van 
de grote menselijke emoties die liggen tussen 
vreugde en verdnet. 

Maar op het voorproefje volgen nog de 
hoofdschotel en het nagerecht 

Wouter De Bruyne 
Info: 070/22.24.21 (na 15 februari) of 

www. brussels2000. org. 

Het is bovendien niet de eerste keer dat 
Belgacom tegen de belangen van de 
dovengemeenschap ingaat. De Alto werd 
een tijdlang via Belgacom verdeeld. In 
1998 besloot Belgacom plotseling, zonder 
enig voorafgaand overieg met Fevlado, om 
de Alto niet meer te verkopen. Met als 
gevolg dat dove mensen van wie de 
Minitel of de Alto door panne uitvalt, in de 
kou blijven staan. Belgacom stelde boven
dien ook geen echt valabel alternatief sys
teem voor. De dove klant is blijkbaar geen 
koning voor Belgacom en is dat trouwens 
ook nooit geweest. 

KAFKAIAANS 

Het is hoog tijd dat de overheid maatrege
len neemt om zulke willekeur van 
Belgacom onmogelijk te maken. Ook is 
het meer dan nodig dat de overheid het 
begrip 'universele dienstveriening' verder 
invult zodat ook mensen met speciale 
noden - dove mensen of mensen met 
spraakstoornissen - eindelijk ook vol
waardige toegang hebben tot telecommu
nicatie. Belgacom en alle telecomoperato-
ren in België zouden verplicht moeten 
worden om gratis of tegen een lage ver
goeding speciale toestellen, waaronder 
teksttelefoons voor dove mensen, ter 
beschikking te stellen. 
Vanuit de dovengemeenschap wordt reeds 
lang gevraagd dat de overheidsdiensten 
op alle niveaus en alle openbare diensten 
zoals de NMBS, De Lijn, ziekenhuizen, de 
dienst 100, enz. ook werkelijk toeganke
lijk worden voor dove mensen door daar 
teksttelefoons te (laten) installeren. 
Het is toch kafkaiaans dat in onze geavan
ceerde en hoogtechnologische informatie
maatschappij dove mensen nog steeds uit
gesloten zijn van de meest eenvoudige en 
meest verspreide telecommunicatie
dienst: de telefoon. 

Helga Stevens 
(De auteur is directeur van de 
Europese Unie van Doven) 

Belgacom bindt in 
Ondertussen vernam de redactie 
dat Belgacom heeft ingebonden. 
Wellicht geschrokken omdat de 
problematiek o.m. door Els Van 
Weert (VU&ID) op het parlementai
re forum werd gebracht, heeft de 
maatschappij de afgesloten lijnen 
opnieuw ingesteld. Daardoor was 
het kortgeding van 28 januan ji 
achterhaald, een datum om het 
probleem ten gronde te behande
len wordt later bepaald. 

10 febrtjari 2000 
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V anaf 2006 geldt in de Europese Unie een 

terugnameplicht voor alle afgedankte wagens. 

Ondanks forse tegenkanting van de Duitse auto-industrie 

heeft het Europees Parlement eind vorige week de richtlijn 

over autowrakken goedgekeurd. Europarlementslid Bart 

Staes bezocht een Antwerps bedrijf dat het voortouw 

neemt in de milieuvriendelijke recyclage van oude 

voertuigen. 

• EUROPA • 

In de Belgische federatie bestaat al een 
regeling voor de milieuvriendelijke recy
clage van afgedankte voertuigen. De drie 
gewesten, Febiac en twaalf andere be
roepsfederaties sloten op 30 maart '99 
een milieubeleidsovereenkomst (MBO) af 
over autowrakken. Sinds 1 juli '99 moeten 
autohandelaars de wagen van de laatste 
eigenaar gratis terugnemen bij aankoop 
van een nieuw exemplaar. Vanaf 2004 ver
valt deze aankoopvoorwaarde voor 
wagens die na december '98 op de markt 
zijn gekomen. Voor oudere voertuigen 
blijft de aankoopvoorwaarde van toepas
sing. De auto-industrie krijgt dus een 
beetje respijt vooraleer de volledige recy-
clagefactuur wordt voorgeschoteld van de 
tienduizenden wagens die jaarüjks van de 
weg verdwijnen. 

SLOOPCERTIFICAAT 

De wrakken dienen afgevoerd naar erken
de verwerkingscentra die ze ontmantelen 
overeenkomstig de percentages voor recy
clage en hergebruik. „In principe geldt nu 
reeds de terugnameplicht, maar er zijn 
nog geen erkende centra in Vlaanderen 
die ervoor zorgen dat de voertuigen vol
gens de wet worden vernietigd," zo ver
telde/oaw Vanderhoydonck aan VU&ID-
europarlementslid Bart Staes bij diens 
bezoek aan De Jonghe Autoparts in het 
Antwerpse Deume. Voor elk vernietigd 
voertuig wordt een sloopcertificaat afgele
verd. De Dienst Inschrijvingen van 
Voertuigen (DIV) krijgt het chassisnum
mer om te beletten dat het nummer voor 
een frauduleuze inschrijving wordt 
gebruikt. 

De Jonghe Autoparts verwerkt jaarlijks 
zo'n zeshonderd autowrakken. Alle 
schadelijke stoffen (olie, remvloeistof, 
batterij, ...) worden uit de afgedankte 
voertuigen verwijderd. Afhankelijk van de 
voorraad in het magazijn en de vraag op 
de markt van tweedehandsonderdelen 
ontmantelen de werknemers de wagens 
stelselmatig. Tot slot gaan de autowrak
ken naar schroothandelaars voor verdere 
verwerking. 
Wie onderdelen koopt bij De Jonghe 

krijgt een waarborg en kan er meestal 
zeker van zijn dat ze werden getest. „Voor 
sommige stukken zoals het ABS-remsys-
teem kunnen we dat niet," aldus 
Vanderhoydonck. ,,De autoconstructeurs 

De formele overeenkomst kwam er na 
advies van het Europees Parlement. Toch 
verzette Duitsland zich eind juni '99 tegen 
het akkoord onder druk van de socialisti
sche kanselier Gerhard Schroder en de 
auto-industrie. 

GEZWICHT 

,,Schroder zetelde enige tijd in de Raad 
van Beheer van Volkswagen en de Duitse 
deelstaat Nedersaksen, waar hij jarenlang 
premier was, is een belangrijke aandeel
houder van het autobedrijf, "zo weet het 
VU&ID-parlementslid. „Hoewel de Duitse 
minister van Leefmilieu/«rgew Trittin het 
wrakkendossier had uitgeroepen tot één 
van zijn prioriteiten voor het EU-voorzit-
terschap, moest hij uiteindelijk voor 
Schroder buigen. Trittin stemde tegen 

Recyclage 
van autowrakken 

binnenkort verplicht 
doen alles om mensen buiten hun club 
het leven zuur te maken. Ze geven geen 
prijsinformatie over originele auto-onder
delen. De autoconstructeurs willen voor
komen dat wij aan hun voertuigen kun
nen werken." 

SCHRODER DRUKT 

Begin '90 keurde de Raad van Ministers 
een resolutie goed waarin de Commissie 
werd verzocht actieprogramma's op te 
stellen voor de onderscheiden afvalstro
men, waaronder afgedankte auto's. Het 
Europees Parlement spoorde de 
Commissie in '96 aan maatregelen in te 
dienen voor de beheersing van de afval
berg. De parlementsleden schoven de 
eindverantwoordelijkheid van de produ
cent als algemeen basisbeginsel naar 
voren. Intussen werd reeds voor een aan
tal afvalstromen een gemeenschappelijke 
regeling ingevoerd: afgewerkte olie, ver
pakkingsafval, PCB's, PCT's en zuiverings
slib. Met de autowrakkenrichtlijn wordt 
nu de recylage van afgedankte voertuigen 
geregeld. 

Bart Staes: „De Europese milieuminis
ters bereikten in december '98 een 
akkoord over een ontwerprichtlijn van de 
Commissie over de verplichte recyclage 
van autowrakken door de producenten. 
Vanaf 2005 zou de industrie verplicht 
worden om 80 procent van het gewicht 
van de auto's te hergebruiken. Voor 
bestaande auto's werd een tijdelijke uit
zondering voorzien." 

maar Duitsland kon de ontwerprichdijn 
niet blokkeren. Per vergissing werd de 
besloten vergadering op het interne tele
visienet uitgezonden en zagen journalis

ten hoe de Franse milieuminister z'n 
Duitse collega verweet te zijn gezwicht 
voor de auto-industrie." 
Daarop verschoof het politieke slagveld 
naar het parlementaire halfrond. De 
leden van de commissie Milieubeleid, 
Volksgezondheid en Consumentenbelan
gen werden bestookt met brieven, bro
chures, nota's en adviezen van de auto
constructeurs, de automobielfederaties 
en de milieubeweging. Het lobbywerk 
resulteerde in amendementen van de 
Duitse SPD- en CDU-europarlementsle-
den om de kost van de terugnamepUcht 
gedeeltelijk af te wentelen op de laatste 
eigenaar en de inwerkingtreding van de 
richtlijn uit te stellen. 
Bij de stemming in plenaire vergadering, 
eind vorige week, haalden de parlemen
taire woordvoerders van de auto-industrie 
bakzeil. Een meerderheid van de europar
lementsleden bevestigde het gemeen
schappelijk standpunt van de Raad. Het 
principe van de eindverantwoordelijkheid 
bleef overeind, evenals de data van inwer
kingtreding. Verwacht wordt dat de Raad 
de richtlijn definitief zal aanvaarden. 
Vanaf 1 januari 2006 moeten autocon
structeurs alle wrakken, ongeacht de leef
tijd, gratis terugnemen en op hun kosten 
recycleren. Wagens die na 1 januari 2002 
worden verkocht, zijn onmiddellijk 
onderworpen aan de terugnameplicht. 

Milieu-technische 
steekkaart 

Jaarlijks worden in de Europese Unie aclit tot negen miljoen voertuigen 
definitief uit het veri<eer genomen. Ze dragen in aanzienlijke mate bij tot 
de verontreiniging van liet leefmilieu. Gezien de registratie van zo'n 
470.000 nieuwe wagens per jaar, zal het aantal autowrakken of sloopau
to's nog toenemen Er zijn EU-lidstaten waar tot 7% van de wrakken ille
gaal wordt gedumpt. Historische autokerkhoven vervullen het landschap 
en de bodem, in het wrak van een kleine wagen zit gemiddeld 3 liter 
motorolie, 1,5 liter cardanolie, 2 liter olie van de versnellingsbak, 15 liter 
brandstof, 5 liter koelvloeistof, een halve liter remolie en een batterij van 
5 kilogram. Dezelfde wagen levert ook 5 autobanden op, 55 kg rubber, 4 
kg gelaagd glas, 6 kg veiligheidsglas, 10 kg piepschuim, 125 kg kunststof
fen, 4 kg bedrading, 6 kg radiator, 350 kg schroot, 100 kg zwaar ijzer en 
10 kg van de electromotor. 

SHREDDER 
De recycling- en shredderbedrijven verwerken de zogenaamde metaal-
fractie (ferro- en non-ferro-metalen), die 70 tot 75% van het gewicht uit
maakt, tot metaalschroot. De niet-metaalfractle, bestaande uit het meng
sel van plastiek, rubber, glas, textiel, verf, olie, papier en karton, wordt In 
het jargon 'shredderafval' genoemd en bedraagt ongeveer een kwart van 
het gewicht Vaak gaat het om gevaarlijk afval zoals CFK's uit alrconditlo-
ningsystemen, explosieve componenten uit airbags, zware metalen en 
diverse vloeistoffen. Dit afval vertegenwoordigt 10% (= 1,9 miljoen ton) 
van de totale jaarlijkse hoeveelheid gevaarlijk afval in de Europese Unie en 
komt terecht op stortplaatsen. 

10 februari 2000 



De regionale VU-krant 

Het is nu 

of nooit meer! 

Wat wervers kunnen! 
Naast de immer actieve Werversgroep is er vanwege de 

Operatie 1+1=7 000 nog eens nieuws Vijftien abonnees 

brachten een nieuwe wiJ-abonnee aan, proficiati Welke 

namen mogen wij voigende weei< toevoegen aan deze ereiijsf 

WERVERSGROEP 
1 Jan Caudron, Erpe-Mere 78 

2 Geert Bourgeois, Izegem 50 

5 Frieda Brepoeis, Hasseit 21 

4 Walter Luyten, Berlaar 20 

5 Geert Dessein, Ledegem 18 

6 Jan Loones, Oostduinkerke 6 

Hugo De Mol, Lebbeke 6 

Carol Vandoorne, Veurne 6 

7 Kiara Hertogs, Turnhout 5 

Harold Van de Perre, Dendermonde 5 

Vincent Van Quickenborne, Kortrijk 5 

Jos Lauwers, Steenokkerzeei 5 

Juul Denayer, Buizingen 5 

RomairH3e Crave, Sint-Ciiiis-Waas 5 

8 Waiter Soethoudt, Antwerpen 4 

Jos Heyien, Herenthout 4 

Totaal 274 (+14) 

OPERATIE 1 + 1 = 7 . 000 
Naamloos, Sint-Amandsberg, José Boeraeve, Vlamertinge, 

Fernand Van Damme, Brugge, Danny Cortier, Brussel; Goedele 

Vandenbuicke, Wevelgem, Peter Craeyeveid, Gent; Robert 

Waischarts, Mortsei,'Geyskens, Tessenderio, imelda Demol, 

Dworp, Kristof Verdonck, Mol, Rob Brouwers, 's Cravenvoeren, 

Annemie De Cuypere, Den Haan, Bert Hendryckx, De Panne, 

Jozef Van Moortel, Brugge, Joseph Gons, Hove (+15) 

Algemeen totaal: 274 + 15 = 289 

(Afgesloten op maandag 7 februari) 

Destelbergen-Heusden 
Is er klaar voor 

Bij monde van haar voorzitter Wim Raman 

en woordvoerder 7e«n-Aerre Roosen ziet 
de Volksunie Destelbergen-Heusden de 
komende gemeenteraadsverkiezingen 
hoopvol tegemoet. 

NIEUW BESTUUR 

Op 23 januari konden alle leden van de VU 
Destelbergen-Heusden voor een nieuw 
bestuur kiezen. Bijna de helft van de stem
gerechtigde leden verkozen 18 bestuursle
den waaronder drie nieuwe jongeren 
onder de 35 jaar: Emmanuel Anciaux (32, 
wervingsverantwoordelijke, Heusden), 
Wouter Buyl (26, jongerenverantwoordelij-
ke, Destelbergen-dorp) en Stefan 

Clauwaert (29, secretaris, Destelbergen-
dorp). Ook nieuw zijn Johan Buelen 

(Heusden) en Piet Velghe (organisatiever-
antwoordelijke, VU&ID-brugfiguur, 
Destelbergen-dorp). 

Wim Raman (Destelbergen-dorp) werd 
eenparig tot VU-voorzitter herverkozen. De 
andere bestuursleden zijn: René Clompen 

(ledenverantwoordelijke, Destelbergen-
Haenhout), Peter De Langhe (ondervoor
zitter, Heusden), Simone De Rocker (vrou-
wenverantwoordelijke, Heusden-Melhoek) 
Arthur De Smet (Destelbergen-dorp), 
Walter Erauw (Destelbergen-Eenbeek-
einde), Jacqueline Pack (vrouwenverant-
woordelijke, gewezen gemeente- en 
OCMW-raadslid, Heusden), Koen Gielen 

(Destelbergen-Eenbeekeinde), Roland 

Kerkckaert (organisatieverantwoordelijke, 
gewezen schepen, Destelbergen-Eenbeek
einde), Raymond Roels (penningmeester, 
Destelbergen-dorp), Richard Roels 

(Destelbergen-Haenhout), Jean-Pierre 
Roosen (woordvoerder, eindredacteur, 
Destelbergen-Eenbeekeinde) en Marcel 

Willems (Heusden). 

8 OKTOBER 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 8 
oktober komt VU&ID zelfstandig op. VU-
woordvoerder Jean-Pierre Roosen verklaart 
waarom: „De Volksunie is voorlopig niet 
meer vertegenwo'ordigd in de gemeente
raad. Vanuit dergelijke underdogpositie 
willen wij niet met andere partijen onder
handelen voor een gezamenlijke lijst. 
Neen, wij willen de bevestiging van de kie
zers dat zij opnieuw vooruitstrevende 
volksnationalisten in de gemeenteraad 
wensen en dat zij de VU waarderen voor 6 
jaar werking buiten de gemeenteraad. Wel 
staat onze deur open voor ID'ers en onaf-
hankelijken. Wij hopen op een even goede 
of zelfs betere uitslag dan deze voor de par
lementsverkiezingen op 13 juni '99. 
VU&ID haalde in Destelbergen-Heusden 
gemiddeld 10 %. Kandidaat Wim Raman 
scoorde daarbij heel mooi met 1.088 voor
keurstemmen." 

mm Raman 

VU-voorzitter Wim Raman wordt lijsttrek
ker voor VU&ID tijdens de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Hij licht een 
tipje van de sluier op: „De lijst is nog niet 
afgerond. In tegenstelling tot traditionele 
partijen die medewerkers uit hun zuil ver
plichten om op te komen, steunen de 
reeds gekende Volksunie-kandidaten vrij
willig en geestdriftig VU&ID als democrati
sche en ongebonden partij. Lijstduwer 
wordt alvast gewezen schepen Roland 
Kerckaert." 

Tot slot beklemtoont VU'er Jean-Pierre 
Roosen dat VU&ID vernieuwing wil bren
gen in de verstarde gemeenteraad met de 

leuze "Nieuwe krachten voor een frisse 

aanpak" voor ogen. 

ROOKMELDERS 
Ondertussen pleit VU-Destelbergen-
Heusden voor gratis rookmelders. 
W. Raman: „De jongste tijd worden wij 
regelmatig opgeschrikt door zware 
woningbranden. Daarbij komen soms 
ganse gezinnen om het leven omdat zij niet 
tijdig wakker werden. De jonge jurist 
Stefan Clauwaert stelde daarom als kers
vers VU-bestuurslid voor dat het gemeente
bestuur de aanschaf van rookmelders zou 
terugbetalen naar het voorbeeld van de 
gemeente Middelkerke." 
De VU vindt een uitgave van hoogstens 500 
frank per woning geen overbodige luxe 
wanneer het gaat om het redden van men
senlevens. Wel eist de afdehng dat elke 
steunontvanger aankoopbewijzen van de 
rookmelder moet voorleggen. 
Voor een gemeente als Destelbergen-
Heusden met een zo'n 7000 woningen 
denkt Jean-Pierre Roosen dat een budget 
van 3,5 miljoen volstaat. VU-voorzitter Wim 
Raman: „Wij rekenen erop dat het 
gemeentebestuur op ons voorstel zal 
ingaan. Wel hopen wij dat het geen jaren 
zal duren zoals met het VU-voorstel voor 
gratis composteervaten uit 1994". 

Nieuwe bestuursploeg 
in Halle-Vilvoorde 

In het frontlijn-arrondissement Halle-
Vilvoorde werden bestuursverkiezingen 
gehouden in twee stembeurten. 
Er kwam een nieuwe bestuursploeg uit de 
bus die best mag gezien worden. Voorzitter 
wordt Annemie Van Belle-Cloesen. Jef 

Croonenberghs was geen kandidaat meer 
voor deze functie. Zij kan rekenen op de 
stevige hulp van haar jonge secretaris 
Robin Ramakers. De penningmeester. 
Lieve Maes blijft voor gezonde financies 
zorgen. Ondervoorzitter wordt Greet Claes 

- tot voor kort voorzitter van de partijraad 

- omkaderd door 7 bestuursleden. 
Guido Collier: jongerenwerking; Reinhilde 

Raspoet, ledenwerving, abonnementen en 
pers; Nora Tommelein, vrouwenwerking; 
Wim Durang, André Restens en Paul Van 

den Bosch, bestuursleden. 

Voor de VIJO kunnen we rekenen op 
Michael Van Droogenbroeck, hij staat in 
voor propaganda. 

Het bestuur wordt aangevuld met Bob 

Maes, na 45 jaar uittredend partijbestuur-
lid; en 2 verkozenen van Halle-Vilvoorde: 
Etienne Van Vaerenbergh (Vlaams Parie-
ment) en Annemie Van De Casteele (Kamer 

van Volksvertegenwoordigers). Tot de vaste 
partijraadsleden werden door de arrondis-
sementsraad verkozen: Jan Voet, Lieve 
Maes, Eric De Greef, Reinhilde Raspoet, 
Nora Tommelein en Michael Van 
Droogenbroeck. 

Het arrondissement kon drie van haar 
beste krachten laten coöpteren voor de 
partijraad: Marleen Moyson, Mare Platel 

en Guido Van Belle. Provincieraadslid 
Richard Peeters en Paul VanMen Bosch fiin-
geren als plaatsvervangers. Ook de twee 
overige provincieraadsleden Staf Kiese-

koms tn Juul Denayer maken deel uit van 
het bestuur. (rr) 
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Geert Bourgeois 
kwam naar Overijse 

In zi)n nieuwjaarstoespraak had de VU-
voorzitter Geert Bourgeois het over zijn 
eerste uitdaging die hij in minder dan een 
jaar moet bewerkstelhgen, nl de gemeen
te- en provincieraadskiezingen van okto
ber 2000 

In dat kader en om hem op de bedreigde 
Vlaamse Rand te wijzen, nodigde de 
Volksunie afdeling van Overijse de voor
zitter uit op het VU-etentje van zondag 30 
januan 2000 Zo konden hem de bekom
mernissen van alle Vlamingen uit Overijse 
en de Rand meegedeeld worden 
Wij vroegen Bourgeois dringend werk te 
maken van de defederalisering van de 
gemeente- en provinciewet en alle daar
aan verbonden kieswetten Ze moeten 
overgedragen worden naar de gewesten 
In zijn antwoord schetste Geert Bourgeois 
o m dat de VU zich bewuster moet opstel
len en haar toekomstgericht gedachte
goed positief moet uitdragen en vooral 
de VU moet in zichzelf geloven De 2 pij
lers - Vlaamse natievorming en het maat
schappelijk gegeven - zijn daarbij met van 
elkaar los te koppelen 
Geert Bourgeois benadrukte ook dat in 
Vlaanderen onvoldoende bekend is dat de 
Franstalige dreiging is blijven bestaan Hij 

IS zich van dit feit bewust en zal er de 
nodige aandacht aan besteden Overijse 
maakt deel uit van die Vlaamse frontlijn in 
de Vlaamse Rand 

Geert Bourgeois had het ook over het ver
enigingsleven dat in Vlaanderen een nieu
we adem moet ingeblazen worden, ook 
bij jongeren We moeten aansluiting krij
gen met alle jongeren en vooral meer luis
terbereidheid aan de dag leggen 
Bourgeois ontving trouwens veel positie
ve reacties voor zijn project, ook vanwege 
jonge mensen 

We mochten trouwens ook minister van 
Cultuur en Huisvesting, Bert Anctaux 

begroeten die in 't kort een deel van zijn 
beleidsnota toelichtte Hij zei onder meer 
dat de Vlaamse Rand gekenmerkt wordt 
door een grote verstedelijkingsdruk vanuit 
het hoofdstedelijk gebied De open ruim
ten staan onder zware druk Voor Bert 
Anciaux voorziet het structuurplan 
Vlaanderen in de beheersing van de stede
lijke groei Ons etentje werd een succes 
en velen waren zeer tevreden met de toe
lichting die ze er kregen 
Het bestuur van VU-Ovenjse dankt Geert 
en Bert dan ook van harte 

(rr) 

VVM-studiedagen 
De Vereniging van Vlaamse Mandatanssen 
organiseert i s m VU, VNS en VCLD een 
derde reeks studiedagen naar aanleiding 
van de komende lokale verkiezingen op 
zondag 8 oktober a s 
Een eerste studievoormidddag gaat door 
op zaterdag 19 februari as in CC Gildhof 
te Tielt Van 9 tot 10u30 handelt dhr 
Dtdter Ptllaert over 'Ruimtelijke 
Ordening, van lOu 45 tot 12u 15 spreekt 
Vincent Van Quickenborne over 'democra
tie in JOUW gemeente' 
Een tweede volledige dag vangt om 9u 
aan in zaal De Kraanburg, Persoonshoek 9 

te Mechelen Dirk Vermeyen geeft uitleg 
over 'Vluchtelingenopvang' tot 12u Van 
14 tot 17u handelt een kabinetsmedewer
ker van mimsteT Anaaux oiSauwens over 
het 'Sociaal huis' 

In Mechelen is er mogelijkheid tot warm 
middagmaal na inschnjving van 500 fr per 
persoon te storten op rekeningnummer 
435-0272481-88 van WM, met vermelding 
van datum 

Info: WM, Wimjaques, 

02/219.49.30, fax 02/217.35.10. 

E-post: vvm@volksunie.be 

Dringende oproep van 
het vuJO-secretariaat 

Net zoals bij de Volksurue heeft ook het VUJO-secretanaat de niet-hernieuwde lid-
kaarten naar de diverse VUJO-afdelingen en -arrondissementen opgestuurd 
Het VUJO-secretanaat vraagt met aandrang om deze VUJO-lidkaarten samen met de 

VU-hdkaart aan de leden aan te bieden Het lidmaatschap van VUjO (100 fr) is sinds 

enkele jaren losgekoppeld van dat van de VU 
Gelieve m het kader van de verjonging aandacht te hebben voor de hernieuwing van 

uw VU-afdeling of-arrondissement 

Info: VUfO-secretariaat, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 

Tel. 02/217.63.28. Fax 02/217.35.10. Of bij Kurt Himpe, Baronstraat 4, 

8870 Izegem. Tel/fax 051/3154.79. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie partijbestuur van 
maandag 7 februari jl werd volgende persme 
dedeling verspreid 

OOSTENRIJK NIET 
ISOLEREN 

De politieke denkbeelden van Haiders FPO zijn 
simplistisch, wie het FPO-programma analy 
seert stelt vast dat het geen oplossingen biedt 
voor de maatschappelijke problemen waar 
Oostenrijk mee worstelt Wellicht daarom 
draagt het Oostenrijkse regeerakkoord geen 
Haider-stempel en is het een doorslagje van 
het OVP-programma Het feit dat het extreem 
rechtse FPO mee in de regenng zit is echter 
met verwonderlijk Jarenlang werd Oostenrijk 
door de OVP en SPO bestuurd Nieuwe party
en kregen er geen kans en politieke schanda 
len en corruptie werden er de staatsraison De 
Oostenrijkse democratie werd gemonopoli 
seerd door christen-democraten en socialis
ten De traditionele Oostenrijkse partyen heb
ben door hun jarenlang wanbeleid een situatie 
gecreëerd waarbinnen extreem-rechts kan 
gedyen en nu dus zelfs kan deelnemen aan de 
macht 

CAFÉPRAAT 

De buitenlandse reacties hierop overstygen 
het niveau van cafépraat met Zelden werd op 
een dergelyke vryblyvende en ongezond emo
tionele manier over buitenlandse politiek 
gediscussieerd De reacties van o a Michel, 
Chirac en Haider zelf hebben hetzelfde lage 
niveau als tooggesprekken van Vlaams Blok-
politici over migranten De uitlatingen van de 
minister van Buitenlandse Zaken terzake zyn 
werkelyk hypocnet Louis Michel presenteerde 
een metszeggende nota over het Buitenlands 
beleid drukte onlangs de hand van moorde
naar Kabila tolereerde destyds Roger Nols op 
de Schaarbeekse PRL-lijst en is vader van de 
PRL-FDFalliantie met de racistische Maingain in 
een hoofdrol Nu de moraaindder in de zaak-

Haider spelen lykt eerder op een fagade om de 
eigen binnenlandse machtspositie te verstevi
gen De reacties van de federale regenng op 
de Oostenrykse politiek zyn defaitistisch en 
ingegeven vanuit de angst voor het Vlaams 
Blok Michel huilt mee met de wolven in het 
bos 

EUROPEES HOF 

Slechts een onafhankelykejundische instelling 
kan met moreel gezag scherprechter over 
politieke partyen spelen met de politici zelf In 
Duitsland is er het Crondwettelyk Hof dat ter
zake efficient is opgetreden tegen zowel 
extreem-rechtse als extreem-linkse partyen 
VU&ID stelt voor om een protocol by het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
Rechten van de Mens (EVRM) en de funda
mentele vryheden toe te voegen zo kan het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens de 
bevoegdheid krygen om na te gaan of politie
ke partyen en hun leiders van de Europese lid
staten in hun uitingen en handelingen het 
EVRM schenden Het Europees Hof moet de 
bevoegdheid krygen om partyen die zich 
schuldig maken aan een schending van het 
EVRM te verbieden en de lidstaten te verplich
ten dit verbod te handhaven 

GEEN SANCTIES 

In deze context is VU&ID ook geen voorstan
der om de culturele akkoorden met Oostennjk 
te bevriezen De alliantie vindt het politieke kli
maat met geschikt om nu officieel te onder
handelen over de herziening van de culturele 
akkoorden tussen Vlaanderen en Oostenryk 
VU&ID benadrukt echter dat de culturele 
samenwerking met moet worden opgezegd 
omdat culturele samenwerking juist een mid
del IS om het democratisch gedachtengoed in 
de Oostenrykse steden levendig te houden De 
Oostenrykse bevolking is er met by gebaat dat 
haar land wordt geïsoleerd Bovendien zou dit 
slechts extreem-rechts versterken VU&ID ver
zet zich dan ook tegen elke vorm van sanctie 
tegen de Oostenrykse bevolking 

Provinciegouverneurs 
praten uit de biecht 

De Federatie van Vlaamse Vrouwen (FW) 
nodigt uit op een ambiteuze reeks provin
ciale voordrachten Niet minder dan vier 
gouverneurs en een gewezen zullen het 
op vijf verschillende locaties over hun 
ambt hebben De provincie Limburg beet 
de spits af op woensdag 9 februan jl 
Op woensdag 16 februari spreekt Lo-

dewijk De Witte, gouverneur van Vlaams-
Brabant, over 'De Provincie het politieke 
middenveld' in het Cultureel Centrum De 
Kam', Paarse Zaal, Beekstraat 172 te 1970 
Wezembeek-Oppem 

Derde in de rij is Antwerpen Andnes 

Kinsbergen, minister van Staat en gewe
zen gouverneur van Antwerpen legt de 
'Werking van de provincies en hun plaats 
in het maatschappelijk bestel' uit op 17 

februan in Hotel 'De Basdiek', Troonstraat 

2? te Edegem 
De Oost-Vlaamse provinciegouverneur 

Herman Balthazar heeft het eveneens 

over de 'Werking van de provincies en hun 
plaats in het maatschappelijk bestel op 23 

februan in het Bezinningscentrum van de 

abdij. Dorpszaal, Oude Abdijstrat te 9031 
Drongen 

Paul Breyne, gouverneur van West-

Vlaanderen sluit de nj met Het ambt van 
gouverneur' op 23 februan in het Hof van 

Watervhet, zaal 9, Oude Burg 27 te 8000 

Brugge 
Al deze lezingen beginnen om 20u en zijn 

gratis 

Info: PW, Gent. 09/223.38.83. 9 
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VU-Antwerpen rouwt 
op 22 januan 2000 overleed totaal onverwacht 
mevrouw Franziska Martin, moeder van Koen 

Pauli, provmcieraadshd en arrondissementeel 
secretaris in Antwerpen. 
Franziska was jarenlang bestuurslid van de 
afdeling Antwerpen-stad en verzorgde in de 
'goede oude tijd' mee de permanentie in het 
secretariaat dat gehuisvest was in de Wetstraat 
12 Op een bijna perfecte wijze beredderde zij 
de administratie van de afdeling. Zo wenste ze 
steeds volledig juiste ledenlijsten en zat om 
geen telefoon verlegen. Ze hielp de afdeling 
ook materieel en gaf gevolg aan elke uitnodi
ging van de VU die in haar bus viel. Takijke 

vrienden en kennissen waren op 27 januari aanwezig op de uitvaart. Franziska Martin 
werd net geen 80 jaar 

Geschaard rond burgemeester-volksvertegenwoordiger Kris Van Dyck en voorzitter Cuy 
Muylaert groeit VU&ID in Dessel naar oktober 2000. 

vu-Dessel start 
werkgroep 

De nieuwe voorzitter Guy Muylaert van 
Volksunie-Dessel gaf op ludieke wijze een 
echt 'startschot' De T-shirts werden gepast 
en de taart met de boodschap 'VU-ID okto
ber 2000' smaakte heerlijk. 
De alliantie VU en ID is een feit, in Dessel 
gaan beiden samen naar de verkiezingen. 

De werkgroep 'oktober 2000' start met het 
uitnodigen van kandidaten om de groep te 
versterken. Samen evalueren zij het 
gevoerde beleid en werken samen een 
nieuw verkiezingsprogramma uit. De lijst 
zal pas worden gevormd nadat alle andere 
voorbereidingen zijn getroffen. 

J^' 

GOST-VLAANDEREN 
Za. 12 feb. MELLE: VU-

Valentijntjesbal in zaal Agora, Melle-Cen-
trum. Inkom 150 fr, wk. 100 fr. Org.: VU-
Melle. 

Dl. 15 feb. OUTER: Shownamlddag 
met gezelschap 'Triool' om I4u.30 in 
Buurthuis 'De Pallieter', Smid Lambrecht-
straat 100. Inkom: 150 fr. (-)-3-pas, wk: 100 
fr.) Org.: WVC-Ninove. 

Za. 19 feb. LAARNE: Jaarlijkse ver
gadering voor leden en sympathisanten 
met als gastspreker Vlaams parlementslid 
Dirk De Cock over 'Onderwijs'. Om 19u. in 
café De Zwaluw, Lepelstraat 22. Aanslui
tend 'tripartitefestljn'. Hiervoor wel op 
voorhand inschrijven bij: Frank Van Im-
schoot, voorzitter (09/369 50.45). Org.: VU 
Laarne-Kalken. 

Vr. 25 feb. SINT-GILLIS-DENDER-
MONDE: Hutsepotavond. In De Schuur, 
Torrestraat, sint-Cillls. Deelname: 350 fr. 
Gastspreker: Dirk De Cock. Info en inschrij
ving: 052/21.46.46. 

Zo. 12 maart SINT-NIKLAAS: 
Aperitiefdebat DF 125 jaar. Met Ludo 
Beheydt (UCL) en Flip C. Droste (KUL) over 
'De toekomst van het Nederlands'. Mode
rator Leo De Meulenaar Om 11u. In de 
Foyer van de Stadsschouwburg. D'eelname 
150 fr info: 03/776.66.23. 

ZO. 19 maart SINT-NIKLAAS: 
Aperitiefdebat DF 125 jaar. Met Erie 
Defoort (KUB) en Mare Reynebeau (Knack) 
over 'Vlaamse beweging, nationalisme en 
Identiteit'. Moderator Frank Juod. Om 11u. 
in de Foyer van de Stadsschouwburg. Deel
name 150 fr. Info: 03/776.66.23. 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 10 feb. IZECEM: Gespreks-

avond met Europarlementslid Bart Staes 
over 'Vleesfraude In Europa - Hormonen
dossier' Om 20u. in de Plantijnzaal van de 
Izegemse Stadsbibliotheek (ingang Wol-
venstraat). Ingang 50 fr. Org.: Dosfelkring 
Izegem. Info: Bart Rommel (051/30.80.03) 
of Kurt Himpe (051/31.54.79). 

vr. 11 feb. lEPER: Nieuw-
Jaarsreceptie VIA met eregenodigden Geert 
Bourgeois en Flor Van Noppen. Vanaf 
19U.30 in Hotel De Sultan, Markt te leper. 

Za. 12 feb. HARELBEKE: Con-
servenkaartlng t.v.v. de plaatselijke VU-
af deling en gelegenheid om VU-mensen 
(ook van buiten Waregem) te ontmoeten. 
Vanaf 17u. in lokaal Damler, Marktstraat 87. 
Ook op 13/2 vanaf lOu. 

Dl. 15 feb. IZECEM: Carmen Deslee 
(mezzosopraan) zingt operette en andere 
liederen. Om I4u.30 In zaal Ter Maerel, 
Abelestraat 36. Toegang: loo fr. (80 fr 
-f3Pas). Org.: VWG-lzegem ism Volks
ontwikkeling en Bibliotheekwerk min. VI. 
Gemeenschap. 

Dl. 15 feb. IZECEM: Derde les ü. 
Brahms) door Michel Dutrieue In de cursus 
'Het concerto in de 19de eeuw'. Om 20u. in 
de Plantijnzaal van de Stadsbibliotheek. 
Inschrijven en Info: Josée Bogaert 
(051/30.10.39). Org.: VSVK. 

Do. 17 feb. TIELT: „Welk Vlees heb
ben we in de kuip?", door Flor Van 
Noppen Om 20u. In 't Vossenhol (Kelder-
theater CC Cildhof), SInt-MIchlelstraat 7. 
Toegang 80 fr, abo's gratis. Info: Hilde 
Houwen (051/40.42.94). Org.: A. Vander 
Plaetsekring i.s.m. VCLD. 

DO. 17 feb. BRUGGE: RIta Riemaker 
spreekt over 'Duizend Jaar glad. Om 15u. In 
De Gulden Spoor, 't Zand 22 te Brugge. 
Inkom 50 fr Org.: Informatlva vzw. 

Dl. 22 feb. IZECEM: Derde fiets
tocht, start 14u. aan het beeld 'Het Paar', 
Korenmarkt. Org.: VWG-fletsclub. 

DO. 2 maart IZECEM: Blo
technologie, door Pleter Van dooren (De 
Standaard). Om 20u. In de bar van de 
Stedelijke Academie voor Muziek en 
Woord, Kruisstraat 15. Toegangsprijs: 80 fr 
abo's gratis. Org.: VSVK. 

Ma. 5 maart IZEGEM: wandeling in 
de omgeving van Diksmulde., o.l.v. Wllly en 
Martha Vanlerberghe-Florlzoone. Samen
komst vanaf 13u.30 in het Vlaams Huis. 
Org.: Wandelclub Vlaams Huis. 

Dl. 14 maart IZECEM: vierde fiets
tocht. Start om I4u. aan het beeld 'Het 
Paar', Korenmarkt. Org.: VWC-Fietsclub 

Dl. 14 maart IZECEM: Bezoek aan 
het Borstelmuseum o.l.v. stadsgids Maria 
Florizoone. Om 20u. aan Ingang museum, 
de Pellchystraat. Org.: FW-lzegem. 

Vr. 17 maart LEDECEM: Keuze-
kaarting van VU-Ledegem. Vanaf 18u. In 
zaal De Kobbe te Rollegem-Kapelle. Ook op 
18/3 vanaf 17u. en op 19/3 vanaf 9u. 

Dl. 21 maart IZECEM: Kreta, met 
muziek en dia's door Dirk Declercq. Om 
14U.30 In De Drie Gezellen, Menten-
hoekstraat 4. Org.: WVC. 

VLAAMS-BRABANT 
zo. 13 feb. ROOSDAAL: 27ste 

Eetfestijn met 'Speciaal Valentljnsmenu'. 
Van 11.30 tot 21u. In het Belleheide-cen-
trum, O. De Vidtslaan. Org.: VU-Roosdaal. 

Ma. 14 feb. ROOSDAAL: 27ste 
Eetfestijn met 'Speciaal Valentljnsmenu'. 
Van 18 tot 21u. in het Belleheide-centrum, 
O. De Vidtslaan. Org.: VU-Roosdaal. 

vr. 25 feb. LENNIK: 30Ste 
Mosselfestijn van vu-Lennik op 25, 26 27 
en 28/2. Met Jumbo-mosselen, varkensge
braad, speciale schotel, enz. in het 
Gemeentelijk Sport- & Ontmoetings
centrum Jo Baetens, Algoetstraat. 25 en 
26/2 van 18 tot 22u., 27 en 28/2 van 12 tot 
22u. 

za. 18 maart STEENOKKERZEEL: 
Kaas- en Wijnavond op Breugeliaanse wijze. 
Vanaf 18u. in de parochiezaal Humelgem, 
Billaststraat 37 te Steenokkerzeel. Org.: 
VU-ID21 en VUJO-Steenokkerzeel. 

LIMBURG 
za. 12 feb. HOESELT: VU-leden-

feest met kaascchotel (250 fr), zuurkool 
met vlees (250 fr;), pizza (150 fr). Vanaf 
I9u. In CC Ter Kommen, Europalaan 23 te 
Hoeselt. Org.: verNlEUWIng Hoeselt. 

ANTWERPEN 
Za. 12 feb. BORGERHOUT: Gezellige 

winteravond met worstenbrood en appel
bollen. Om 19U.30 In zaal De Vesper, de 
Boelaerlei 9 te Borgerhout. Gastspreker: 
Geert Bourgeois. Deelname: 250 frp.p. 
Inschrijven vóór 4/2, Martha De Coninck, 
03/322.08.06. 

Za. 12 feb. EDECEM: Jaarlijkse 
familiequiz van FW-Edegem. In de kleine 
zaal van het Elzenhof. Elsdonk. Groepen 
van max. 7 personen. Inschrijven vóór 7/2 
bij FW-Edegem. 

Zo. 15 feb. EDECEM: Maandelijkse 
wandeling van FW-Edegem. Vertrek om 
13U.30 op het kerkplein van Elsdonk. 

Dl. 15 feb. BERCHEM: Experi
menten met kleuren, met uitleg door 
mevr Frederickx. Om I4u; In het CC te 
Berchem. Max. aantal personen: 15! Dus 
vlug inschrijven op tel. 03/321.73.60. Org.: 
FW-Berchem. 

Dl. 15 feb. EDECEM: Een avond 
met Staf Nimmegeers, de pastoor van de 
Flnisterraekerk In Brussel als pionier voor 
een nieuw kerkbeeld'. Om 20u. In zaal De 
Schrans, Molenveldlaan te Edegem. Inkom: 
leden 150 fn, niet-leden 200 fr Org.: 
Culturele Kring Edegem. 

za. 19 feb. BERLAAR: VU eetfes
tijn. Vanaf 19u. In zaal Rubens, Dorpsstraat 
4. Deelname: 900 fr Inschrijven en Info: 
Walter Luyten (03/482.11.93 en André 
Bellens, 03/482.31.31.. Org.: VU-Berlaan 

Ma. 21 feb. KALMTHOUT: Het Jaar 
2000 astrologisch bekeken. Frans 
Vandermelren geeft uitleg. Om 20U.15 In 
zaal Monida. Org.: FVV-Kalmthout. 

Do. 24 feb. BORCERHOUT: 2de 
fllmnamiddag: De winden waaien om de 
rotsen. Om 14u. In zaal Parosa, Bacchuslaan 
te Berchem. Deelname: 100 fn Info: Jan De 
Scheerder, 03/236.45.40. Org.: Kring voor 
Vlaamse Volksontwikkeling Borgerhout. 

Do. 2 maart BORCERHOUT: Kring 
voor Vlaamse Volksontwikkeling gaat naar 
de Peter Benoitherdenking, om 20u. In 
deSingel te Antwerpen. Kaarten aan 400 fr 
(tot 26/2) bij Jan De Scheerder, 
03/236.45.40. 

vr. 3 maart NIJLEN: QUIZ vu-arr. 
Mechelen. Om 20u. in Zaal Kempenland. 
Info via fax. 03/411.07.56. 
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Je moet wel gek zijn om in Vlaanderen met 
een nieuw opinieweekblad te beginnen! 
En dan nog een van christelijke signatuur. 
Dat is vandaag echt niet in de mode, zeker 
nu de kerken leeggelopen zijn en alle spi
ritualiteit door een meerderheid als tijd
verlies wordt afgedaan, of nog erger als 
sectair gedoe. 

Maar omdat we weten hoeveel werk en 
kapitaal er voor het opstarten van een 
nieuw blad nodig zijn, en geldschieters en 
adverteerders zijn echt niet dom, gingen 
we toch even peilen naar wie en wat er 
achter dit project steekt. Aangebeld dus bij 
de kersverse hoofdredacteur Bert 

Claerhout. Aan hem, die o.m. tien jaar 
redacteur cultuur én religieus nieuws voor 
De Standaard, de vraag dit even uit te leg
gen. 

Bert Claerhout: „Ik voelde dat de eenzij
dige en vaak cynische manier waarop over 
religie en zingeving in de media wordt 
gesproken, steeds meer mensen ergert. Ik 
ben trouwens niet de enige, velen die zich 
vanuit hun geloof engageren, klagen daar
over. Ze vinden dat er heus wel wat te zeg
gen valt over de samenleving en over de 
kwaliteit van het leven. Ze willen meer 
aandacht voor de levensvisie, meer diep
gang ook. Ze pleiten voor een creatief, 
opbouwend denken. Niet zitten zeuren als 
betweters. Er zijn verschillende 'partijen' 
die daar ook in geloven, onder meer uit
geverij Halewijn." 

(De uitgever van Kerk en Leven, het zoge
naamde parochieblad, nvdr) 

TEGEN HET ECONOMISCH 
MARKTGEGEVEN 

Klinkt mooi in theorie, maar 
wat breng je dan concreet? 

B. Claerhout: „We zullen proberen de 
actualiteit van dichtbij te volgen, maar we 
moeten natuurlijk keuzen maken. 
Belangrijk is dat we de onderwerpen die 
we kiezen, zoveel mogelijk belichten van
uit een religieuze, spirituele en ethische 
invalshoek. We willen nu eenmaal een 
christelijk opinieblad zijn. Dat is een 
belangrijk verschil met andere kranten en 
weekbladen die nu haast allemaal pluralis
tisch zijn. Dat hoort bij de structuur van 
het huidige medialandschap; het is 
gewoon een economisch marktgegeven. 
Net als bij verkiezingsslogans moet alles zo 
breed mogelijk worden opengetrokken 
om de 'massa' te bereiken." 

Een beetje zoais aiie 
automerken steeds meer op 
elkaar gaan lijken... 

B. Claerhout: ,,Inderdaad. Tertio houdt 

het bij een duidelijke visie en is eerder 

aanvullend. We maken een selectie die we 

dan eigenzinnig - niet eigenwijs! - inter

im, er zijn nog dynamische 'communicators' in 

I Vlaanderen, mensen die zich sterk maken dat 

ze als eigentijds christen boeiende zaken te vertellen 

hebben. En die zaken willen zij vanaf 16 februari 

aanstaande in een nieuw weekblad verpakt op het 

publiek loslaten. Het kind kreeg de naam Tertio mee, 

naar het derde millennium. 

• VRAAGGESPREK • 

preteren. Niet gewoon de naakte feiten, 
losse flarden en schandaaltjes. Maar wat er 
zoal aan vastkleeft, met ruimte voor nuan
ces en dialoog en natuuriijk ook een brok 
cultuur. Waarom wordt zoveel doping in 
de topsport gebruikt? Wat is de diepere 
oorzaak van de dioxinecrisis? Ons voe
dingspatroon, de verwevenheid met de 
hele agro-industrie, de veel te lage prijs 
van vlees. Daarom wordt er zo sterk met 
zo'n kip gesold. 

We kijken ook naar wat er buiten het blik
veld van het gewone nieuws valt: ethiek en 
filosofie, we proberen een brug te slaan 
naar andersgelovigen en naar niet-gelovi-
gen. Ook zij zijn vaak op zoek naar een zin-

Keulen horen donderen. Terwijl dat 

gevoel, die warmte, toch iets heel tastbaars 

en universeels is..." 

Als je het over die boodschap 
hebt dan denk ik - als niet-
katholiek - meteen aan 
kardinaal Danneels en zijn 
zachte en verzoenende manier 
van praten. Die komt voor mij 
helemaal niet agressief of 
betuttelend over. 

B. Claerhout: „Dat klopt, maar dan zeg
gen de interviewers: dat is een prachtig en 
intelligent mens, alleen jammer dat hij 
katholiek is. Net alsof je geloof en persoon 

Spiritueel 
avontuur in het 

derde millennium 
voller leven, alleen vullen ze dat op een 
andere manier in. Toch willen we de lezer 
niet om de oren slaan met stroeve brokken 
tekst. Het is een kunst om ook moeilijke 
zaken zo te verwoorden dat ze toeganke
lijk worden voor iedereen." 

De vormgeving van het nieuwe 
blad ziet er fris en eigentijds 
uit, een tabloid-krant van 16 
pagina's. 

B. Claerhout: „We hebben daar inderdaad 
veel aandacht aan besteed, omdat we vin
den dat ook religieus aangenaam moet 
ogen. We keken onder andere naar het 
toonaangevende Engelse religieuze week
blad The Tablet, hoewel die vormgeving 
veel strakker is." 

De naam Tertio verwijst naar 
het derde millennium. 

B. Claerhout: ,Ja, en als kop klinkt het 

ook gewoon vlot, een beetje Italiaans en 

kosmopolitisch." 

WACKO' S 
Je bent nu zelf een halve eeuw 
oud, tijd voor Iets nieuws? 

B. Claerhout: „Het is een uitdaging. Maar 
erg vmd ik dat iedereen die zich nu ook 
zelfs van vèr met de zin van het leven 
bezighoudt, direct het etiket 'softie' krijgt 
opgeplakt - in Amerika noemen ze dat een 
'wacko'. En dan wordt er meteen veron
dersteld dat zo iemand niet echt goed bij 
zijn verstand is. Als ik vertel over de bood
schap van Üefde die het christendom 
brengt en probeer duidelijk te maken wat 
die met ons leven van alledag te maken 
heeft, dan lijkt het of sommigen het in 

bij iemand als Danneels kunt scheiden. 

Integendeel, zijn geloof is de essentie van 

zijn wezen. Ach, je hoort zoveel domme 

clichés." 

' Waar zitten je toekomstige 
lezers? 

B. Claerhout: „Ze zijn erg verspreid maar 
ze zijn er wel degelijk, daar ben ik van 
overtuigd. We hebben in ruime kring geïn
formeerd. We zien dat er steeds meer men
sen bereid zijn na te denken over de zin 
van hun leven. Soms hoor je wel dat de 
kerken leeglopen, maar in veel abdijen zijn 
de gastenverblijven volgeboekt. Daar 
wordt op zoek gegaan naar stilte, naar de 
ontmoeting met zichzelf, met het hogere, 
met God. De paters vertellen me hoe de 
gasten midden in de nacht opstaan om 
deel te nemen aan het officie en om de 
psalmen, nochtans geen gemakkelijk 
genre, mee te zingen. Tegelijk zien we dat 
jongeren opnieuw op bedevaart trekken. 
Ze gaan fysiek op stap om de wereld, zich
zelf en het mysterie te ontdekken. De 
nood aan rituelen is zeer tastbaar. De vas
ten is daar een andere illustratie van: het 
lichaam reinigen én sparen voor het nieu
we seizoen. Dat heeft niks te maken met 
gewoon een tijd niet eten omdat de pas
toor dat heeft gezegd" 

TEGEN VERSCHRAALDE 
OMGANGSVORMEN 

Zoals de kleurrijke orthodoxe 
kerk, die nu ook in West-Europa 
meer mensen aantrekt? 

B. Claerhout:,,Ik weet niet of die nu meer 

mensen aantrekt dan vroeger, maar je hebt 

gelijk als je naar haar prachtige liturgie ver

wijst. Zulke zaken geven houvast. 
'Religare' betekent trouwens verbinden. 
Verbondenheid met andere mensen, want 
onze omgangsvormen zijn zo schraal 
geworden. Ik merk dat ik daarover makke-
Üjk en open kan praten met jongeren, ook 
al willen die alles zelfonderzoeken en ont
leden. Jongeren hebben geen boodschap 
aan een strenge kerk die hen oplegt wat ze 
wel en wat ze niet mogen doen. Daar 
bedanken ze feesteUjk voor. Dat geldt ook 
voor vrouwen, die vaak een heel andere en 
rijkere kijk op het leven hebben. 
Tertio werd echter niet geboren vanuit een 
frustratie, zo van: er zijn nu zoveel christe
nen die zich niet meer thuis voelen in de 
kerkelijke structuren. We zijn geen vang
net dat voor nestwarmte en cocooning 
zorgt. Wel is er een sterke drang om te ver
tellen wat er bij ons leeft, desnoods tegen 
de gevestigde clichés in. We moeten vanuit 
ons zelfbewustzijn zekerheden achter ons 
laten en durven diepere vragen te stellen." 

Ais daar zijn? 
B. Claerhout: „Ach, er zijn er zovele! Zo 
vraag ik mij bijvoorbeeld af hoe sommigen 
menen dat je het christendom liberhaupt 
kunt combineren met het boeddhisme of 
dat je kunt zeggen dat je boeddhist bent 
en toch leven als Richard Gere en Tina 

Turner? Dat gaat mijn petje te boven, maar 
daar wil ik in mijn eigen blad dan wel 
graag een stukje over lezen." 

Een vijftal mensen werkt koortsachtig aan 
Tertio en de ploeg wordt gesteund door 
een brede groep losse medewerkers. De 
redactie is gehuisvest aan de Louys 
Frarynlaan, in de eigentijds gerestaureerde 
vleugel van wat blijkbaar ooit een klooster 
was, een van de eerste gebouwen op de 
Antwerpse Linkeroever. Louys Fraryn was 
een missionaris en missionarissen zijn 
vaak erg avontuurlijke en breeddenkende 
mensen Het adres vormt dan ook een 
mooi symbool voor wat Tertio wil zijn: een 
kritisch venster op de wereld 

Anne Fadome 

Info: voor een gratis proefexem

plaar van Tertio: tel. 03/210.08.70. 

Abonnering: fax 02/ 481.78. 83. 

Bert Claerhout 
„van Iemand 
die zich met de 
vragen van het 
leven bezig
houdt wordt 
meteen veron
dersteld dat hij 
niet goed wijs 

Is." 
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DE AVONTUREN VAN BLAKE & MORTIMER 
Hm m penonigei van EDGAR P. JACOBS 

HET VORONOV 
COMPLOT 

AiKJré Juillan) De terugkeer van 
Blake en Mortimer 

< CULTUUR < 

Uit de 
actualiteit van 
hetjaari957 

gepluM, de 
Koude 

3orlogsjaren... 

12 

^ 1 

Eén van de belangrijkste stripverhalen uit 
het nieuwbakken millenniumjaar is onge
twijfeld het 14de album uit de Edgar 

Pierre Jacobs-reeks 'De avonUiren van 
Blake en Mortimer'. De tekenaar-scenarist 
Jacobs, die op 20 februari 1987 op 84-jari-
ge leeftijd overleed, zorgde zelf voor 10 
verhalen waarvan het nummer zes 'Het 
Gele Teken' heel recent verkozen werd tot 
de beste strip van de voorbije eeuw. Dat 
gebeurde op de belangrijke Vlaamse strip-
festivals van Turnhout en Koksijde. Het 
album werd onlangs als gratis bijlage aan 
De Morgen toegevoegd. 
Jacobs was altijd heel fanatiek met zijn 
tekenjob bezig. Hij stak veel tijd in de 
exacte weergave tot in de kleinste details 
waarbij de volledige cyclus van potlood-
schets over inkten, inkleuren en de uitein
delijke lettering door zijn vingers passeer
de. 

NIEUWE AUTEURS 

Het meest recente album tot op heden 

'De zaak Francis Blake' werd geschreven 

door scenarist ye«« Van Hamme, de gees

telijke vader van reeksen als XIII, Thorgal, 

largo Winch en De Meesters van de Gerst 

HAAL MEER 
UIT 

Gratis naar 
Noordkaap 

en Macy Gray 
WIJ biedt de lezer 5x2 kaarten aan voor de con
certen van Noordkaap en Macy Gray, respectie
velijk op 1 apnl en 5 maart as in de Ancienne 
Belgique in Brussel Stuur daarvoor een gele 
briefkaart naar de redactie van WIJ, 
Barncadenplein 12, 1000 Brussel De gele bnef-
kaarten moeten uiterlijk op vrijdag 25 februan 
a.s. toekomen. De gelukkigen zullen op de 
hoogte gebracht worden De kaarten kunnen 
voor het concert afgehaald worden aan de balie 
van de AB. 

en tekenaar Ted Benoit. Een tweede ver
haal van hun hand bleek er in de herfst 
van 1997 zelfs niet meteen aan te komen. 
Daarom besloot Dargaud-directeur 
Claude de Saint Vincent een tweede ploeg 
samen te stellen die de andere avonturen 
van Blake en Mortimer zou tekenen onder 
de afspraak dat het verhaal dat het eerst 
klaar was eerst zou worden uitgegeven. 
Dat die tweede ploeg het uiteindelijk haal
de met het Voronov-complot is ondertus
sen genoegzaam bekend. De 36-jarige 
Brusselaar Yves Sente, hoofdredacteur van 
Lombard, plaatste zijn scenario in een 
geografisch-historische achtergrond in het 
.Groot-Brittannië van de jaren vijftig. 
„Toevallig had ik net een boekje gelezen 
over de historische dag waarop John 

lennon en Paul McCartney elkaar voor 
het eerst ontmoetten. Dat was in 
Liverpool op 6 juli 1957. Alles was zo 
minutieus beschreven dat ik me de perso
nages 'a la Jacobs' tot leven kon brengen! 
Daarna snuffelde ik nog wat rond in de 
actualiteit van toen." 

HET JAAR 1957 

1957 was zonder twijfel een roerig jaar. 
Op 31 maart startte de USSR een diploma
tiek offensief tegen de Navo. Landen die 
Amerikaanse bases op hun grondgebied 
toelieten, werden officieel gewaarschuwd. 
Op 27 augustus maakte Moskou de lance
ring van een intercontinentale, ballisti
sche raket bekend. Nauwelijks een goeie 
maand later lanceerde zij met de Spoetnik 
de eerste kunstmaan in een baan om de 
aarde. Half december vroeg Washington 
de Navo-leden om op hun grondgebied 

lanceerinrichtingen en opslagplaatsen 
voor kernkoppen toe te staan. 
Tekenaar André Juillard, de realistische 
tekenaar van stripalbums als De 7 levens 

van de Sperwer, Wuivende Veder en 
Cahier blue, werd op 9 juni 1948 in Parijs 
geboren. Al in 1987 werd hij door de 
Stichting-Jacobs gevraagd om het tweede 
deel van De 3 formules van professor Sató 

te tekenen. „Op dat moment voelde ik me 
daartoe nog niet in staat. Trouwens, als ik 
heel eeriijk ben moet ik bekennen dat het 
verhaal van het eerste deel me niet 
bepaald boeide. Ik liet dan ook mijn kans 
voorbij gaan. Toen Dargaud me opnieuw 
benaderde, twijfelde ik geen ogenblik. 
Het project fascineerde me emirm omdat 
ik op die manier de helden \ in Jacobs 
weer tot leven kon brengen, ./lortimer 
tekenen ging vrij makkelijk, Blake daaren
tegen kostte me heel wat meer moeite. 
Eén stripbladzijde vroeg maar liefst 4 
dagen tekenwerk." 

HET VERHAAL 

In 1957 zijn de Verenigde Staten en de 
Sovjetunie in een verwoede strijd gewik
keld met de verovering van de ruimte als 
inzet. Op de ruimtevaartbasis van 
Baikonoer wU professor Iljoetsin omwille 
van een meteorietenzwerm de lancering 
van een raket uitstellen. Generaal Oefa, de 
commandant van de basis, dwingt 
Iljoetsin de lancering volgens schema te 
laten verlopen. De raket wordt getroffen 
door een meteoriet en valt terug op aarde. 
Alle leden van de bergingsploeg komen 
om het leven door een geheimzinnige 
bacterie. Moskou geeft vanzelfsprekend 

de opdracht om alle rampmateriaal te ver
nietigen. Doktor Voronov, hoofd van de 
KBG-kliniek op de basis, houdt echter een 
bacteriestam achter om de Sovjetleiders, 
die volgens hem verraders van Statins 

gedachtengoed zijn, uit de weg te ruimen. 
Ook Westerse hooggeplaatsten moeten er • 
aan geloven. Voronovs assistente, 
Nastasia Wardynska, laat een monster 
naar het Westen smokkelen. De start van 
een adembenemend gevecht tegen de 
klokken tussen de helden van de vrije 
wereld: professor Mortimer en kapitein 
Blake versus dokter Voronov en zijn 
geheim wapen kolonel Olrik... 

Wie het album Het Voronov-complot leest, 
is ongetwijfeld voor een paar uurtjes zoet. 
De te lange teksten zorgen op bepaalde 
ogenblikken echter voor een storingsfac
tor. Voor tekenaar Juillard is dat een 
onoverkomelijke link met de vorige Blake 
en Mortimer-verhalen. „Het gegeven van 
dit album is zoveel omvattend dat langere 
dialogen en tekstballonnetjes niet uit te 
sluiten waren." 

Naast de speciale millenniumuitgave met 
twee extra bladzijden verschijnt er ook 
een luxe uitgave op groot en klein for
maat. Het gewone album kost 275 fr. De 
zwart-wit uitgave of klein en groot formaat 
kreeg een prijskaartje van 1.950 en 5.000 
frank. De Nederiandstalige versie werd 
gedrukt op 100.000 exemplaren. De 
Franse markt legt 4 keer zoveel albums op 
de toonbank. 

Haddock 

Het allerlaatste concert 
van Noordkaap 

Precies tien jaar na hun triomf op Humo's 
Rock Rally Finale zal Noordkaap op zater
dag 1 april a.s. optreden in de Arwienne 

Belgique in Brussel. Stifn Meuris en zijn 
groep staan voor wervelende, stevig 
onderbouwde rock. De ballads van 
Noordkaap zijn van een pure, meeslepen
de schoonheid. Meuris is overigens een 
begenadigd Nederlandstalige tekstschrij
ver, die meer dan 100 nummers op zijn 
naam heeft staan. Er mag verwacht worden 
dat het concert in geen tijd uitverkocht is. 
Wij slaagde erin onze lezers exclusief 5x2 
kaarten aan te bieden! 
Heeft Noordkaap heel wat ervaring op zak, 
dan moet de debuterende jonge Ameri
kaanse zwarte zangeres Macy Gray geens
zins voor het talent van Meuris en de zij-

Noorükaap 

nen onderdoen. Uit het niets opgedoken, 

is Gray dé revelatie van het voorbije pop

jaar. Haar debuutalbum On How Life is 

klinkt verassend en fris en stijgt ver uft bo

ven de oppervlakkigheid die de heden
daagse rock te vaak kenmerkt. De diepe, 
soms geraspte stem en de markante tek
sten passen uitstekend bij de evenwichtige 
mix van hip-hop, felle funk, rauwe blues 
en zwoele soul. Nadat Gray enkele maan
den geleden in een uitverkochte Botani-

que een schitterend concert gaf, komt ze 
op zondag 5 maart naar de AB. Ook voor 
dit concert biedt WIJ 5x2 kaarten aan! 

Noordkaap op zaterdag 1 april 

a.s. in Ancienne Belgique, Anspacb-

laan Brussel om 20.u. Tickets kosten 

300 Jr. en zijn verkrijgbaar via tel: 

02/548.24.24. 

Macy Gray op zondag 5 maart a.s. in 

AB om 20.U. Tickets kosten 600 fr. en 

zijn verkrijgbaar via tel: 02/548.24.24. 
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Raymond Pulinckx 
en de maatjes 

> SAMENLEVING > 

Men sprak toen zelden of nooit van het 
ACV of van de socialistische vakbond ABVy 
men had het over Gust Cool en over 
Georges Debunne. Ook in de berichtgeving 
over de Belgische ondernemers vond men 
het niet nodig uitdrukkelijk te verwijzen 
naar het Verbond van Belgische Onder
nemingen, men citeerde gewoon Ray

mond Pulinckx. Een trio dat jarenlang het 
sociaal leven van dit land beheerste en ook 
dirigeerde. Het sociaal overleg, dat was het 
drietal Cool-Pulinckx-Debunne. Het zo ty
pisch naoorlogse Belgische sociaal model, 
dat hebben zij gedurende jaren met succes 
kunnen en ook willen uittekenen. 

RUGGENSTEUN 
Die tijd is voorbij. Het land waarin we 
leven ziet er helemaal anders uit. Men is 
zowaar op weg naar Vlaamse (en dus ook 
Waalse) cao's zodat voor het Verbond van 
'Belgische' Ondernemingen almaar min
der ademruimte is. Op het Belgische 
toneel zijn er bovendien steeds minder 
'figuren', almaar minder namen die ieder
een van Arlon tot Antwerpen kan thuis
brengen. 
Pulinckx was ook jarenlang gastheer voor 

de jaariijkse maatjesavond van de intussen 
ook al vergeten Vlaamse Joumalistenclub. 
Een journalistieke vriendenkring die na de 
oorlog in Brussel was ontstaan om de 
Nederlandstalige journalisten in de hoofd
stad wat morele ruggensteun te geven. 
Ondergetekende was de laatste voorzitter 
van die Club. 

Een hoogtepunt in het jaarlijkse program
ma van de Vlaamse Joumalistenclub was 
de maatjesavond. Die begon loutert toe
vallig en heel bescheiden in het vroegere 
Pershuis in de Brusselse Korte Boterstraat. 
Verhuisde dan naar het IPC aan het 
Schumannplein om uiteindelijk onderdak 
te vinden in de lokalen van het Belgische 
patronaat aan de Ravensteinstraat. Luk De 

Paepe, jarenlang persman van het VBO, 
kon vrij gemakkelijk zijn patron Pulinckx 
overtuigen om de Vlaamse journalisten te 
verwelkomen: het werd het begin van een 
jarenlange rijkgevulde traditie. Dat kon 
omdat Raymond Pulinckx dat ook zo 
wilde. En het duidelijk graag had. 
De maatjesavond was een avond met 
alleen maar maatjes. Vers toegeleverd door 
de Nederlandse ambassade in Brussel, rij
kelijk overgoten met allerhande vocht en 

een dessert als afsluiter. De Vlaamse 
Joumalistenclub moest zich geen zorgen 
maken, het VBO zorgde behalve voor de 
maatjes voor alles wat nodig was om van 
de avond een succes te maken. Zelft toen 
zijn VBO-gebouw vrij zwaar getroffen werd 
door een bomaanslag van de CCC wilde 
Pulinckx niet dat we naar elders zouden 
uitwijken. Sommigen zaten die avond dan 
maar in de gangen. Met hun bord vol maat
jes en groenten op de knieln. 

CHARMANTE GASTHEER 
Hoogtepunt van de avond was evenwel 
'de' spreker. We mochten die zelf kiezen, 
maar gastheer Pulinckx stond er wel op dat 
we hem vooraf informeerden. Het gebeur
de tenslotte in zijn huis.Van die spreker 
werd verwacht dat hij een 'geestige' tafel-
speech zou houden. Voor sommigen geen 
gemakkelijk karwei, anderen maakten er 
dan weer een staaltje van briljante rede
naarskunst van. Geen probleem voor bij
voorbeeld Hugo Schiltz (1984) of Herman 

De Croo (1980). We slaagden er zelfe in de 

toenmalige vakbondsleiders Houthuys en 
Vanden Broucke voor één avond "maatjes" 
te laten zijn rond een maatjestafel met 
VBO-baas Puelinckx. Maar het onbetwist
baar hoogtepunt in de rij gastsprekers was 
ongetwijfeld de toenmalige Kamer
voorzitter Jean Defraigne. In overigens 
bijna vlekkeloos Nederlands. Willy Claes 

moest dan weer niet speechen, hij werd 
verzocht zijn muzikaal talent te laten 
horen. Het VBO zorgde zonder discussie 
voor een uitstekende piano. 
„Op de maatjesavond ben ik tegelijk gast 
en gastheer." Zo begon Pulinckx zijn bij
drage in een brochure die we over zoveel 
jaar Maatjesavond konden uitgeven. „Als 
gast van de voorzitter van de Vlaamse 
Joumalistenclub wordt ik uitgenodigd op 
het VBO. Zo ben ik eens per jaar te gast in 
eigen huis". 

Een charmante gastheer.We nemen met 
spijt afscheid van een 'figuur'. 

Mare Platel 
Laatste voorzitter van 

de Vlaamse Joumalistenclub 

Raymond 
Pulinckx. 
machtig maar 
ook charmant. 

n 

H O O F D B R E K E R 
Opgave 3 

Horizontaal 
1. Deze beestjes l<omt men op 

zondag niet tegen (10) 
8. Spoedig (3) 

11. Volledig omwalde Spaanse 
stad (5) 

12. Hij is lieiemaai onverstandig. 
Waarom spreekt men dan 
over dit zintuig alleen? (6) 

13. Volgens Renaat is ze Belgisch 
maar volgens ons is ze Vlaams 
(4) 

16. Optelling (3) 
17. Of men het nu draait of 

l<eert, het blijft een meisje (4) 
19. De rest van deze Italiaanse 

stad is recht (4) 
20. "Nol<" zonder klinker (2) 
22. Franse schrijver (4) 
24. Algerijns verzetsleger (3) 
25. Schampen, hooghartig wegla

chen (5) 
26. Wales (5) 
27. welaan (2) 
28. Bijbelse stad (2) 
29. Achter (2) 
30. Stroom in Duitsland (4) 
32 Hetzelfde (2) 
33. Dat komt van uitstel (6) 

35. Reëel (4) 
37. Persoonlijk voornaamwoord 

(2) 
38. Ierland (4) 
41. Van een (4) 
42. Men zou kunnen denken dat 

het twee steden zijn maar in 
feite is het slechts een rand
gemeente (10) 

46. Nota bene (2) 
47. Koets (5) 
48. l^nd in Zuid-Oost Azië (4) 
49. Vulkaan (4) 
50. Smalle strook (4) 
52. Voor franstaligen Is dit land 

het einde (7) 

Verticaal 
1. Deze supermarkten zijn ooit 

woningen geweest (11) 
2. En volgende (2) 
3. Boom (3) 
4. Is dit nu een eremijt of een 

inwoner van een deelge
meente van Evergem? (10) 

5. Dit dier komt veel voor in de 
Voerstreek (3) 

6. En dergelijke (2) 
7 Kloosterlinge (3) 

8. Hoeveelheid (5) 
9. Bloem (4) 

10. Spaanse vloot (6) 
14. Getal, aantal, veel (3) 
15. Voegwoord (2) 
18. Gruwelijke droom behalve 

vooreen hengst (11) 
19. Voornaam van het VU-boeg-

beeld in het Meetjesland (4) 
21. In deze Vlaams-Brabantse 

gemeente is men rap boven 
(10) 

23. Niet klaar (4) 
24. Munteenheid (3) 
27. Zo hebben wij witte wijn 

graag (3) 
31 Idee (5) 
34. Verwonding (6) 
36. Voornaam van een groot 

Antwerps politicus (4) 
39. Rubidium (2) 
40. Ingenieur (2) 
42. Bevel (2) 
43. Middag (4) 

44. Orgaan (3) 
45. Boom (2) 
47. Bazige vrouw (2) 
51. Familielid (2) 
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Oplossing opgave 2 
Horizontaal: 1 va; 3 jenever; 8. si; 10. Onno; 12. Lia; 13. terzake; 15. lach; 16 
Lais; 18. ELO; 10. amore; 21. complot; 22 laan; 23. pal; 25. pen; 26. The 
Graduate; 27. epo; 29. les; 32. Davis; 33. WO; 35 meivis; 37. schimmel, 41. 
snek; 43. silo, 45. echo; 46. ets; 47 duo; 48 scheren, 49 voorzitter; 51. WIJ; 
53. oro; 54. neven; 56. lijst; 57. al; 58. re. 60. na. 61 NB; 62. schade; 64. arena; 
68. leien dakje; 69. nel; 70. garage. 

Verticaal: 1. volbloed; 2. Ana; 3 Johan; 4 vlieggewicht, 5 eis, 6. ra. 7. Nero; 8. 
skoon; 9 ie; 11. nc; 14. alle; 16 toch, 17 ar, 20. span, 21. club; 24. ad, 26. 
toss; 27. Evoluon; 28. pi, 30. everzwijn; 31 sik, 34 omheen; 36 Essen; 38. 
Hector; 39. morren; 40. lente; 43. ido, 44 oor; 48 sir; 49 vossen, 50. zolder; 
52 ijsberg, 55 vaak; 57. paling, 59 Erna, 63. ei; 65. RJ; 66 EEG; 67 aar. 

Jan Bonamie uit de Stationsstraat 41 te 9950 Waarschoot is de winnaar van 
deze week. Hij krijgt binnenkort zijn prijs thuisbezorgd. 

De briefkaart met de oplossing van opgave 3 venwachten wij ten laatste op 
maandag 21 februari a s op ons adres: Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 
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THEUMEY 

"The Limey' is de nieuwste film van Steven Soderbergh (o.a. 'Sex, 

lies and videotapes'). Omdat hij in Amerika niet erg aansloeg, 

beeft het even geduurd voor hij ook in Europa op het scherm 

kwam. Jammer, want hoewel hij niet de romantische noot 

bespeelt zoals in zijn vorige film 'Out of sight', is dit een karak

terthriller die er best mag wezen en die de liefhebbers van het 

genre best zal bevallen. Het scenario is van Lem Dobbs, die ook 

tekende voor de geflopte Soderberghfilm 'Kafka'. 

Wilson (Terence Stamp geeft een lesje in acteren) wisselt Londen 

voor Los Angeles, na negen jaar in de cel te hebben gezeten. In LA 

NIEUW IN DE BIOS 
probeert hij de omstandigheden van de dood van zijn dochter te 

ontrafelen. De negen jaar achter tralies hebben van Wilson een 

buitenstaander gemaakt, die verloren loopt en ook het gangster

milieu niet kent. We zien hem als een eenzame man, een ketting

roker in een verlopen motel Hij keeg een brief van zijn ouwe 

maat Ed (Luis Guzman in een sterke bijrol) die hem meldde dat 

zijn dochter in erg mysterieuze omstandigheden overleed. Wilson 

kan Ed - ook een gewezen bajesklant • ertoe overhalen om hem bij 

zijn zoektocht te helpen. Ze starten hun queeste bij een liefje van 

Jenny en komen zo bij Valentin (een supergoede Peter Fonda) 

terecht, een rijke platenbaas met een liefje dat bij wijze van spre

ken zijn kleindochter kan zijn. 

Deze afdaling in de pornowereld van een vader op zoek naar het 

verleden van zijn dochter, is zoals reeds gezegd, gebouwd rondom 

de twee hoofdpersonages, Wilson en Valentin, en heeft het stra

mien van een western uit de jaren zestig. 'The Limey' mag er zeker 

zijn: voor het goede acteerwerk, maar vooral ook omdat 

Soderbergh erin slaagde het thrillergenre te verrijken met een 

genre-overschrijdend verhaal (**l/2) 

Willem Sneer 

• MEDIA • 

'^'S=iJ Grand Canyon Mack, een blanke advocaat, rijdt 
op een dag verloren in een gevaarlijke zwarte buurt van 
Los Angeles. Simon, een oudere zwarte vrachtwagen
chauffeur, redt hem uit de klauwen van een straatben
de. Amerikaans drama waann alle personages - begoe-
de blanken en arme zwarten - hun deel krijgen Met 
Danny Glover, Kevin Kline en Steve Martin. Zon. 15 feb., 
BBC 1 om 1U.25 

^^s^i In Love and War Amerikaans op feiten geba
seerd drama van Richard Attenborough uit 1996 met 
Sandra Bullock en Chns 0'Donnell. Italië tijdens WO II. De 
jonge Ernest Hemingway trekt naar het front om 
gewonden te verzorgen, maar raakt daarbij zelf 
gewond In het ziekenhuis wordt beslist dat zijn been 
geamputeerd moet worden. Verpleegster Agnes von 
Kurowsky is het daar niet mee eens... Maan. 15 feb., 
Kanaal 2 om 20u.55 

" ï̂srri* Regarding Henry Henn/ Turner, een succesvol
le advocaat, wordt in een winkel door een overvaller in 
het hoofd geschoten. Na een spoedoperatie Is zijn 
leven buiten gevaar, maar een gedeelte van zijn herse
nen is beschadigd. Met de hulp van de verpleger 
Bradley begint hij aan een bijna hopeloze revalidatie. 
Amerikaanse film van Mike Nichols uit 1991, met 
Harhson Ford, Annette Bening en Bill Nunn. DIns. 15 
feb., VTA om 22U.40 

^^^=y Carla's Song George, een jonge buschauffeur 
uit Glasgow, wordt verliefd op Carla, een politieke vluch
telinge uit Nicaragua. George kan Carla redden van een 
zelfmoordpoging Gefascineerd door haar schoonheid 
en mysterieuze verleden reist hij met haar naar 
Nicaragua.. Spaans-Brits sociaal drama uit 1996 van Ken 
Loach. Woens. 16 feb.. Canvas om 20u.55 

James woods en 
John Savage In 
'Salvador', zat. 12 
feb., VTM om 23U.50 

"^^^ Histories In 1988 sterft Gaston Eyskens, een 
man die bijna veertig jaar lang zijn stempel drukte op 
de politiek in België. Het portret draagt de ondertitel 
'Een krokodil zwemt nooit alleen' bevat getuigenissen 
van o.m. zijn zonen Mare en Enk, Robert Vandeputte, 
Manu Ruys en Jan Ceuleers, Dond. 17 feb.. Canvas om 
20U.55 

' 'S^^ The mirror has two faces Rose Morgan 
doceert literatuur aan de universiteit van Columbia. 
Via een contactadvertentie ontmoet ze de wiskunde-
professor Gregory Lankin. Die heeft geen zin meer In 
passie en wil een relatie met alleen vriendschap en 
respect. Maar na een tijdje vindt Rose dat ze niet lan
ger bevrediging vindt in een louter intellectuele rela
tie. Vrij. 18 feb., TV1 om 2lu.45 

ciM-salabim! 
g Bart De Prez enkele jaren geleden 
nog ingehaald als de reddende VRT-engel 
voor het commerciële station VT4 is voor 
dat station niet langer 'directeur lokale 
producties'. De Prez kende bij de openba
re omroep nogal wat succes als producer 
van o.a. 'Typisch Chris' en 'De drie wijzen' 
en moest hetzelfde enthousiasme kunnen 
overbrengen op VT4. Ook De Prez slaagde 
er niet in om de Vlaming 'hem op 4' te 
laten zetten. Vraag is of daar ooit iemand 
nog in zal slagen ... 

Het Centrum voorinformatie over de 

Media, kortweg CIM, heeft de nieuwe cij
fers van de krantenverkoop bekend 
gemaakt. De totale krantenverkoop in 
België is lichtjes gedaald. De oorzaak daar
van is vooral te zoeken in Wallonië. 
Binnen Vlaanderen lijken de populaire 
dagbladen niet verder te groeien, de drie 
'kwaliteitskranten' (De Morgen, De 

Standaard en De Financieel-Economische 

Tijd) deden het afgelopen jaar betere 
zaken. Hun verkochte oplage steeg. Naar 
goede gewoonte gaf vrijwel geen enkele 
krant een exact overzicht van de CIM-cij-
fers. Deze zijn vooral belangrijk voor het 
bepalen van de advertentietarieven. Naar 
even goede gewoonte waren de berichten 

niet veel meer dan een Goed Nieuws
show. Erg grappig was het bericht in Het 

Laatste Nieuws over de 'concurrent' Het 

Nieuwsblad. De liberale krant zag zijn ver
koop in 1999 stijgen met gemiddeld 2.000 
kranten per dag. „Van een succes gespro
ken" schrijft de hoera-boodschapper. 
„Daarmee vergroot deze krant zijn voor
sprong op concurrent Het Nieuwsblad, 
die (sic) een daling van 5.523 exemplaren 
per dag laat noteren." Als dat laatste waar 
is dan vaft de vrezen dat de Groote Trek 
zelfs de herfst niet haalt... 
g Het drukbekeken kwisprogramma 
'Wie wordt multimiljonair' heeft opnieuw 
een echte grote vis binnen: een 19-jarige 
studente Politieke en Sociale Weten
schappen kaapte vorige week het ronde 
bedrag van 10 (tien) miljoen frank weg. 
>-•'" Spijtige mededeling: 'Kookgek' zal 
binnenkort niet meer te zien zijn op Nedl. 

Dit kookprogramma werd op een zeer 
eigenzinnige manier - soms behoorlijk 
hilarische, ook al omdat de kok tijdens het 
koken niet leek te kijken op een 'neut' 
meer of minder - gepresenteerd door Joop 

Braakhekke. De man in kwestie zou wel 
nog op de Avro te zien blijven. 
g Op de diverse VRT-radionetten zullen 

Gekke Joop is uitgekookt! 

binnenkort 'aangepaste' nieuwsuitzendin
gen te horen zijn. In een vraaggesprek 
met De Morgen (5 feb. jl.) stelde hoofdre
dacteur Jos Bouveroux alvast gerust: 
,,Over de vorm, de lengte of de presenta-
tiewijze valt te praten. Maar de berichtge
ving over Jörg Haider zal op Donna op 
geen enkele manier verschillen van deze' 
op Radio 1." De operatie opfrissing komt 
er ter voorbereiding op de komst van 
enkele landelijke commerciële stations. 
Bouveroux zegt ook te hopen op een nog 
nauwere samenwerking tussen de VRT 
nieuwsdiensten van radio en televisie. 

14 

Ofschoon wij geen regelmatige kijkers 
zijn van 'Telefacts' - het programma 
loopt te laat, de aanpak en de inhoud 
van de reportages kan ons niet altijd 
zinnen, er is in prime-time meer en 
betere actualiteit - nestelden wij ons 
toch voor het scherm naar aanleiding 
van de verjaardagsaflevering van het 
VTM-actualiteitenmagazine. Speciaal 
voor deze gelegenheid was Danny 
Verstraeten op locatie en blikte hij met 
ons terug op 10 jaar 'actualiteit'. Dat 
voor 'Telefacts' het woord 'actualiteit' 
een wel zeer brede lading dekt, kon 
zeker uit dit overzicht worden afgeleid. 
Brandwonden, prematuurtjes, water
en verkeersellende, autisten, vermage
ren, ... 10 jaar kleinmenselijke ellende 
in een notendop, zodat het program
ma een beetje ging lijken op een som
bere versie van 'Afrit 9'. Bij zowat elke 
terugblik kreeg je een haast euforisch 
gevoel omdat deze kelk des levens aan 
jou gelukkig was voorbijgegaan. 
'Telefacts' nam ook deze keer geen af
stand van de storende veralgemening 
waaraan het programma zich net iets 
teveel schuldig maakt. Bijvoorbeeld al 
bij de Inleidende commentaar op het 
Interview met Wouter Tybergtiien, de 
juwelier die een van zijn overvallers 

doodde door hem in de rug te schie
ten. „Op het ogenblik dat de misdaad 
weliger tiert dan ooit . " had deze 
man het recht in eigen hand genomen. 
Het IS voor ons - saaie mensen die 
nooit iets overkomt - nog maar de 
vraag of de misdaad weliger tiert dan 
ooit. Die vraag zou ook Verstraeten 
zich moeten stellen, maar hij deed het 
niet. Zoals hij ook niet met een bewijs 
kwam van het tegendeel. Benieuwd of 
hij het ook eens kan zijn met bijvoor
beeld de stelling dat journalisten In 

te scoren - al was het bepaald niet de 
'historische' aflevering zoals Verstrae
ten ze aankondigde, maar vergat toch 
ook enkele keren een een bal in open 
doel te trappen. Wij hadden bv. wél 
graag geweten hoeveel geld iemand 
als l4/;7/K So///e had ontvangen uit diver
se steunfondsen, maar de gewezen 
buschauffeur maakte er zich met een 
dooddoenertje vanaf We hadden het 
ook prettig gevonden als 'Telefacts' 
RastI Rostelli had geconfronteerd van 
foto's met hem en Paul Marchal. De 

Een sombere 'Afrit 9' 
deze tijden meer dan ooit vrijblijvend 
leuteren over dingen waar ze te weinig 
van kennen. 'Telefacts' heeft boven
dien de vervelende gewoonte om din
gen op het scherm te brengen die mis
schien wel léven in de maatschappij, 
maar daarom nog niet meteen met 
een algemeen-maatschappelljke saus 
moeten worden overgoten. Een vrolij
ke autist op de kijker loslaten, is één 
zaak, een goed programma maken 
over autisme een andere. 
Deze terugblik was samengesteld om 

Telefacts, dinsdag 25 Januari 2000, VTM 

hypnotiseur ontkende immers glashard 
ooit met de man te hebben gespro
ken. Marchal bewees dat het niet zo 
was. Tot slot hadden we het misschien 
ook prettiger gevonden als Greet 
Rouffaer het zwaar verbrande meisje 
Shana eerst eens zonder camera op
nieuw had bezocht. Dit had ons iets 
teveel van gemakkelijke televisie, al 
dient het gezegd dat hij ook op ons zijn 
effect niet heeft gemist. Het ga je 
goed, kleintje! 

Krik 
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Oostenrijk (1) 
Oostenrijk, na Vlaanderen mijn tweede vaderland, gaat 
maclitig zijn weg, wars van de Beigisclie en Europese 
bevoogding. Voorai nu mogen we Oostenriji< niet in de 
steei< iaten en moeten er massaai met valontie gaan; 
Terwijl de volkerenmoord in Tsjetsjenië van het laffe en 
hypocriete Eurpa mag doorgaan (dixit prof. Eric Suy), men
gen dit België en Europa zich in de Oostenrijkse regerings
vorming. De Oostenrijkers zijn het dertigjarig beleid van 

vooral de socialisten (SPÖ) meer dan beu en stemden'mas
saal voor de FPÖ van Haider, die zelf sedert meerdere jaren 
gouverneur van Bundesland Karinthië is. 
Toen vorig jaar op verkiezingsavond (aanvang oktober 
1999) een Vlaams zakenman in Wenen op de gekende 
vooringenomen manier vanuit Brussel (VRT) naar zijn 
mening gevraagd werd over de figuur Haider, was dit ant
woord zeer genuanceerd en de weergave van de mening 
van vele Oostenrijkers. Deze mening werd mij tijdens de 
voorbije kerstvakantie in Karinthië nog bevestigd. 

De manier waarop wij hier in de media gemanipuleerd wor
den om over Haider te denken verschilt grondig van de 
realiteit. Waarom deze vooringenomen en onjuiste infor
matie? De Oostenrijkers hebben genoeg gezond verstand 
en zin voor echte democratie om een regering te vormen 
die echt rekening houdt met de stembusuitslag. Daar kun
nen wij hier alleen maar van dromen Bij ons begint en ein
digt de democratie in het stemhokje. 

Wllfrled Roslers, 
Neeroeteren 

• WEDERWOORD • 

Oostenriilc (2) 
Een minister drukt de hand van een twij
felachtig despoot (WIJ, 3 feb., jl. - 'De 
Afrikaanse ambities van Louis Michel'). 
Houdt zijn mond en kiezen stevig op 
elkaar tegenover landen waar barbaarse 
praktijken plaats vinden. Durft wel een 
geheel volk afdreigen als het de oude, 
onbekwame heersers waarvan de kiezers 
2dch massaal afkeerden niet terug willen 
aanvaarden. Wat een prachtig voorbeeld 
van democratie van eigen maaksel.Deze 
idiote heksenjacht heeft het onvoorziene 
gevolg dat extreem-rechts nog sterker en 
méér solidair maakt. Het antigif tegen 
extreem-rechts is evenwel gekend: kom 
werkelijk en snel tegemoet aan de ver
zuchtingen van het volk. 
Dezelfde minister gebruikt een taaltje dat 
hem van ieder publiek ambt zou moeten 
uitsluiten. Uit eigen naam en niet uit die 
van de gehele bevolking doet hij dictato
riale uitspraken om een klein Europees 
land te boycotten en moeit zich daarmee 
in zijn interne aangelegenheden. Hij zou 
hetzelfde niet durven tegen landen met 
criminele leiders die hele bevolkingsgroe
pen uitmoorden. De minister brengt daar
bij de economie van zijn land in gevaar 
want de terecht verontwaardigde Oosten
rijkers zouden wel eens kunnen beslissen 
om de invoer van 72 miljard fr. uit ons land 
te stoppen. Poets wederom poets. Waarom 
dit gekakel van opgeschrikte hoenders? 
Omdat ze onbekwaam zijn problemen in 
eigen land op te lossen en zich een bult 
schrikken dat het volk zijn verontwaardi
ging zo duidelijk toont door voor rechts of 
voor verandering te kiezen. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Oostenrük (3) 
De reactie van de 14 EU-lidstaten op de 
regeringsvorming in Oostenrijk toont aan 
dat blijkbaar collectieve angsten nog 
steeds ons gedrag bepalen. 
Natuurlijk staan wij niet achter de princi
pes van Haiders FPÖ. Maar prof Eric Suy 
heeft, naar mijn mening, de toestand als 
volgt correct ontleed: „Er zijn twee kwa
len waartussen men moest kiezen. Ofwel 
kwamen er nieuwe verkiezingen, en dan 
had je wat beleefd! Of je doet wat men nu 
doet". (De Standaard, 3 febr. jl.). 
De Europese reactie lijkt dan ook veel op 
een moderne vorm van inquisitie, waarbij 
het perfect mogelijk is dat dezelfde 
Belgische minister stoere verklaringen 
aflegt tegen de Oostenrijkse coalitievor
ming, terwijl hij even goed voor de came
ra's de hand reikt aan een Congoiees dic
tator 

Een en ander heeft ongetwijfeld te maken 
met de angst dat in enkele Europese lan
den het taboe voor uiterst rechts wordt 
doorbroken. Het zal wellicht velen ont
gaan dat men door deze eenparige, maar 
helaas niet consequente reactie, Haider en 
Co nog sterker dreigt te maken. 
In het licht van deze overwegingen kan ik 
voor één keer weinig begrip opbrengen 
voor het standpunt van onze beide leden 
van het Europees pariement, Nelly Maes 
en Bart Staes, waar zij de CVP oproepen 
om de ÖVP zo snel mogelijk uit de 
Europese Volkspartij te sluiten. 
Het jongste standpunt van de Verenigde 
Staten is blijkbaar niet geïnspireerd door 
angst, maar door heel concreet inzicht: zij 
zullen aandachtig toezien op de daden 
van de nieuwe Oostenrijkse coalitie. Een 
besluit dat zich ook aan de EU-lidstaten 
opdringt. 

Walter Caethoven, 
Nijlen 

Engels als 
eerste taal 
Voor steeds meer Nederlanders begint de 
verengelsing van het openbare en maat
schappelijke leven in hun land er teveel 
aan te worden. Zij willen dit anglosaksi-
sche US-imperialisme een halt toeroepen. 
Vorig jaar lanceerde de 'Werkgroep tegen 
het gebruik van het Engels in Nederland' 
een oproep tot steun. In totaal kwamen 
1.500 reacties binnen. De organisatoren 
vinden het nu tijd om tot organisatie van 
het Nederlandse verweer over te gaan. We 
citeren medeorganisator/«n Lindenburg. 

,,De opmars van het Engels is in 
Nederland in een stroomversnelling 
terechtgekomen. Onze taal geraakt steeds 
meer in de verdrukking. In 1999 werd 
Nederland opgeschrikt door het bericht 
dat op de Landbouwuniversiteit van 
Wageningen alleen maar in het Engels kan 
worden gestudeerd. Voorts werd meege
deeld dat de universiteit van Utrecht 
begint met het verengelsen van alle stu
dierichtingen. Steeds meer middelbare 
scholen besluiten over te gaan tot invoe
ring van tweetalig onderwijs NL/E. Het 
bedrijfsleven verengelst verder Zo besloot 
de fmanciële ING-groep de onderneming 
te ontdoen van de Nederlandse taal. De 
Nederlandse werknemers worden er ver
plicht onderling Engels te spreken. ING 
staat hierin niet alleen. Veel andere 
Nederlandse bedrijven gingen de vroege
re Nationale Nederlanden voor, waaron
der de firma's Akzo-Nobel, Philips, Ahold, 
Koninklijke Olie, ABN-AMRO, enz... Steeds 
meer firma's prijzen hun producten en 
uitverkoop (sale) in het Engels aan, bijv 

Coca-Cola Company, Philips. In steeds 
meer winkels voeh de gewone Neder
lander zich een tweederangsburger omdat 
veel mededelingen in het Engels gesteld 
zijn. Veel wat nieuw is in Nederland krijgt 
een Engelse naam, veelal verbasterd 
(Connexxion). Oude vertrouwde Neder
landse woorden zijn niet meer veilig Wie 
had ooit gedacht dat rolschaatsen nu ver
kocht worden als 'skates'!" 
De klacht luidt dat de Nederlandse over
heid niets doet om de Nederlandse taal te 
redden. Integendeel, van het belasting
geld gaf minister Hermans van Onderwijs 
subsidies aan het 'Europees platform voor 
het Nederlands onderwijs om de invoe
ring van het onderricht in het Engels te 
bevorderen. 

Volgens Lindenburg heeft de Tweede 
Kamer een wetsvoorstel ter bescherming 
van de Nederlandse taal afgewezen. Aan 
de man in de straat ligt het dus niet. Het 
zijn degenen aan de top van de samenle
ving die de gewone Nederlander de 
Engelse taal opdringen. Het is de hoogste 
tijd dat de Nederlandse bevolking zich 
tegen deze ernstige aanval op de 
Nederlandse taal en cultuur keert. Als de 
taalschenners in de gaten krijgen dat de 
Nederlanders hun gedrag niet meer 

nemen, zullen zij op hun schreden terug 
keren. Daarom wordt een oproep gedaan 
op de hele Nederlandse bevolking om 
mee te doen aan wettelijk toegestane acti
viteiten gericht op het behoud van het 
Nederlands. 

Luc Van den Weygaert 

Info: Taalverdediging, Postbus 

11821 in NL-1008 EA Amsterdam, of 

bijj. Lindenburg, Oranjelaan 5 in 

NL-3454 BTDe Meem, Nederland. 

Tel. 00-31/30/66.22.028. 
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Afhalen van palinggerechten mogelyk 

Openingsuren. van maandag tot en met donderdag: 

12 uur tot 14.30 uur - 18 uur 

Zaterdag: 18 uur tot 22 uur 

Zondag: 12 uur 21.30 uur 

Verlofperiode: de maand december 

tot 21.30 uur 
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Als knaap ontdekte ik bij een tante enkele 
ingebonden jaargangen van Het Huis-

' gezin, een geïllustreerd weekblad. Daarin 
las ik voor het eerst de namen van Krüger, 

Cronjé, Joubert, Botha en Smuts Een 
tekst over de Britse concentratiekampen 
in Zuid-Afrika, is mij bijgebleven, die 
begon ZO: „Het sneeuwvlokt en het kille 
dons / dat zachtjens d'aarde kust / bedekt 
het veld der terpen, waar / sinds 't onheil
brengend oorlogsjaar / een wereld kleen-
en rust...". En het gedicht eindigde: „God 
hore het: Vloek Albion". 
Mijn vader had als jongen die tijd meege
maakt en kende nog spotliedjes op de 
Engelsen: „O, Chamberlain / wat zijn de 
glaasjes klein / ik zou er wel eentje lusten 
/ als ze wat groter zijn..." Vader kende ook 
het Transvaalse volkslied: „Kent gij dat 
volk vol heldenmoed, en toch zo lang 
geknecht / het heeft geofferd goed en 
bloed / voor vrijheid en voor recht...". 
Zo werd ook duidelijk waarom in het 
dorp een herberg de naam 'In Transvaal' 
droeg. 

STAMVERWANTSCHAP 

President Burgers van Transvaal was einde 
1875 al in België geweest en had de voor
zitter van het Antwerpse Willemsfonds tot 
consul van Transvaal benoemd. Burgers 
had ook een onderhoud met Leopold II tn 

bestelde bij CockeriU spoorwegmateriaal. 
Tijdens de eerste Boerenoorlog werd 
door Julius de Geyter een manifest 'aan de 
Engelse bevolking' gericht, met 3.659 
handtekeningen. Er werd ook een ver
zoekschrift aan Leopold II gezonden, gete
kend door 40 vooraanstaande Vlamingen, 
met verzoek om mterventie. De Geyter 
dichtte 'De zegetocht der Boeren', Peter 
Benoit leverde de muziek. Ook deze voor 
'Die Vierkleur van Transvaal', een tekst 
Win Julius Sabbe. 

Toen een delegatie - met Kruger, Joubert 
en SJ. Du Toit • in 1884 Antwerpen en 
Brussel bezocht kreeg de ontvangst door 
tussenkomst van de burgemeesters van 
beide steden - Leopold de Wael en Karel 

Buis • zelfs een officieus karakter. 
In de titel \znNeerlandia, het maandblad 
van het Algemeen Nederlands Verbond, 
stonden het taalmonument van 
Burgersdorp, een ossenwagen, Boeren te 
paard, de wapenschilden van Nederland, 
Vlaanderen, Vrijstaat en Transvaal ver
werkt. 

Wanneer in 1899 de oorlog dreigde, ont
stond in heel Europa en anti-imperialisti
sche stemming. Die stoelde in Vlaanderen 
en Nederland op eèn gevoel van stamver-
bondenheid. Maar ook bij liberalen en 
socialisten was die stemming aanwezig. 
De arbeidersbeweging keerde zich vooral 
tegen het Britse kolonialisme en tegen de 

e oorlog tussen Boeren en Britten speelde zich afin 

het uiterste zuiden van Afrika, in een tijd waarin 

de communicatiemiddelen bijzonder schaars waren. 

Maar toch kon de bevolking, zij het met vertraging, in 

dag- en weekbladpers, soms geïllustreerd met een foto, 

met tekeningen vaak, het verre nieuws vernemen. 

• UITSMIJTER • 

concentratiekampen. Kranten zoals Le 

Petit Bleu en Het Laatste Nieuws richtten 
steunfondsen voor de Boeren op en over
al ontstonden comités voor hulp aan de 
Zuid-Afrikaanse oorlogsslachtoffers. 
Pol de Mont richtte een Belgisch-Duitse 
ambulance-dienst in die op 25 november 
1899 vanuit Amsterdam vertrok en zich 
ter beschikking van het Transvaalse Rode 
Kruis stelde. 

Marseillais schreef: „Deze oude man van 
vijfenzeventig moest een onvergetelijke 
ontvangst krijgen, omdat hij op zulke ver
heven wijze vaderlandsliefde in zijn zui
verste heroïsche vorm vertegenwoordigt." 
's Anderendaags kwam de prefect van 
Krüger afscheid nemen. Overal waar hij 
kwam werd hij met respect en enthousias
me begroet: in Tarascon, waar de gemeen
teraad en een legerafdeling hem begroet-

Stamverwantschap 
speelde 

De Vlaming Maurits Josson werd secreta
ris van Boerengeneraal Jan Smuts en de 
Mechelse dr Heyman werd lijfarts van 
Krüger. 

Wanneer de oorlog in 1900 op een keer
punt kwam en oorlogsverslaggever 
Winston Churchill een enthousiast bericht 
schreef over de intocht van de Britten in 
Johannesburg, nam de oude Krüger 
afscheid in de Volksraad, vastbesloten niet 
in Britse handen te vallen. Zijn populari
teit was echter zo groot dat niemand 
waagde in te grijpen. Op 22 november 
kwam Krüger in Marseille aan, de massa 
uitte uitbundig haar gevoelens. Le Petit 

te, in Avignon, Valence, Chalon-sur-Saone, 
Lyon, Dijon, Parijs. 

De Franse president ontving hem met al 
de eerbewijzen voor een staatshoofd. De 
Duitse keizer, die na de eerste 
Boerenoorlog gelukwensen had gestuurd, 
maar nu een brief gekregen had van zijn 
nicht koningin Victoria, excuseerde zich. 
Krüger ging naar Keulen, waar volgens de 
Franse ambassadeur zijn ontvangst alles 
overtrof van wat er toe dan toe gezien 
was. Maar de climax kwam toen hij Den 
Haag en Amsterdam bezocht. Krüger stierf 
in Clarens in Zwitserland in 1904, 79 jaar 
oud. Zich lichaam werd met een 

Nederiands oorlogsschip naar Zuid-Afrika 

overgebracht. 

DE BOERENDELECATIE VAN 1902 

Een tweede golf van sympathie voor de 
Boeren brak uit in 1902 toen een Boeren-
afvaardiging in Europa steun zocht. Door 
de Vrede van Vereniging op 31 mei 1902 
waren de Boerenrepublieken Britse kolo
nies geworden. In september/oktober 
1902 werden de Boerengeneraals Botha, 
De Wet en de la Rey op triomfantelijke 
wijze ontvangen te Gent, Brussel en 
Antwerpen. In Parijs trad Camille 

Huysmans voor hen op als tolk. 
Ook na het verlies van de onafhankelijk
heid zouden de Boerenleiders en hun 
strijd in Vlaanderen herdacht worden: in 
menige stad en dorp kregen straten en 
pleinen hun naam. Een brouwerij in Eeklo 
pakte zelfs uit met een... Krügerpils! " 

Jos Vinks 

Krüger op 
bezoek In 
Vlaanderen, 

links boven 
z||n Vlaamse 

arts 
dr. Heyman. 

t^ue DU 
TRANSVAAL 

De Boeren
oorlog 
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Twee Afrikaners tegen drie Britten 
De weduwe van de Transvaalse commandant-
generaal Joutier beschreef de erbarmelijke 
toestand in de concentratiekampen- „De 
Engelsen willen zo bereiken wat zij in een eer
lijke stryd met konden- de uitroeiing van ons 
volk" In zijn rapport van december 1901 
schrijft öe la Rey ,,Het land ligt in puin Alle 
bezit IS vernield, het vee geroofd, de oogst en 
de landbouwwerktuigen vernietigd. 
Gewonden en zieken zijn zonder arts en medi
cijnen De mannen hebben geen kleren en 
geen wapens meer" 

Er zaten 117.000 mensen in concentratiekam
pen en in december 1901 alleen stierven er 
1 380 waarvan 767 kinderen In januari 1902 
stierven er volgens Engelse bron 1 805 gevan
genen waarvan 1 049 kinderen. De 
Boerenleiders stonden voor de keuze: of de 
politieke vernietiging als vrije natie of de uit
roeiing als volk De keuze werd dringender 
naarmate het aantal dode vrouwen en kinde
ren groter werd en daarmee het voortbestaan 
als volk bedreigd werd 

De Britse voorwaarden werden medegedeeld 
aan de commando's te velde Een commissie 
van onderhandelaars werd samengesteld. 
Botha, De Wet, Herzog, de la Reyen Smuts. Op 

18 mei 1902 ontmoetten zij opperbevelhebber 
Kitchener en gouverneur Milner Op 31 mei 
kwamen ze bijeen in '\/ereniging om de voor
waarden te bespreken Gezien de uitroeiing 
van de Boerenbevolking in de concentratie
kampen, gezien de Kafferstammen door de 
Britten bewapend werden, gezien het gebrek 
aan noodzakelijke levensbehoeften en om ver
dere uitroeiing tegen te gaan, werden de rege
ringen van Transvaal en Oranje-Vrijstaat ver
zocht de Bntse voorstellen aan te nemen De 
resolutie werd goedgekeurd met 54 tegen 6 
stemmen 

Nog stonden duizenden Boeren In het veld 
Einde juni hadden 20 782 van hen zich overge
geven 34.116 Afrikaners waren gestorven een 
groot getal voor een bevolking van ongeveer 
1/2 miljoen Door ziekte of ongelukken 1 091, 
als krijgsgevangene 1 118, in de concentratie
kampen 1676 mannen, 4 177 vrouwen, 
22 074 kinderen Ook ± 15 000 - sommigen 
zeggen 30 000 - zwarten kwamen om In de 
kampen 

Tegenover 365 000 Britten en 82.000 koloniale 
troepen stonden 14 000 Boeren uit Natal en de 
Kaapkolonie, 87 000 Boeren uit Oranje-Vrijstaat 
en Transvaal, ongeveer 30 000 zwarten en 

kleurlingen en 2.000 Europese vrijwilligers De 
oorlog had de Britten 200 miljoen pond 
gekost, 22 000 doden en 400 000 rijdieren 
32 000 boerderijen gingen in de vlammen op 
en miljoenen stuks vee werden gedood door 
de tactiek van de verbrande aarde 
De Boerenrepublieken waren nu Britse kolonies 
en moesten koning Edward VII als vorst erken
nen Krijgsgevangenen werden slechts vrijgela
ten als zij zich Brits onderdaan verklaarden 
Londen voerde een politiek van verengelsing
voor 2 Afrikaners moesten 3 Britten komen. 
Daaruit groeide een sterk, anti-Bnts, Afhkaans 
nationalisme Jaren later tijdens WOl hadden 
velen het moeilijk met de 'collaboratiepolitiek' 
met Engeland. Maar een rebellie tegen het 
Unie-leger liep slecht af aanvoerder De Wet 
werd gevangen, de la Rey neergeschoten door 
de politie, Beyers verdronk zogezegd in de 
Vaal, Fourie, officier in het Unie-leger, werd 
gefusilleerd 

Ook voor de volgende generaties tijdens WOU 
was de 'coNaboratiepolitiek' met Engeland nog 
moeilijk verteerbaar De regering antwoordde 
met concentratiekampen, wat pijnlijke henn-
nenngen opriep... 
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