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M
orgen komt een boek uit 
onder de ietwat rare titel 
Heréend op z'n Vlaanui. Ini
tiatiefnemers zijn de Stan

daard Uitgeverij en de Volksunie, 
de auteurs zijn 50 min of meer 
bekende Vlamingen. De aanlei
ding tot de uitgave is tweeledig: 
het 40-jarig bestaan van de Volks
unie en de opening, volgende 
week, van het eerste rechtstreeks 
verkozen Vlaams parlement. 

In eigen kring de verjaardag vie
ren is een mooie zaak, dat gebeurt 
nu zondag tijdens de familiedag te 
Antwerpen. De samenkomst is 
een moment om mekaar terug te 
zien, om de werkers van het eerste 
en het jongste uur m de bloemen te 
zetten en om met vernieuwde 
moed de komende jaren aan te 
vatten. Alaar een verjaardag moet 
méér zijn, zeker op een ogenblik 
dat de partij uit een diep dal komt 
gekropen. De verkiezingen van^ l 
mei j.l. waren voor de demokra-
tische Vlaams-nationalisten een 
moeilijke klip die door de partij 
voortreffelijk werd omzeild. 

Maar vandaag staan nieuwe uit
dagingen te wachten. Waar moet 
het met de Vlaamse samenleving 
naar toe? Wij zijn nog vijfjaar van 

het magische jaar 2000 verwij
derd, wij leven in een wereld die in 
volle mutatie verkeert, waarin 
vaste waarden van hun glans heb
ben verloren en waarin eertijdse 
waarden opnieuw^ in trek komen. 
Deze wereld wordt gekonfron-
teerd met een mensen-mobiliteit 
als nooit voorheen en waarop de 
westerse regeringen onbeholpen 
reageren. Daardoor én door de 
overmacht van industrie en eko-
nomie veranderen onze knusse 
leefgewoonten aan kruissnelheid, 
onderwijs en opvoeding zijn on
dergeschikt aan hun wetten, kui
tuur en natuur zijn bedreigd. 

Ook het terrein van de partij
vorming vertoont schokbewegin-
gen. Van de traditionele partijen 
zijn de I9de eeuwse wortels aan 
het verschrompelen, de socialis
tische partijen verzamelen niet 
meer de verworpenen der aarde; 
op de Beieren na zwaaien geen 
kristen-demokraten nog met het 
kruis, zi) zijn de vertegenwoor
digers van keiharde belangen
groepen. Het liberale experiment, 
met zoveel bombarie omkleed, 
keert op z'n passen terug. De 
aftakeling van de natuur versterkt 
de zin voor een alternatieve Ie-

FORUM EN KOMITEE: 

VERZOENING 
IN IMPASSE 
De gedprekken tuöden het Bedevaarderjforum en het 
IJzerbedevaartkomitee zitten ui een Lmpodde. Na de jongste 
IJzerbedevaart ontving het komitee een open brief van het 
Bedevaarderéforum, dat zo spoedig mogelijk met ver-
zoenlng^gedprekken wd beginnen. 

O p de v r aag van het F o r u m 
s tuu rde het Bedevaa i tkomi t ee 
al twee schriftelijke a n t w o o r d e n 
n a a r de Pos tbus van he t F o r u m 
in Brussel . In eers te instant ie 
a n t w o o r d d e Komitee-voorz i t te r 
Lionel Vandenberghe he t F o r u m 
da t hij z o n v raag eers t moet 
be sp reken met de R a a d van 
Bes tuu r van het I J z e r b e d e -
vaa i tkomi tee , k'westie van de 
in sp raak te r e spek te ren . 

N a konsul ta t ie van de R a a d van 
Bes tuu r s t uu rde het Komitee 
een brief naa r het F o r u m \vaarin 
gevraagd w o r d t naa r konkre t e , 
schriftelijke voorstel len, die dan 
o p n i e u w dienen voorgelegd te 

venswijze en bekoort een klein 
segment van de bevolking, net 
zoals de komst van ,vreemde men
sen' politiek ver^veer oproept. Ou
deren raken steeds sneller uit het 
arbeidsproces en zijn vroeger ,be
jaard', ook zij verwoorden hun 
frustraties via een eigen partij
politieke ^veg. 

Door al deze afzonderlijke ver
zuchtingen verbrokkelt de maat
schappij in belangenpartijen en 
tjes en wordt het algemeen belang 
steeds minder duidelijk. 

Zich in dit verkavelde veld als dé 
verdediger van het algemeen 
Vlaams belang opw^erpen lijkt 
vandaag de dag een ondankbare 
opdracht. Deze taak heeft de 
Volksunie zich nochtans aange
meten. ,,Onze belangengroep heet 
Vlaanderen ", de lezer zal zich her
inneren dat de partij zich bij de 
jongste verkiezingen met deze 
boodschap tot de kiezer heeft ge
richt. 

Aiaar hoe dit algemeen belang 
omschrijven? 

Deze vraag heeft de partij aan 50 
mensen voorgelegd. Een over
vloedig gamma met onderwerpen 
gaande van vredespolitiek, iden
titeit, leefinilieu, de verhouding 
tussen kerk en staat, vrouwen
emancipatie, gezinsbeleid, ekono-
mie tot Vlaams-Waalse stereotie-

•worden aan de Raad van Be
s tuu r en de Algemene Verga
der ing. 

V a n d e n b e r g h e b e n a d r u k t im
mers da t er voorafgaand aan de 
I J z e r b e d e v a a r t al 13 gesprek
ken met het F o r u m plaatsge
g repen hebben , w a a r geen re
sul taat geboek t w e r d . W e zijn 
het met V a n d e n b e r g h e eens da t 
de F o r u m - w o o r d v o e r d e r s daa r 
d o o r de i n d r u k w e k t e n da t ze 
het op de I J z e r b e d e v a a r t be
w u s t tot een k rach tme t ing wil
den laten komen : he t F o r u m 
w o u het Komitee eerst laten 
zien (via de gele in sp raak-heb
bedingetjes) hoe s terk he t wel 

pen, is het antwoord. De meeste 
auteurs dragen klinkende namen, 
andere zijn in hun vak gewaar
deerde pubhcisten. De diepgra
vende bijdragen wrorden gelar
deerd met poëtische ontboezemin
gen, met kartoens en foto's. 
Kortom, dit is een boek uit 
Vlaamse hersens geboren. 

De publikatie is echter meer dan 
een ongewoon verjaardagsge
schenk, het is een ongecensureerd 
forum voor het denkende Vlaan
deren, aangeboden aan alle men
sen die willen en kunnen bijdra
gen om de toekomst van onze 
gemeenschap uit te stippelen. 

De openhartigheid waarmee de 
Vlaams-nationalisten zich tot de 
auteurs hebben gewend kon 
slechts gestalte krijgen dankzij 
hun medew^erking waaraan niet 
noodzakehjk enige waardering te
genover de partij werd gekoppeld. 
En dat maakt het initiatief toch 
wel biezonder waardevol. 

Het is onze hoop dat het boek ook 
gebruikt zal worden. Niet éiUeen 
gelezen maar dat het ook de aan
leiding tot debat, tot her-iengym-
najtiek, zal zijn. Met gelijkgestem
den, maar vooral (en liefst!) met 
zoveel mogeUjk anders-denken
den. 

iWaurits Van Liedekerke 

Het IJzerbedevaartkomitee van 
voorzitter Lionel Vandenberghe 
(foto) geeft de indruk dat het de 
onderhandelingen met het Forum 
op de lange baan wd dchuiven. 

staat, vooraleer tot konstruk-
tieve onderhandelingen over te 
gaan. 

(Leed verder bU. 5) 
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• Uitgencxligd worden voor 
een vliegtuigbeurs, het is 
weer eens wat anders. En 
dan nog wel op een Bre
akfast Press Conference 
met coffee, tea t3 f reach croU-
<ian.U'. Om dan te moeten 
vaststellen dat het gebeuren 
op wel'willende medewer
king van u allen mag re
kenen. With the active support 
of the flemish governmentX Ho, 
ho, zo gaat de vHeger niet op 
natuurlijk. 
• Ruim 50.000 treinreizi
gers ondertekenden vrijdag 
een petitie waarin gepro
testeerd wordt tegen de be
sparingsplannen van de 
NMBS. Op sommige lijnen 
van het binnenlandse net 
zullen minder investeringen 
gedaan w^orden ten voordele 
van de HST. 
• Prinses Lilian heeft haar 
slag thuisgehaald met be
trekking tot Une paix roy
ale. De prinses nam het niet 
dat Pierre Merteru, de auteur, 
haar in zijn roman enkel 
Avoorden in de mond had 
gelegd die het koningshuis 
in een slecht daglicht stellen. 
De gewraakte passages lie
ten uitschijnen dat de prin
ses gezegd zou hebben dat 
wijlen koning Bouèewifn be
ter niet getrouwd was met 
een steriele vrouw, en dat hij 
pastoor had moeten worden 
i.p.v. koning. Deze dialogen 
moeten, op straffe van een 
dwangsom, geschrapt -wor
den in herdrukken van het 
w^erk. Mertens vindt het een 
aantasting van het recht op 
vrije meningsuiting. 
• Het heeft niet veel ge
scheeld, maar zondag werd 
een vredesakkoord gesloten 
tussen Israël en de Pale-
stijnen over Palestijns zelf
bestuur van de w^estelijke 
Jordaanoever. Israël be
houdt wel het recht om in 
het Palestijns gebied het ter
rorisme te bestrijden en 
voorkomen. Zowel aan Pa
lestijnse als aan joodse zijde 
stuit het vredesakkoord ook 
op hevig protest. 
• De nieu-we spelling 
wordt pas op 1 september 
1997 in Nederland en Vlaan
deren wettelijk van kracht. 
Het uitstel komt er op vróiag 
van Vlaams minister Van 
den Bossche, die de nieuwe 
spelling wil laten samenval
len met de eindtermen in het 
basisonderwijs. 
• De Nederlandse kandi
daat-geneesheren overspoe
len Vlaanderen. Aan het 
Antwerpse Ruca werden er 
185 Nederlandse eerstejaars 
geneeskunde ingeschreven, 
tegen 93 Belgische. De Ne
derlanders ontvluchten op 
die manier de numerus clau-
sus in eigen land. 
• De agendakommissie van 
de PRL heeft eenparig be
slist Louis Michel voor te 
dragen als enig kandidaat 
voor de opvolging van de 
schielijk overleden voorzit
ter Jean Gol. Michel is al
vast minder Fransdol dan 
Gol. Hij is als licentiaat Ger
maanse talen een van de 
zeldzame Franstalige pohtici 
die een debat in het Ne
derlands kunnen voeren. 
Michel is geboren in Tienen 
en is burgervader van Gel
denaken. 

DE KENNIS 
VAN... 
In de programmabrochure voor 
het Feest van de Franse ge
meenschap in Brussel schreef 
FDF-schepen Olivier Maingain 
(in het Frans) dat Brussel nooit 
de hoofdstad van Vlaanderen 
wordt. Hij kon het niet laten 
daar nog w ât hatelijkheden aan 
het adres van de Vlamingen aan 
toe te voegen. De Vleuningen-
hater werd prompt van ant
woord gediend door VU-frak-
tieleider in de Brusselse hoofd
stedelijke gewestraad Sven 
Gatz. 

De FDF-schepen schreef in de 
programmabrochure dat Brus
sel altijd prat gegcian is op zijn 
vrijheid, en nooit het juk van 
vreemde mogendheden aan
vaard heeft. Maar welke gods
lastering heeft Maingain ergens 
in een Franstalige krant moeten 
lezen? We citeren de vertaling 
die een redakteur van De Stan
daard van Maingain's tekst 
maakte: "Vandaag beweren de 
extremisten van de IJzertoren, 
de Van den Brandes en andere 
provokateurs van de Vlaamse 
regering, dat Brussel de hoofd
stad van Vleianderen is." 

Maingain vraagt de Vlaamse 
overheid dit prompt even recht 
te zetten, en haar administratie 
naar Gent of Antwerpen te ver
huizen. Op de achterflap van de 
brochure staat de tekst van een 
petitie waarin het (tweetalig) 
Brussels Gev/est gevraagd 
w^ordt om "alle nodige initia
tieven te nemen om te beletten 
dat de Vlaamse overheden zich 
Brussel zouden toeëigenen." 
Want, "Brussel wordt nooit de 
hoofdstad van Vlaanderen". 

Het is tevens nogal kreis dat op 
de brochure de namen van vol
gende sponsors vermeld staan: 
het huis-aan-huis-blad Vlan, de 
krant La Lanterne, het radio
station Bel-RTL en Delhaize. En 
klap op de vuurpijl: de Stih, de 
Franstalige afkorting voor de 
Brusselse vervoersmaatschap
pij MIVB. Maar deze Vlaamse 
verwijzing naar de mede door 
Vlamingen bekostigde maat
schappij die tienduizenden 
Vlaamse Brusselaars en pen
delaars vervoert, werd wel keu
rig uit het logo geschrapt. 

...MAINGAIN 
Er wordt in Vlaanderen dikwijls 
gezegd dat het met de kennis 
van de geschiedenis erg gesteld 
is. Alaar als we Maingain lezen, 
kan Vlaanderen nog opgelucht 
ademhalen. Aan Vlsiamse kant 
is het alvast niet denkbaar dat 
de direkteur van het studie
centrum van een poUtieke partij 
niet weet dat Brussel de wet
telijke hoofdstad van de 
Vlciamse gemeenschap is, en 
Namen de hoofdstad van het 
Waalse gewest. Maingain, de 
direkteur van het Centre d'Etudcó 
Jacquet) Georgia, moet zich hoog
dringend eens de fundamenten 
van de Belgische federale staat 
eigen maken. 

De VU-fraktieleider in de Brus
selse Hoofdstedelijke Raad, 
Sven Gatz, kroop prompt in de 
pen om Maingain terecht te 
wijzen. Wellicht om de onbe
duidendheid van Maingain te 
illustreren, heeft Gatz het kon-
sekwent over OUvier Maagaia. 
De VU-fraktieleider is niette
min verbijsterd, woedend en 
ontgoocheld over de Marngain-
rel. Verbijsterd omdat de FDF-

er niet weet of aanvaardt dat de 
Vlaamse Raad Brussel in '84 bij 
dekreet uitriep tot Vlaamse 
hoofdstad. „Wie boveadien ineeat 
te moeten duggererea dat de Vla
mingen hun administratie beter in 
Antwerpen of Gent huüveóten, kaa 
zelfd vaa racisme verdacht wordea, 
want eigealijk is dit eea variaate op 
de extreemrechdte slogan "Retour au 
pays"", meent Gatz nog. 

De VU-er is tenslotte woedend 
omdat Maingain te kwader 
trouw het Brussels samenle
vingsmodel in gevaar wil bren
gen, en ontgoocheld omdat hij 
gelooft dat het multikulturele 
Brussel, bestuurd door Vlamin-

f en en Franstaligen, een toe-
omst voor het samenleven in 

verscheidenheid kan bieden, en 
sommigen dat bUjkbaar niet 
kunnen of willen aanvaarden. 

Delhaize bleek intussen niet op 
de hoogte te zijn van de po
litieke boodschap die het bedrijf 
impliciet gesponsord heeft. Men 
dacht er te doen te hebben met 
een folkloristische stoet, zonder 
politieke boodschap. De MIVB 
pleit eveneens onschuldig. De 
vervoersmaatschappij wijst 
erop dat de organisatoren van 
het Franse feest zelf het logo 
vervalst hebben door de Ne-
derlandstahge afliorting weg te 
laten. 

LEOPARD 
Brazihë koopt 60 Leopard I-
tanks van het Belgisch leger. 
Het gaat om verouderde ge-
vechtstanks, uit het lot van 200 
Leopards die w^egens geldge
brek niet gemoderniseerd wer
den. Brazilië verkoos de Bel

gische tanks boven tweede
handse Leopards II uit Neder
land en een Amerikaanse tank 
omdat de Belgische niet te 
rwciar zijn om over de belang
rijkste bruggen in Brazilië te 
rijden. 

Het Zuidamerikaanse land is 
bereid de tanks om en bij de 5 
miljoen frank het stuk te be
talen. Dat bedrag komt neer op 
131 frank het kilogram, of iets 
meer dan de prijs van het 
schroot. In Brazilië werd al kri
tiek uitgebracht op de aankoop, 
omdat de tanks té verouderd 
zouden zijn. Brsiziliaanse leger
kringen ontkrachtten deze kri
tiek met het argument dat ze 
alleen dienen om te oefenen. 

VINDEVOGEL 
Het Taal Aktiekomitee en de 
Vlaamse Volksbeweging eisten 
zaterdag de herziening van het 
proces Vindevogel. Om hun eis 
kracht bij te zetten hingen ze 
een spandoek op aan het Gentse 
gerechtsgebouw. Aan het stand
beeld voor het gerechtsgebouw 
^verd een reuzegroot portret van 
de oorlogsburgemeester van 
Ronse bevestigd, met de tekst 
Eerherstel Vindevogel. 

Burgemeester en kamerUd voor 
de Katolieke Partij Leo Vin
devogel werd ter dood veroor
deeld w^egens verklikking. Hij 
werd vijftig jaar geleden in de 
Gentse gevangenis De Nieu^ve 
Wandehng geëxekuteerd. Vol
gens Tak werd de beschuldiging 
van verklikking echter nooit be
wezen. Vindevogel zou het 
slachtoffer geweest zijn van een 
zéér zware gerechtelijke dwaling. 

Advokaat Koen Baert heeft ver
gelijkend juridisch onderzoek 
verricht over het proces. Hij 
stelde vast dat twee jaar na de 
terechtstelling van Vindevogel 
de burgemeester en de proku-
reur-generaal van Luik voor de
zelfde feiten vrijgesproken w^er-
den. 

Tak-woordvoerder Gwüdo Mooas 
legt vijftig jaar na de feiten een 
zware verantwoordelijkheid op 
de schouders van de CVP. Toen 
hebben Vindevogels partijgeno
ten bitter weinig gedaan om 
hem van de exekutiepaal te red
den. Deze partij heeft nu met 
Kortrijkenaar Stefaaa De Clerck 
de minister van Justitie. De 
CVP kan nu, na een halve eeuw 
schuldig zwijgen, een gebaar 
stellen, vinden Tak en de W B . 

RODE 

Na het stranden van het overleg tussen vakbonden en patroons moeten 
de bonden lijdzaam toezien hoe patroons en regering samen 
optrekken. 

VU-deputé Hermaa Van Autgaer-
den legt bij de goeverneur van 
Vlaams-Brabant klacht neer te
gen een beslissing van de ge
meenteraad van Sint-Genesius-
Rode over de vakantieregeling 
van de Franstalige basisschool 
van de gemeente. De meerder
heid in de gemeenteraad stond 
deze school een afwijking toe 
waardoor de school met va
kantie gaat als de scholen van de 
Franse gemeenschap ook de 
deuren sluiten. 

Van Autgaerden ziet hierin een 
zoveelste bevrijs dat de inte-
gratiegedachte achter het 
Franstalig onderwijs in de 
Vlaamse gemeenten met taai
faciliteiten helemaal zoek is. 
„Deze scholen kosten de 
Vlaamse gemeenschap 225 mil
joen frank per jaar, maar de 
afgelopen dertig jaar is van 
Vlctamse kant niets gedaan om 
deze scholen te gebruiken voor 
hun oorspronkelijk doel: de in
tegratie van anderstahgen in 
Vlcianderen", stelt de VU-de
puté. 

DE WRAAK 
VAN CHIRAC 
Z o n 15.000 betogers, overwe
gend jonge Vlamingen, trotseer
den het regenweer om hun on
genoegen te uiten tegen de her
neming van de Franse kern
proeven. Onder hen ook een 
uitgebreide VU-delegatie. De 
ongeveer 400 demokratische 
Vlaams-nationalisten werden 
aangevoerd door onder anderen 
Bert en Vic Anciaux, Herman Lau-
wers, Kris Vaa Dijck, Paul Van 
Gremhergen, Frieda BrepoeL, Jaa 
Caudroa, Jaak Vandemeulebroucke, 
Karel Van Hoorebeke en Willy 
Kuijpers. 

De betoging w^erd georgani
seerd door de Test-Stop-Koalitie, 
een tijdelijk samengjian van zo'n 
120 verenigingen, niet-goever-
nementele organisaties, vak
bonden en politieke partijen. 
Niet alleen de schadelijke as-
pekten van kernproeven voor 
het miheu werden aangeklaagd, 
maar ook het eigengereid op
treden van Frankrijk, alle non-
proliferatieverdragen ten spijt. 

Uit de verschillende slogans 
bleek dat zowat alles geproefd 
kon worden — van Chinees tot 
Franse wajn — maar onder geen 
beding nukleaire ^vapens. Het 
PVDA, samen met de onver
mijdelijke kolporteurs van So
lidair, w^enste geheel gew^oon-
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tegetrouw weer zowat alles af te 
schaffen. Deze keer moest de 
NAVO erjian geloven. 

Kernkop van jut bij alle be
togers was de Franse president 
Chirac, een naam die zich uit
stekend leent tot rijmelarijen 
van uiteenlopende aard. Het 
ziet er evenwel niet naar uit dat 
de man zich stoort aan beto
gingen in het verre Brussel. In
tegendeel, Chirac nam wreiak. 
Toen de eerste betogers hun 
tocht aanvatten begon een stort
bui zoals het hoofdstedelijk ge
west er lang geen meer gehad 
heeft. Daardoor verwaterde de 
protestmars en spoedden de 
deelnemers zich direkt na afloop 
naar auto, trein of bus. 

ROZE IN 
HET WIT 
Er gaan steeds meer stemmen 
op om ook holebi's (homo's, 
lesbiennes en bi-seksuelen) een 
soort van officiële huwelijks
plechtigheid te geven. De eerste 
konkrete voorstellen in die aard 
k^vamen van de Antwerpse 
schepen voor Burgerlijke Stand 
en Emancipatiebeleid Pat^y Sö-
reruen. De eerste officiële vreiag 
daartoe zou bij het Antwerpse 
stadsbestuur zijn ingediend 
door René Lo<), vaste vriend van 
auteur Tom Lanoye. Laatste 
wilde wel trouw^en, maar alleen 
'in het wit'. 

Sörerisen kan alvast rekenen op 
de steun van Johan Beke, SP-
burgemeester van Gent en van 
Agalev, dat via E2d\/ Boutmaru al 
een voorstel in de Senaat heeft 
ingediend dat draait rond sa-
menwoningskontrakten. De 
Agalev-senator gaat ervan uit 
dat zijn voorstel de steun zal 
krijgen van VU-voorzitter Bert 
Anciaux, weliswaar mét amen

dementen. Het is geweten dat 
de VU op haar jongste kongres 
reeds ekspliciet gepleit heeft 
voor het wegwerken van de 
wettelijke diskriminatie van zo
ovel samenwonende hetero's als 
holebi's t.o.v. de gehuwden. 

WATERHEFFING 
De Vlaamse regering wil de 
heffing op waterlozing verho
gen van 600 frank per ver-
vuilingseenheid naar 900 frank. 
E^n gezin betaalt dus minstens 
300 frank meer. Ook de hef
fingen voor het storten van vast 
afval gaan omhoog tot 2.000 fr. 
per ton. De gezinnen zullen dit 
niet rechtstreeks voelen in hun 
portemonnee. Het is wel mo
gelijk dat gemeenten en firma's 
die in de afvalsektor aktief zijn, 
de verhoging van de heffing 
doorrekenen aan de gezinnen. 

De Vlaamse regering wil met de 
extra inkomsten van de w â-
terheffing (2,5 miljard) vooral 
rioleringswerken uitvoeren. Er 
zal ook een miljard fr. meer 
besteed worden aan de werk
gelegenheidsprogramma's. Er 
zal verder meer geld uitgegeven 
worden voor wetenschappelijk 
onderzoek, stedelijk beleid, en 
de verdieping van de Schelde. 

DUISENBERG 
De voorzitter van de Neder-
landsche Bank, de Nationale 
Bank van Nederland, Wim Dui-
denberg het in een toespraak in 
Antwerpen uitschijnen dat Bel
gië best nog wat meer de buik-
riem aanhaalt vooraleer het tot 
de Europese eenheidsmunt toe
treedt. België heeft immers een 
veel te hoge schuldratio, meer 
dan 120% van het bruto na
tionaal produkt. Het Verdrag 
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van Maastricht laat als toela
tingsvoorwaarde voor de Eu
ropese Monetaire Unie slechts 
een schuldratio van 60% toe. 

,,Ik kan me inbeelden dat een 
lidstaat met een schuldratio van 
meer dan 60% van het bnp ruim 
onder de begrotingsnorm van 
3% moet vallen", vond Dui-
senberg. De Nederlander vindt 
dat België het overheidstekort 
best beperkt tot 1% van het bnp. 
Zo'n inspanning zou de schul
dratio extra snel verladen. 

ZAIRE 
Wie is er nu eigenlijk bevoegd 
voor het buitenlands beleid en 
de ontwikkelingssamenwer
king. De Rycke (SP) en Mo
reels (CVP), of Van Hecke en 
Delcroix? De tw^ee laatstge
noemden togen naar de Bel
gische oud-kolonie en leken er 
de banden met het Moboetoe-
regime te gaan aanhjJen. Ze 
lieten zich positief uit over een 
snelle hervatting van de ont-
wikkehngshulp aan Zaïre. Del
croix stelt daarbij zelfs geen 
enkele voorwaarde. 

De VU veroordeelde de reis van 
de CVP-ers: "Dit is eigenlijk een 
bezoek aan een erg komipt re
gime ". Volgens de VU moet Van 
Hecke geen tussenpersoon spe
len. De SP, die in deze het 
duidelijkst gepasseerd wordt 
door haar koalitiepartner, wees 
koeltjes op het regeerakkoord. 
Wat voor Van Hecke •weer de 
aanleiding vormde om vanuit de 
Zaïrese broesse overhit te ri
posteren dat men de situatie in 
Zaïre niet kan inschatten vanuit 
het Leuvens stadhuis. De re
gering Dehaene II blaakt dui
delijk van de eensgezindheid... 

DE BURGER WACHT 

In de sociale woonw^ijk waar 
we wonen heeft het wijkko-
mitee jaren geleden met de 
opbrengst van de jaarlijkse 
barbecue houten speeltuigen 
aangeschaft voor de drie speel
pleintjes die de wijk rijk is. Op 
twee van de drie speelpleintjes 
worden deze speeltuigen om 
de haverklap gevandaliseerd. 

IClimtouwen worden doorge
sneden, schommels verdw^ij-
nen, speeltorentjes verliezen 
hun treden of zelfs hun dak. 
K n pleintje blijft relatief ge
spaard van vernielingswerken. 
Het is van de straat afge
schermd met een haag, en de 
toestellen staan er het dichtst 
bij de wijkhuizen. In één van 
die huizen woont bovendien 
de spilfiguur van het wijk-
komitee. 

Jaren geleden vroeg het plaat-
sehjke VU-gemeenteraadslid 
in de gemeenteraad of de po
litie misschien wat kon pa
trouilleren om de vandalen af 
te schrikken. De burgemeester 
antwoordde dat de politie wel 
wat beters te doen had dan 
door de straten en wijken van 
de gemeente rond te toeren om 
vandalen in de lurven te vat

ten. Konden de inwoners mis
schien zelf geen oogje in het 
zeil houden? 

Twee •weken geleden zagen •we 
vanuit onze redaktielokalen 
hoe 's morgens vroeg twee 
duistere typen onder één van 
de rododendronstruiken op 
het Barrikadenplein gingen 
liggen, met een reistas tussen 
hen in. De zon scheen, en het 
gras w âs nat, maar toch ver
koos het duo de schaduw van 
het struikgewas boven een zit
bank. 

Achterdochtig in het rond kij
kend, haalden ze uit de reistas 
twee portefeuilles, jassen en 
kleren die ze op hun inhoud 
kontroleerden. Wat niet bruik
baar was werd in de struik 
gegooid. Na afloop van de 
werkzaamheden knapte het 
duo een uiltje. Een politie-
kombi reed traag voorbij. 

Iedereen kent soortgelijke 
anekdootjes. Vandalisme 
hoort er vandaag bij, zoals de 
hondepoep en sigarettepeuk-
jes op straat. En het onaan
gename gevoel van onveilig
heid, de kleine kriminaliteit en 
de grote kriminaliteit, waar

over al zoveel geleuterd \verd 
en waartegen geen kruid ge
wassen lijkt. Een schepen-bur-
gerwachter verklaarde in een 
rake reportage: ,,Wij moeten 
het hier allemaal zelf oplossen. 
En dat doen we" 0S Ma
gazine). 

Er is dringend behoefte aan 
een wettelijk kader voor de 
burgerwachten, lazen we 
maandag in een krant. Politici 
van alle gezindten weten wel 
degelijk wat er bij de bevol
king leeft, zeker met een ca
mera in de buurt. Er gaat geen 
dag voorbij of een gezagsdra
ger moet z'n ei over de bur-
gerwracht kwijt. Sommigen 
hebben aan één uitspraak niet 
genoeg. Anderen slaagden 
erin zichzelf op nauwelijks een 
week tijd tegen te spreken. 
Een bloemlezing van wat een 
burgerwacht volgens de po
litici kan en niet kan. 

SP-minister Leo Peeters her
haalde dat burgerwachten in 
strijd zijn met de wet op de 
privé-mihties, en dat nacht-
patrouilles al helemaal niet 
door de beugel kunnen. SP-
partijvoorzitter Louis Tob
back ziet geen graten in de 

burgerwacht van Linter, om
dat er geen wet is die haar kan 
beletten. 

De VLD-burgemeester Vcui 
Linter, Stef Goris, noemde 
burgerwachten een uiting van 
massapsychose, die gedoemd 
is te verd'wijnen. Hij was re
cent nog met z'n veldwachters 
op televisie te zien, de bur
gerwacht van zijn gemeente 
koördinerend. De VLD •vindt 
dat burgerwachten vermeden 
dienen te w^orden omdat ze 
gevaarlijk en delikaat kunnen 
zijn. CVP-senator Hugo Van 
den Berghe meent dat de wet 
op de privé-milities slechts van 
toepassing is op kommerciële 
initiatieven, niet op burgers 
die zich organiseren voor pre
ventieve beveiliging. CVP-
voorzitter Johan Van Hecke 
toonde zich voorstander van 
de burgenvacht. 

Het standpunt van W M , de 
vereniging van VU-mandata-
rissen, kwam er niet op basis 
van verbale schoten in het 
donker. Het stond vorige w^eek 
in WIJ te lezen. Na haar ver
gadering van 7 september oor
deelde W M dat buurtobser-
vatie, zonder burgerpatrouil

les, strikt lokaal en in dienst 
van de plaatselijke gemeen
schap, mogelijk moet zijn. 
Wanneer deze observatie ge
organiseerd verloopt, moet ze 
in nauwe samenwerking met 
de politiediensten en onder 
kontrole van de burgemeester 
geschieden. Vlaams parle
mentslid Chris Van den 
Broeke drukte zich in het 
voorbijgaan op onze redaktie 
wat plastischer uit: „Burger
wachten kunnen, wanneer ze 
aan tal van voorwaarden vol
doen. Maar geen cowboystre
ken." 

De bevoegde Vlaamse en fe
derale ministers, de SP-ers 
Leo Peeters en Johan Vande 
Lanotte, bereiden een om
zendbriefaan de Vlaamse bur
gemeesters voor. In de Ze
vende Dag bespeurde Peeters 
bij de burger zeer veel energie. 
Die burger w^acht. Maar in 
sommige Vlaamse gemeenten 
wordt al in een ot andere vorm 
gewaakt. Op nachtuitstap met 
de burgerwacht noteerde de 
geciteerde joemaliste: "De po
litiek zoekt het zelf maar uit." 

(Pdj) 
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WEMAiff 
VU-SENAATSFRAKTIE 

NATIONALITEITSVERWERVING EN BEROEPSKAART 

„ Vreemdelingen moeten de BeLguche nationaliteit kunnen 
krijgen op eenvoudige aanvraag door een verklaring In te 
dienen bij de ambtenaar van burgerlijke étand van hun 
woonplaats. "Dat ld de kern van een recent wetsvoorstel van 
de drie VU'ers In de Senaat. Met het voorstel willen Bert 
Anclaux, Jan Looncs en Chris Vandenbroeke vermijden 
dat vreemdelingen die de Belguche nationaliteit willen 
verwerven, afgeschrikt worden door een slopende procedure. 
Een tweede voorstel betreft het afschaffen van de be-
roepskaart voor vreemdelingen die zich in aU zelfstandige 
In België willen vestigen. 

I
n plaats van vreemdelingen 
gemeentelijk stemrecht te 
verlenen, werd enkele jaren 
geleden gekozen voor een 

meer soepele verwerving van de 
Belgische nationaliteit. Eens die 
verworven is, beschikken de 
nieuwe Belgen automatisch 
over stemrecht. 

Zoals wel vaker het geval liggen 
teorie en praktijk mijlenver uit 
elkaar. Veel mensen voelen zich 
nog steeds benadeeld bij de af
handeling van hun dossier. De 
klachten daaromtrent slaan 
vooral op de tendentieuze en
quête die ingevuld moet worden 
en de lange duur van de pro
cedure. De VU'ers stellen vast 
dat dat laatste niet alleen ver
weten kan ^vorden aan perso

neelstekort, maar even zozeer 
aan een 'diskriminerende atti
tude van de betrokken dien
sten'. Deze gang van zaken 
draagt zeker niet bij tot een 
politiek integratiebeleid. 

VOLWAARDIG 
LIDMAATSCHAP 
Bert Anciairx: „Deze toedtan^ ió 
bovendien een bedreiging voor onj 
deniokratu>ch bedteL De allochtonen 
die bereid zijn te participeren aan het 
leven binnen onze gemeenschap, ver
liezen hun motivatie. Wanneer vele 
meruen van een samenleving zich 
uitgeóloten voelen, ontdtaat er een 
konfliktéltuatie waarmee ook de au
tochtone inwonerd niet gebaat zijn. 
Dan bedtaat er een kloof twiöen de 
burgere en ook tuttden de burger en de 
overheid." 

Senator Bert Anciaux diende een wetdvoorstel in dat het allochtonen 
gemakkelijker moet maken de Belgische nationaliteit te verwerven. 
Daarvoor moeten ze wel aan enkele voorwaarden voGoen. 

De senatoren argumenteren 
voorts dat een harmonieuze sa
menleving slechts mogelijk is 

vi^anneer iedereen bij het maat
schappelijk gebeuren betrokken 
wordt. De verwerving van de 

EEN HEER VAN STAND 
In de kranten stsiat een personeelsad
vertentie uitgaande van de Vlciams-Ne-
derlandse Stichting Ons Erfdeel. Er wordt 
gezocht nacir een adjunkt-hoofdredakteur 
voor het gelijknamige tijdschrift. In de 
profiel-beschrijving staat dat de geïnte
resseerde m/v „zich vrij snel ontwikkelt tot 
de rechterhand van de initiatiefnemer van 
deze Stichting, de heer Jozef Deleu." Er 
wordt verwacht dat hij/zij op een termijn 
van 7 jaar klaar is om de hoofdredak-
teur/afgevaardigd-bestuurder op te vol
gen. Jozef Deleu opvolgen, een aantrek
kelijke edoch haast onmogelijke taak 
dunkt ons. 

Wij hebben het voorrecht deze heer van 
stand te kennen. Op het persoonhjke vlak, 
maar vooral op dat van zijn professie. Dat 
laatste in de dubbelzinnige betekenis van 
het woord: beroep én belijdenis. 

De heer Deleu mjig van ons felicitaties 
ontvangen omdat de Stichting, waarvan 
hij de ontwerper en de bezieler is, 25 jaar 
bestaat. Een kwarteeuiv hard labeur, al
hoewel een gedachte die men koestert 
geen dvi^angarbeid kan zijn. 

Alidden de jaren vijftig, Deleu oefende het 
eerbiedwaardige beroep van onderwijzer 
uit, fietste hij regelmatig naar de Con-
déstraat in Kortrijk waar André Demedts 
woonde. De schrijver betrok er sinds 1953 
zijn nieuwe woning De ELbod, geheten naar 
de voorvaderlijke hoeve. Eind 1956 had 
Demedts enkele jongeren uitgenodigd met 
de vraag of ze bereid waren kontakten met 
Frans-Vlaanderen aan te knopen. Een van 
hen was Jozef Deleu. Uit die gesprekken 
groeide een tijdschrift met tweetalige titel 
Oru Erfdeel-Notre Patrirrwine. Het eerste 
nummer, 20 bladzijden, 150 stuks, ver
scheen in augustus 1957. Demedts leidde 
het in onder de ietwat zwaarwichtige titel 
,Terug naar de eeuwige waarden'. De 20-
jarige Deleu fungeerde als hoofdredak-
teur. 

De uitgevers zagen hun tijdschrift cJ-

gemeen-Nederlands en dies traden nog 
datzelfde jaar drie Nederlanders, een 
Frans-Vlaming, een Zuid-Afrikaan en een 
Duitser tot de redaktie toe. De oplage 
groeide en het blad verscheen eerst drie-
en later tweemciandelijks. Vanaf 1968 en 
tot vandaag bestaat de kemredaktie nog 
steeds uit het tweespan Deleu-Frits Nies-
sen, een Vlaming en een Nederlander. De 
Brabander Niessen is voor de Partij van de 
Arbeid lid van de Tweede Kamer. 

Ons Erfdeel groeide uit tot een hoog
staand algemeen-Nederlands kultureel 
tijdschrift, met 10.000 exemplaren wel
licht het meest verspreide in het Ne
derlandse taalgebied. In 1970 werd de 
Stichting opgericht, met als dubbel doel: 
het bevorderen van de kulturele samen
werking tussen alle Nederlandsspreken
den én het bekendmaken in het buitenland 
van de kuituur van Vlaanderen en Ne
derland. In Rekkem, pal op de grens 
tussen tussen West- en Frans-Vlaanderen 

en midden de afstand Parijs-Amsterdam, 
werd een Dialoogcentrum gebouwd, een 
knalvwt gebouw w^aar vandaag 7 mensen 
werken en kontakt gehouden wordt met 
honderden medewerkers en vertalers. 
Want Ons Erfdeel is een bloeiende struik 
geworden met als loten: Septentrbn dat 
Franssprekenden over Vlaanderen en Ne
derland informeert; De Frarue Nederlan
den/Led Payd-Bad Frangaid, een tweetalig 
jaarboek over Noord-Frankrijk; The Low 
Countries, een Engelstalig jaarboek. Maar 
er is meer. Reeds in 19 talen verscheen 
Nederlands, de taal van 20 miljoen Nederlanders 
en Vlamingen, in 6 talen de geschiedenis van 
De Lage Landen en in 5 talen een overzicht 
van onze hedendaagse prozaschrijvers en 
dichters. 

,,Wat nog allemaal uit de Stichting kan 
ontstaan, is op dit ogenblik niet te voor
spellen." Deleu bruist van de plannen. 
Alvast deze nieuw^e initiatieven raakten 
bekend: 6 edities over hedendaagse schil
ders in Nederland en Vlaanderen, en Ons 
Erfdeel op... Internet. 

Wordt Deleu het dan nooit moe? Ooit 
hoorden wij hem verklaren dat ,,uit de 
lyriek van het alledaagse een overrom
pelende charme straalt. En dat kan ons in 
dagen van verslagenheid verzoenen met 
het bestaan. Ondanks de eindigheid van 
alles blijft de mens eigenzinnig bezig, 
gedreven als hij wordt door een onge
kende vitaliteit." 

Deze vitahteit heeft de Stichting dege
lijkheid en invloed bezorgd. Deleu is een 
gezeighebbende stem op het kultuur-po-
litieke vlak, hij zet stapstenen uit en geeft 
wenken, hij durft ministers gipsen. Hij 
stelt de zaken grjiag scherp opdat hij door 
iedereen zou begrepen worden, zijn stand
punt over de openbare omroep b.v. is een 
radikale keuze voor kwaliteit. Zijn streven 
naar een goed taalgebruik is onvoorwaar
delijk net zoals zijn vriendschap dat is. 
Vooraleer hij een toespraak houdt heeft hij 
zijn v^oorden gewikt en gewogen, de ge
dichten die hij schrijft zijn warm maar van 
alle retoriek ontdaan. 

Jozef Deleu loopt niet gebukt onder de 
drukte van zijn bezigheden, hij koör-
dineert en bezielt maar bovenal weet hij, 
middels een stevige financiële onderbouw, 
de onafhankelijkheid van de Stichting te 
vrijwaren. Waar in Vlaanderen tal van 
initiatieven voortijdig ter ziele gingen door 
onzorgvuldig financieel beleid bewijst De
leu het tegenovergestelde. 

Nu lezen we via een kranteadvertentie dat 
de Stichting een adjunkt zoekt om hem 
over 7 jaar op te volgen. Het siert hem dat 
hij deze stap tijdig voorbereidt. 

R.Asnius 

nationaliteit van het land waarin 
iemand woont draagt daar toe 
bij. Vanaf dat moment maakt 
iemand volwaardig deel uit van 
de gemeenschap waann hij 
leeft. Met inbegrip dus van de 
rechten en plichten. 

Het -wetsvoorstel borduurt 
voort op dat van oud-senator 
Cecile Harnie dat elke diskri-
minatie wilde opheffen. 

B. Anciaux: „Het eerste artikel 
van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens stelt dat alle 
mensen vrij en gelijk in waardigheid 
en rechten geboren worden. Ons wets
voorstel id een bijdrage om deze 
nwoie woorden in de praktijk om te 
zetten. Als dertwkratidche volksna-
tianalidten hebben wij ond steeds 
ingezet voor de vrijheid van ons volk 
en wie ertoe behoort. Wij willen 
blijven ijveren voor een harmonieuze 
samenleving waarin de vrijheid van 
iedere mend slechts begrensd is door 

§ de vrijheid van de andere." 

a De VU-senaatsfraktie laat de 
" keuze wel volledig bij de vreem

delingen zelf liggen. Met een 
automatische toekenning van de 
Belgische nationaliteit staat het 
de allochtoon niet vrij om zelf te 
beslissen. Sommigen onder hen 
wensen hun eigen nationaliteit 
niet te verliezen, maar durven — 
omwille van de goede vrede — 
niet anders dan de Belgische te 
aanvaarden. 

B. Anciaux: „Daarom moeten 
vreemdelingen de Belgidche nativ-
ruiliteit kunnen krijgen op eenvou
dige aanvraag door een verklaring in 
te dienen bij de ambtenaar van 
burgerlijke stand van hun woon
plaats. Deze moet hen onmiddellijk 
uuchrijven, wat hen ook dadelijk alle 
rechten van de andere Belgen moet 
verzekeren." 

VOORWAARDEN 
Indien de federale overheid het 
voorstel cianneemt, betekent dat 
een forse vereenvoudiging voor 
de nationaliteitsverwerving. 
Het spreekt evenwel voor zich 
dat niet elke allochtoon zomaar 
Belg kan worden. In het voor
stel zijn een aantal voorwaarden 
opgesomd waaraan de aanvra
gers moeten voldoen. Zij moe
ten minstens 5 jaar in België 
gewoond hebben mogen daar 
geen kriminele straf opgelopen 
hebben. 

Bovendien moeten zij een vol
doende mondelinge kennis heb
ben van de taal van de regio 
waarin zij verblijven. Het is de 
verantwoordelijke ambtenaar 
zelf die beslist of hij al dan niet 
gevolg geeft aan de aanvraag. 
Indien hij weigert iemand een 
korrekte aanvraag in te schrij
ven, bv. omdat hij vindt dat de 
aanvrager niet voldoende taal
vaardig is, kan deze laatste be
roep aantekenen bij de vaste 
wervingssekretaris. Die zal dan, 
examengewijs, natrekken of de 
weigering gerechtvaardigd is. 

ETNISCH ONDERNEMEN 
De VU-senatoren willen ook 
dat de beroepskaart — die 
vreemdehngen nodig hebben 
voor het uitoefenen van een 
zelfstandige beroepsaktiviteit — 
afgeschaft ^vordt. De kaart 
werd in de krisisjaren '30 in
gevoerd ter bescherming van de 
binnenlandse zelfstandige akti-
viteit. 

WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1995 



WEM 
Uit onde rzoek aan de KULeuven, 
in opd rach t van s taa tssekre tar i s 
Vic Anciaux, b leek da t ove rbo
dige be lemmer ingen in de ves
t iging van 'etnische o n d e r n e 
m e r s ' en al te veel formele ver
pl icht ingen een ve r t r aagde , zo 
niet gemiste , k a n s k u n n e n be
t ekenen voor de aspirant-zelf
s tandige . D e studie wees daar 
en tegen uit (ksX „een potiitief beUid, 
zonder over-dtimuUrlng, het etnióch 
ondernemen aL zichtbare uitdruk
king van een kuLtureU tiamenLeving 
helpt ontwikkelen ". 

E^n van die be lemmer ingen , en 
niet de minste , is d u s die be-
roepskaar t . M e t u i t zonder ing 
van enkelen (bv. sport lui , ar
t iesten, ambu lan t e hande laars , 
...) moe t elke n i e t -E .G . -bu rge r 
die een zelfstandige aktivitei t 
wil ui toefenen over zo een k a a r t 
besch ikken . 

Bui ten he t feit da t deze k a a r t 
een feitelijke diskr iminat ie 
v o r m t t.o.v. E.G.-zelfs tandigen, 
is de be roepskaa r t ook bedrij fs-
ekonomisch niet v e r a n t w o o r d . 
Z o moet de zelfstandige-in-spe 
bij elke aanv raag de juiste ves
t igingsplaats van zijn toekom
stige zaak melden . Wie inves
te r ingen moet doen om een 
p a n d te h u r e n of te k o p e n ziet 
d a a r geen inkomisten t egenover 
in de wacht t i jd . 

SUBJEKTIEVE 
TOEKENNING 

Vreemd is ook da t voorafgaande 
aan de levering van de kaa r t een 
gemeentel i jk onde rzoek ge
beur t . 

B . A n c i a u x : „Het i<i de genuen-
tepolitie die een advied moet geven 
over de persoon van de aanvrager en 
over de kommerciële haalbaarheid 
van de geplande zelfstandige ak
tiviteit. Buiten het feit dat het niet 
aan de overheid toekomt om te oor
delen of een kommerciële aktiviteit al 
dan niet haalbaar id en deze voor
waarde ook in <te dutkriminatoir u, 
kan nun een dergelijke beoordeling 
opgemaakt door een politiebeambte 
niet erndtig nemen. Het geeft bo
vendien in de praktijk aanleiding tot 
machtdmubruik en duhjektieve rap
porten ". Komt daa r nog bij da t de 
be roepskaa r t om de vijf j aa r 
v e r n i e u w d moet w^orden w a a r 
door de kont inuï te i t van de on
de rneming in het g e d r a n g k a n 
komen . l ïen lange termijn-plan
ning w o r d t d a a r d o o r kwas i on
mogelijk, het doen van r is iko-
d r a g e n d e inves ter ingen idem. 

Tot slot moe ten bij de a anv raag 
van een be roepskaa r t alle (even
tuele) opge lopen veroordel in
gen w o r d e n vermeld , ook als zij 
niets te m a k e n h e b b e n met de 
ui toefening van de zelfstandige 
aktiviteit . D e we tgev ing pre 
ciseert d a a r e n b o v e n me t of en 
op basis van we lke ve roorde 
lingen de be roepskaa r t k a n ge
we ige rd w o r d e n . 

AFSCHAFFEN 

H e t voorstel beslui t dan ook: 
„De huidige reglementering die wat 
opgevat aid een bedchermende maat
regel voor de autochtone handel, id 
zijn doel voorbijgedchoten en werkt 
zelfd midbruiken in de hand. Gezien 
de onzekerheid en de lange wacht
termijnen, verkiezen vele kandidaat-
gadtmiddendtanderd hun toevlucht te 
zoeken in nepdtatuten (vzw'd, cv'd, 
...). Het UI dan ook nodig de be-
roepdkaart af te dchaffen voor vreem
delingen met een recht op verblijf 
voor onbeperkte duur". 

(gv) 

VIC ANCIAUX: 

POLITIE OVER DE SCHREEF 
Staa t ssekre ta r i s Vic Anciaux, als 
lid van de Vlaamse G e m e e n 
schapskommiss ie o.m. bevoegd 
voor he t a l lochtonenbeleid , p r o 
tes teerde vor ige w e e k formeel 
tegen de ongeoorloofde manie r 
w a a r o p de politie van Sint-
J o o s t - t e n - N o d e huiszoekingen 
verr icht . D e aanle iding to t de 
huiszoeking bij een migran t 
woonach t ig in St. J o o s t w a s de 
v e r d e n k i n g portefeuillediefstal. 

Vic A n c i a u x : „Ik heb begrip voor 
de vaak moeilijke taak van de politie 
en rijkswacht, maar vind dat dat 
geen alibi mag zijn voor het gebruik 
van onnodig geweld. Zeker niet te-
gerwver kinderen en bejaarden. In de 
buurt waar het incident zich voor
deed heerdt een brood damenlevingd-
evenwicht. Het gevaar van geweld
dadige en racidtidch gekleurde po-
litie-aktied bedtaat erin dat dat even
wicht grondig wordt verdtoord en een 
hele wijk voor lange tijd oninte
greerbaar maakt. 

Moeilijke wijken zoald die waar het 
incident zich voordeed moeten zeer 
omzichtig worden aangepakt, met 
zeer veel pdychologidch doorzicht en 
een grote empatie, zowel jegend au

tochtonen aU allochtonen. Politie en 
rijkdwacht daarbij een ongemeen be
langrijke damenlevingdbevorderende 
opdracht". 

Anciaux heeft er bij de be
voegde ove rheden op aange
d r o n g e n ko rda t e maa t rege len te 
treffen tegen d iegenen die zich 
op een on-waardige wijze h e b 
ben ged ragen bij de u i tvoer ing 
van h u n polit ionele taak . D e 
Brusselse s taa tssekre tar i s roep t 
de d i rek te b e t r o k k e n e n op tot 
ve rzoen ing . 

D e Tunesische familie bij wie de 
oms t r eden huiszoeking plaats 
vond d iende inmiddels k lach t in 
bij het Komitee P, een onaf
hankel i jk o rgaan da t k lachten 
tegen politiecigenten behande l t . 
D e hoo fdkommis sans v a n he t 
ko rps wi lde geen ve rde re ver 
k la r ingen afleggen d a n de agen
ten hebben hun werk gedaan. W i e 

_ de ve rk la r ingen leest — m e t 
5 w o o r d e n als dale chienne en dale 
£ marocaine en akt ies als het toe-

Volgeru) Vic Anciaux niag de moedijke taak van politie en rijkówacht k l emmen van de keel met de 
geen alibi zijn voor geweld. ^««^ - r a a k t e rvan over tu igd da t 

het a g e n t e n w e r k onget\vijreld 
'degelijk' w^as... 

FORUM EN KOMITEE: 

VERZOENING IN IMPASSE 
(Vervolg van blz. I) 

D e voorz i t te r van he t I J z e r -
bedevaa r tkomi tee wil nu eers t 
konk re t e voorstel len van he t 
F o r u m op pap ie r krijgen, die hij 
vervolgens k a n b e s p r e k e n me t 
de R a a d van Bes tuu r en de 
Algemene Vergader ing van het 
Bedevaar tkomi tee , voora leer hij 
opnieuw^ aan tafel gaa t zit ten 
me t ve r t egenwoord ige r s van he t 
F o r u m . 

LANGE BAAN 
Jan Jambon van he t Bedevaar 
de rs fo rum wxiift he t a r g u m e n t 
van de 13 ge sp rekken weg . Hij 
verkies t te sp reken over 13 
"kontakten" en "gespreksflar-

den" tussen ve r t egenwoord ige r s 
van Komitee , F o r u m en diverse 
bemidde laars , wjiarvan een 
drietal min of mee r ernst ige . 
J a m b o n v indt de tijd nu ge
k o m e n om met echte , ges t ruk-
t u r e e r d e onde rhande l ingen van 
s tar t te gaan . Hij vreest ech te r 
da t het I J z e r b e d e v a a r t k o m i t e e 
deze onde rhande l ingen op de 
lange b a a n wil schuiven, en ver
wijst o.m. naa r de wel zeer 
ui tvoer ige i n sp raak -p rocedu re s 
die V a n d e n b e r g h e wil toepas 
sen. 

J a n J a m b o n bevest igt ve rde r 
da t het Bedevaa rde r s fo rum 
k o n k r e t e voorste l len heeft uit
g e d o k t e r d o m de inspraak-e is 
van he t F o r u m in te vullen. D ie 
voorstel len reserveer t hij ech te r 
voor he t I J z e r b e d e v a a r t k o m i 
tee. H e t Forum-l id legt er ten
slotte de n a d r u k op da t het 
F o r u m de groots te bereidwil
ligheid aan de dag legt om met 
het I J z e r b e d e v a a r t k o m i t e e te 
onde rhande len . H e t F o r u m stelt 
geen enkele v o o r w a a r d e . 

D e manie r van w e r k e n die Van
d e n b e r g h e in zijn brief aan het 

gemeen . H e t Komitee moet zich 
eens afvragen met wie he t zal 
moe ten p r a t en w^anneer J a m 
b o n en Pe te r D e Roove r er de 
b ru i aan geven ." 

H e t val t i nde rdaad te be twi j 
felen of het Bedevaar tkomi tee 
er ve r s t and ig aan doet (op zijn 
beu r t ) de i nd ruk te w e k k e n da t 
he t de onde rhande l ingen me t 
he t F o r u m op de lange b a a n wil 
schuiven. W e herha len w a t w e 
na de jongs te Bedevaa r t van 
b roeder twis t besloten: elke 
r ech tgeaa rde Vlaming beseft 
da t Komitee en F o r u m geen 
a n d e r e keuze d a n ve rzoen ing 
hebben . 

P e t e r D e j a e g h e r 

Het IJzerbedevaarderdforum wou het Komitee op de IJzerbedevaart 
eend laten zien hoe dterk het wel woj. Dikdniuide werd vergeven van de 
Injpraak-hehbedingetjed. 

F o r u m voorstel t , noemt J a m 
bon gevaarlijk. Jambon: , ,Zaken 
die ik niet belangri jk vind, han
del ik schriftelijk af. Z a k e n die 
ik belangri jk vind, besp reek ik 
liefst mondel ing . D e I J z e r b e 
devaa r t v ind ik belangri jk. 
D a a r o m stel ik vo lgende w e r k 
wijze voor : g e m a n d a t e e r d e ver
t egenwoord ige r s van Komitee 
en F o r u m k o m e n diskree t bij 

e lkaar en w e r k e n op basis van 
onze voorstel len een k o m p r o m i s 
uit, da t aan de o rganen van 
Komitee en F o r u m voorge legd 
w o r d t . H e t I J z e r b e d e v a a r t k o 
mitee mag niet ve rge ten da t het 
nu nog met fatsoenlijke mensen 
kan onde rhande len , met zin 
voor veran twoorde l i jkhe id voor 
de I J z e r b e d e v a a r t en de 
Vlaamse be^veging in het al-
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STUDIEDAG WILGROEI HORMONENVRIJE LABELS: 

MUN VLEES, SCHOON VLEES? 
Op een studiedag over de wildgroei van labeb voor 
hormonenvrij runddvLee<i bleek dat de diverse labeL weinig 
tot geen garantie*) kunnen bieden over de afwezigheid van 
hormonen en groeibevorderaaré. In zijn éLotrede be
nadrukte Jaak Vandemeuiebroucke, VU-Europarlementd-
Lid, dat het gebruik van labeb een étap in de goede richting 
kan zijn, maar dat het gebruik ervan aan een .strikte 
Vlaanue en Europe,)e regelgeving onderworpen moet zijn. 

D
e studiedag werd geopend 
met een uiteenzetting door 
de Nederlandse Stichting 
Kwaliteitsgarantie VleedkaL-

veröektor (SKV), eind 1990 op
gericht door de sektor zelf en 
met doel hormonenvrij vlees op 
de markt te brengen. Een kleine 
3 jaar later waren, naast enkele 
Belgische en Duitse, alle Ne
derlandse kalverslachterijen bij 
SKV aangesloten. Zij verbinden 
zich ertoe hormonenvrij vlees af 
te leveren en ongelimiteerd kon-
troles op hun vee toe te laten. De 
stichting haalt haar werkings-
gelden uit lidgelden en uit een 
bijdrage van de veevoederpro
ducenten. 

NEDERLAND 
SKV doet kontroles binnen de 
hele schakel van de vetmesterij: 
bij de veevoederfabrikanten en -
handelaars, de veehouders en -
handelaars en bij kalverslach
terijen. Alle hormonenvrije die
ren krijgen een kw^aliteitscer-
tifikaat en kunnen slechts dan 
geslacht worden. De karkassen 
krijgen daarna een stempel. 
Aangezien alle kalverslachte
rijen bij SKV zijn Jiangesloten, 
komt geen kalfsvlees zonder 
certifikaat bij de konsument op 
het bord te hggen. Om het sys
teem sluitend te maken, wordt 
het aanbieden van kalveren zon
der certifikaat beboet. 

Bij betrapping op het gebruik 
van hormonen wordt vanzelf
sprekend geen certifikaat afge
leverd, maar bij deze sanktie 
alleen. Het SKV licht bij ge
gronde verdenking van illegale 
gebruiken in de vetmesterij 
eveneens een aantal overheids
diensten in. Deze zetten op hun 
beurt het onderzoek verder, w ât 
kan leiden tot een gerechtehjke 
veroordeling. 

In 199-4 werden in de Neder
landse kalversektor een kleine 
40.000 kontroles gedaan, zowel 
visuele als deze op veevoeder en 
urine (analyse door een onaf
hankelijk laboratorium). Bij 7 
eigenaars werden verboden 
groeibevorderende middelen 
aangetroffen, slechts 0.1%. 
Voor hen kunnen de sankties in 
het slechtste geval betekenen 
dat hun hele stapel vernietigd 
wordt. 

Het Nederlandse voorbeeld 
leert dat de voorziening van 
hormonenvrij vlees, haalbare 
kaart is. Als binnenkort ook nog 
de gebruikersorganisaties een 
stem krijgen binnen het geheel 
en het SKV eveneens kontroles 
zou doen op overmatig gebruik 
van antibiotika strekt dit sys
teem tot aanbeveling. 

NIET TE BESPEUREN 
Weet de Nederlandse vleeseter 
wat hij op zijn bord krijgt, de 
Vlaamse is daar heel wat minder 
zeker van. Niet dat elk Vlaams 
rund met hormonen behandeld 

is: de recentste cijfers van het 
ministerie van Volksgezondheid 
tonen aan dat in de eerste helft 
van 1995 een dikke 5% van de 
runderen, na een gerichte kon-
trole, positief bevonden was. 
Vorig jciar was nog één op tien 
gekontroleerde dieren positief. 
Dat zijn hoopgevende cijfers, 
maar ze moeten genomen wor
den voor wat ze ^vaard zijn: de 
hormonenkrimineel zal het ge
recht altijd een stapje voor 
trachten te blijven. Zo kunnen 
sommige kocktaUs van hormo
nen niet of nau^velijks opge
spoord worden en stoten de 
kontroleurs af en toe zelfs op 
kompleet nieuwe produkten. 
De vraag of de keurders na de 
moord op Karel Van Noppen van 
het opsporen van hormonen nog 
wel hun levenswerk willen ma
ken, is ook niet ten volle be
antwoord. Daarbij komt dat 
niet elk rund gekontroleerd 
wordt en het behelpen blijft met 
— al dan niet gerichte — steek
proeven. 

Ondanks het feit dat 1 op 20 
gekontroleerde runderen posi
tief is, beweren toch enkele ver
enigingen en ondernemingen 
hormonenvrij vlees te waarbor
gen. Het aantal bio- en andere 
labels is niet meer te tellen, 
spreken van enkel een 'wild
groei' is wel heel voorzichtig. Zo 
verscheen in maart van dit jaar 
een a.Ttikel\n De Morgen over een 
Quality Label dat waarschijnlijk 
meer te maken had met pure 
opUchting dan met hormonen, 
van w^elke soort dan ook. Sla
gers die dat wensten konden 
tegen het bedrag van 2.990 fr. 
een zelfklever verkrijgen die 
verwees naar hormonenvrij 
vlees. Niemand in de sektor die 
weet had van het initiatief, maar 
als de drukker van de 'labels' 
slechts 10 eksemplaren aan de 
man wist te brengen, is hij al uit 
zijn kosten. Tel uit je winst! 

VREEMDE MENGSELS 
Al even omstreden is het label 
Europees KwaUteitdRundvleed 
(EKR) uitgebracht door de vẑ w 
Procobeef i.s.m. de Viaanruie Dienst 
voor Agro-Marketing (Vlam). Van 
een organisatie die jaarlijks 80 
miljoen fr. E.U.-steun binnen
rijft, zou nochtans een smet
teloze reputatie verwacht mo
gen worden. In het bestuur van 
Procobeef zitten vertegenwoor
digers van o.a. de vleessektor, 
maar ook van de Boerenbond. 
Rechter en partij in één ver
eniging dus. Dciarbij komt nog 
dat het label niet eksklusief is: 
handelaars zijn niet verplicht al 
hun dieren langs EKR om te 
verkopen. Waar de andere die
ren naar toe gaan en hoe de 
kwaliteit daarvan is, blijft dan 
ook een raadsel. 

Dciarenboven doet Procobeef 
voor haar analyses van geno
men monsters beroep op een 

Er moet dnel een VLianue en Europede wetgevuig komen rond de labeL voor hormonenvrij vlee<). Labció 
mogen de overheiddkontrole evenwel niet vervangen. 

niet-erkend privé-laboratorium 
en ook dat doet vragen rijzen. 
Dat de stalen op de koop toe 
niet verzegeld werden deed Jef 
Geldof vaxi Plattelanddontwikkeling 
'van verbcLzing achterover val
len'. Tijdens de konferentie gaf 
de vzw na enig aandringen dan 
ook nog eens toe dat zij meng-
stalen — bv. de samenvoeging 
van de urine van verschillende 
dieren — laat onderzoeken. 
Hierdoor wordt de opspoor
baarheid van verboden produk
ten nog kleiner. Tijdens de de
batten geraakte wel bekend dat 
Procobeef plannen heeft om te 
gaan samenwerken met het In
stituut voor Veterinaire Keuring. 
Het EKR-gelabeld vlees wordt 
verspreid door de filialen van 
Delhaize. 

EEN GAATJE 
Het Biv-lahel van de -warenhuis
keten GB garandeert eveneens 
100% hormonenvrij vlees. De 
onderneming betrekt haar 
rundvlees bij 320 geselekteerde 
boeren en laat haar monsters 
analyseren zo-wel in eigen la
boratoria als in deze die door de 
E.U. erkend zijn. Veehouders 
die betrapt \vorden kunnen het 
vergeten nog voor GB te le
veren. 

De keten gaat er prat op 100 
keer meer kontroles uit te voe
ren dan het -wettelijke minimum, 
maar moet tijdens de vragen
ronde toch toegeven dat 'er al
tijd -wel eens een gaatje in het 
(waterdichte) net zou kunnen 
zijn', zelfs mét label. Ook de 
naam van het GB-label in op
spraak omdat hij de term 'bio' in 
zich droeg. Dit kan verwarring 
veroorzaken bij konsumenten 
die alleen biologisch geteeld 
vlees eten en de runderen die 
het GB-Bio-label dragen vallen 
niet onder die kategorie. Eu
ropees kommissaris Bangemann 
heeft inmiddels stappen onder
nomen om GB ertoe aan te 
zetten de naam van het label te 
wijzigen. GB van zijn kant re
ageerde door te stellen dat een 

enquête uitge-wezen hcid dat 
75% van het khënteel de naam 
van het label direkt associeerde 
met hormonen-vrij vlees. 

De vertegenw^oordigers van nog 
maar eens een ander label. Na
turel Plud, verkondigden weinig 
nieuwe -waarheden, behalve dat 
zij hun aktiviteiten verder -wil
len uitbreiden naar varkens- en 
kalfsvlees. 

KLEINSCHALING 
De vz^v Plattelandsontwikke-
hng dciarentegen vormt een bui
tenbeentje in het circuit van het 
hormonenvrij vlees. Het ver
schaffen van gezond vlees is al 
sinds 1986, lang voor het hor
monengebruik de voorpagina's 
haalde, één van hun streefdoe
len die kaderen binnen een glo
bale -visie op een gezonde, men
selijke landbouw. Voorzitter 
Geldof klinkt geloofwaardig als 
hij zegt dat zijn vereniging geen 
kommerciële doeleinden heeft. 
De vzw telt slechts 35 vetmes
ters, 2 groothandelaars en 22 
slagers in zijn hormonen-vrij net-
-werk en de (onafhankelijke en 
erkende) kontrole beperkt zich 
niet tot rundvlees. Het projekt is 
kleinschalig en beperkt zich 
hoofdzakelijk tot Oost-Vlaan
deren. 

In een reaktie op de voorstelling 
van de verschillende labels het 
prof. Van Peteghem (RUG) zich 
ontvallen dat er nogal wat pro
blemen zijn bij de kontroles in 
laboratoria. De analyses duren 
te lang en kosten te veel. Daar
enboven loopt de kennis van de 
officiële laboratoria niet zelden 
achter op die van de hormo
nenmaffia. We spraken al over 
het gebruik van moeilijk op te 
sporen kocktaUs, maar daar
naast worden de produkten 
soms in dermate lage koncen-
traties toegediend dat de op
sporingskans herleid wordt tot 
vrij-wel nul. Van Peteghem ver
geleek de kans op sukses bij de 
zoektocht met het lukraak zoe
ken naar 2 Chinezen in China. 

„Een label", zo stelde hij, „ii> maar 
zo geloofwaardig aU het labora
torium dat het onderzoek doet". 

ELITE-VLEES? 

De verbruikersorganisatie Tejt-
Aankoop, tot slot, kan zich niet 
verzoenen met het feit dat de 
meeste labels gebruikt -worden 
in de promoties naar de kon
sument. Iets -wat w^ettelijk ver
plicht is, hoeft volgens de or
ganisatie niet verder gepromoot 
te worden. Het is zeker niet 
ondenkb2iar dat vlees mét label 
duurder wordt — door, al dan 
niet overbodige, kosten van ek-
stra kontroles - en dus een 
produkt enkel -weggelegd voor 
de meer begoede klasse. Op de 
vraag of niet-gelabeld vlees dan 
van een mindere kw^ahteit is, 
•werA geen antwoord gegeven. 
Nochtans doet de labeling dat 
-wel uitschijnen. 

Labels garanderen in het beste 
geval dat de wet is nageleefd, 
lien 100%-garantie dat geen 
hormonen zijn gebruikt, bestaat 
even-wel niet en kan, gezien de 
problemen in o.a. de labora
toria, voorlopig ook niet ge
geven -worden. 

BESLUITEN 

In zijn besluiten sprak Jaak 
Vandemeuiebroucke de hoop 
uit dat er snel een Vlaamse en 
Europese wetgeving zou komen 
rond de labeling. Een erkenning 
van de diverse 'schone' labels 
door de overheden is daarbij een 
eerste stap. Dat zij dan -wel aan 
de strengste voorwaarden zul
len moeten voldoen, moge dui-
dehjk zijn. Toestanden met 
mengstalen, niet-verzegelde 
monsters, niet-erkende labora
toria, ... moeten uit de -wereld 
geholpen worden. In geen geval 
mogen de huidige labels een 
overheidskontrole vervangen. 
De ideale situatie is natuurlijk 
deze w^aar labels totaal over
bodig worden. 

Geert Vranken 
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LMDUIT 
ONDERZOEK „TAAL YN FRYSLAN" BEMOEDIGEND: 

NOG NOOIT ZOVEEL FRIESTALIGEN 
LJOUWERT - Kleinere Europese talen aU het Frie^, het Behalve he t t aa lgedrag w e r d taal moe t k u n n e n sp reken - w a t 
r I L Tt I • I Q ^ / • / , ook de t aa ihoud ing van de Fr ie- lang niet overal he t geval is - en 

lerd en het Doökiöch worden door veten gezien au) A v^ r\ -^ uri ^ IM „ ^A -uLvi u^^u;* 
. / T / / rj- I •/ ^^" onde rzoch t . D a a r u i t blijkt eenzelfde meerde rhe id bepleit 

kultuurgoederen die tot het verleden behoren. Zeer geschikt een zeer s te rke a a n v a a r d i n g van meer a a n d a c h t voor de schrif-
om liederen te zingen, maar de achteruitgang en ondergang de tweetal ige reahtei t . Z o v indt telijke taa lbeheers ing op de ba-
_ ^ , . 3 ^ „ ^ „ ̂ ^:^^ A^„™;.'^ ^^^f.i.^^'^U^^., ^;;„ TM/- ^^L in F r v s l i n n i emand da t het sisscholen. H e t b e s t u u r van de 

zouoen op enuie termun onajwendbaar zun. Uu ach- r^ ,•' i - . r i - Ü - I J 
, , ^ ' ^ I ^ / I • o / T / - - / j" i ' rysk moet verdvinjnen or da t provincie r n e s l a n d - samen 

terhaal^e maar hardnekkige vooroordeel dient bij het grof j g s t reek eental ig F i y s k zou me t het Rijk verantwoordel i jk 

vuil te worden gezet, want een aantal van de zogeheten moe ten w o r d e n : 5 1 % kiest voor de zogenaamde tweede rijkstaal 

minderheiddtalen groeit de jongste jaren. In Wale^ u het tweetal igheid me t N e d e r l a n d s - moet zich t r o u w e n s ach te r 
/ - T T , 1177 I I / i • f l L als belangri jkste taal (wat de haa r o ren k r a b b e n over de uit-

percentage kinderen dat Webh spreekt aanzienlijk toe- ^^^1^^^^^ f̂^̂  490/0 ^^^^ ̂ ^^. .^raling van haa r taalbeleid: 
genomen, in Baskenland geldt hetzelfde voor het Euskara. tal igheid me t Fr ies als be lang- bijna de helft van de Fr iezen is 
In Friesland bgen^trafte de FryAe Akademy onlang,) rijkste taal . In Ie r land en Bas- o n k u n d i g van het bes taan van 
/ / , - - « . Q 1 / /••/ t t Q t kenland , w a a r taalsociologen zoiets als een taalbeleid kuLtuurpeó<)Lmu)ten door wetendchappeluk aan te tonen dat j 1 •• • ^ ^ 1 ^ 
. I . . - 7 - 1 • / O - T r/10/1 - dankzi j een in terna t ionaal net- r\ !?_../=_ i n _;_i 

het aantal Fryékprateré m Friesland smdó lyoü u) werk dezelfde vraag stelden̂  
gegroeid tot bijna driekwart van de eveneenti toegenomen 
bevolking, ruim 460.000 mensen. 

skoo rden de mees t ex t r eme 
s t a n d p u n t e n aanmerkeh jk h o 
gere pe rcen tages . 

STRAATBEELD 

D e bevolk ing van Fr ies land is 
ook redelijk k o n s e k w e n t in de 
aanvaa rd ing van de tweetal ig
heid: een ru ime meerde rhe id 
v ind t da t iedereen in Fr ies land 
die ach te r een loket w e r k t de 

Omrop Fry<)ldn hoeft zich to t slot 
geen zorgen te m a k e n over de 
gevolgen van het F ry sk als voer
taal; bijna iedereen in Fr ies land 
— de Neder lands ta l igen incluis — 
vindt da t de eigen o m r o e p de 
eigen taal moe t gebru iken . 
Slechts een minde rhe id van 
2 0 % v ind t da t de dagelijkse TV-
ui tzendingen onder t i te ld zou
den moeten w^orden. D i t per 
centage ligt bij de Fr ies tahgen 
m e r k w a a r d i g genoeg hoger dan 

STELLENBOSCH - Oud-generaal en Vrijheidsfront-
leider Cons tand Viljoen meent dat hetAfrikanervolk wordt 
bedreigd door het overbeklemtonen van individuele rechten 
'm de Zuidafrikaanse grondwet. Daarom heeft het Vrij-
heidsfront (VF) vier strategische richtlijnen uitgewerkt 
voor de toekomst van de Afrikaners. Een onafhankelijke 
Volksstaat wordt daarbij enkel als ultieme noodoplossing 
naar voren geschoven. 

I
n Fr ies land a n n o 1995 ver- de rzoek o p 1368 adressen bhjkt 

s taat 9 4 % v a n de bevolk ing ne rgens da t dit verschijnsel 
F iysk , k a n 7 4 % de taal sp re - w a a r de mensen zich zo over 
ken, 6 4 , 5 % leest de taal en o p w i n d e n een bedre ig ing is 

17% van de bevolking schrijft voor he t Fries" , vertel t J o n k -
ook Fries . D ie schriftelijke be - man . 
heers ing is bepe rk t m a a r s inds 
1980 belangri jk t oegenomen 
d o o r de verp l ich t ing van het GENERAAL VILJOEN ONTVOUWT 
r rysk als vak op de basisschool. 

':si7-^tr.ti:Z TOEKOMSTPLAN VOOR AFRIKANERS 
ze da t ook dagelijks doen . D e 
F i y s k e A k a d e m y hield d a a r r e 
ken ing mee in haa r onde rzoek 
en on tdek te da t voor 5 5 % van 
de Fr iezen he t F i y s k de eers te 
taal is, voor 2 8 % he t N e d e r 
lands, voor 1 5 % een s t reektaal 
(stadsfries, Bildts) en voor 2 % 
een bu i ten landse taal . Bij de 
kinderen in Fr ies land is een 
zelfde pe rcen tage Frysk tahg , 
m a a r is bi jna 4 0 % neder l ands -
talig en die groei v a n het N e 
der l ands gaa t bi jna ui ts lui tend 
ten kos te v a n de s t reekta len . 
H e t Fries handhaaf t zich dus als 
eers te taal, m a a r krijgt duidelijk 
m e e r k o n k u r r e n t i e v a n het N e 
de r l ands . 
TAALBEWUSTZIJN 
Van de Neder lands ta l igen in 
Fr ies land vers taa t 8 5 % Frysk 
en spreek t 3 6 % de taal . O o k 
deze cijfers noemen onderzoe 
kers D u r k G o r t e r en Reitze 
J o n k m a n bemoed igend . , ,Er 
zijn duidelijk mee r n i euwko
mer s die de taal leren d a n een 
aanta l j a ren geleden", stelt Gor 
ter. , ,En w a t ook belangri jk is; 
da t w o d t niet meer belachelijk 
gevonden , zoals in de ja ren '60, 
m a a r aangemoed igd en gewaar 
deerd . " E e n s te rk ve rbe te rd 
k u r s u s a a n b o d , zoals een in ten
sieve leergang op Terschel l ing 
en kur sussen voor speciale doel
groepen , h e b b e n d a a r a a n bij
ged ragen . 
Bij de Friestal igen is er volgens 
de onde rzoeke r s sp rake van een 
zeker t oegenomen taa lbewus t 
zijn, zonde r da t e r over igens 
sp r ake is van ex t remisme. Z o 
e rge ren zich veel Fr iezen aan 
do rps - en s tadsgenoten die in 
plaats van he t F ry sk N e d e r 
lands sp reken tegen h u n kin
deren , een prakt i jk die één en 
twee genera t ies t e r u g namehjk 
frekw^ent v o o r k w a m . In het re
cente onde rzoek „Téialyn F rys -
lan op 'e nij bes joen" h e b b e n de 
onde rzoeke r s dit ech te r m a a r 
nauwel i jks t e r u g k u n n e n vin
den. , ,In sommige ' taalge
m e n g d e hu^velijken' zal het N e 
der l ands de o v e r h a n d kri jgen, 
m a a r er zijn er ook w a a r i n he t 
F ry sk domineer t . In ons on-

bij de Neder lands ta l igen ; zij 
d e n k e n da t de , , impor t" mee r 
behoefte heeft aan onder t i te l ing 
dan de Neder lands ta l igen 
zelf.. 
In h u n beslui t schri jven de on
de rzoeke r s da t he t F ry sk mo
mentee l opval lend stabiel is, en 
het absolu te aanta l Fr iesspre-
k e n d e n in Fr ies land zelfs hoge r 
dan op enig a n d e r m o m e n t in de 
geschiedenis . , ,Er is d u s een 
duidelijk d raagv lak voor de toe
koms t van de taal . M a a r het 
be t eken t niet da t de overhe id 
en/of de Fr iezen zelf, ach te rove r 
k u n n e n leunen", v ind t Gor te r . 
, ,Er is w^erk aan de -winkel. D e 
Fr iezen w e n s e n zelf be te r on
derwijs in h u n taal . H e t stréiat-
beeld w o r d t teveel door een
talige N e d e r l a n d s e opschrif ten 
gedomineerd , terwijl uit ons on
de rzoek juist bhjkt da t een g ro te 
meerde rhe id tweetal igheid en 
Friese opschrif ten op prijs stelt, 
ook de Neder lands ta l igen . " 

O n n o P. F a l k e n a 

D
e Afr ikaners wors te len 
volgens C o n s t a n d Viljoen 
met een identi tei tskrisis . 
D e innige v e r b o n d e n h e i d 

me t Zuid-Afr ika m a a k t het voor 
hen ech te r onmogeli jk om het 
land te on tv luch ten . „ W e zijn 
een onderdee l van Afrika en w e 
vrillen er blijven", a ldus de oud-
generaa l . N a he t verlies van de 
poli t ieke mach t door de Afri
k a n e r s is he t Vrijheidsfront op 
zoek naa r een a n d e r e man ie r om 
de rech ten van de Afr ikaner 
k u l t u u r g e m e e n s c h a p te •waar
borgen . „ D i t opze t is geenszins 
in strijd met he t k o n c e p t van een 
Zuidaf r ikaanse natie", zei de 
VF-leider, „ E e n nat ie is opge
b o u w d uit b o u w s t e n e n en de 
Afr ikaners v o r m e n één van deze 
bou^vstenen." D e Zoeloe 's en de 
Indische gemeenschap w e r d e n 
aangehaa ld als a n d e r e b o u w 
s tenen. Viljoen omschrijft ie
m a n d als Afr ikaner o p basis van 
z'n taal, k u i t u u r en geschiede
nis. „ H e t is een vrijwillige groe
pe r ing van mensen die Afri
k a n e r willen zijn. E r zijn geen 
w e t t e n nodig om te bepa len \vie 
tot deze g e m e e n s c h a p be 
hoort . ;" 

GROEPSRECHT 
(Constand Viljoen vergeleek de 
huidige p rob lemen me t de si
tuat ie van de Afr ikaners na af
loop van de Boerenoor logen in 
1902. Z o ve r toon t de ekono-
mische toes tand a n n o '95 vol
gens hem gelijkenissen met de 
toenmal ige oor logsschade . 
, ,Di tmaal gaa t he t niet om fy
sische verwoes t ingen , m a a r om 
de aan tas t ing van de p r o d u k -
tiviteit door he t h a n t e r e n van 

ekonomische sankt ies als wa 
pen", ver te lde hij, duidelijk ver
wi jzend naa r de ant i -Apar t -
heidsstri jd. H e t opd r ingen van 
Engels als a lgemene bes tuur s -
taal he r inner t h e m aan he t ver-
engelsingsbeleid van lord Alfred 
Milner . H e t beleid van he t A N C 
ten aanzien van de Afr ikaans-
talige scholen en universi tei t 
v indt evenmin g e n a d e in zijn 
ogen. D o o r central isat ie w o r d t 
de Afr ikaners he t r ech t on tzegd 
op een eigen onderwi j saanpak . 
N e t als in het begin van de 
twint igste e e u w vraag t iedereen 
zich af welke s taa t svorm het 
best geschikt is voor he t kom-
plekse Zuid-Afr ika . Uit deze 
vas ts te lhngen leidt Viljoen af 
dat de Afr ikaners o p n i e u w moe
ten vech ten voor he t b e h o u d 
van h u n identi tei t . Di t moe t 
gebeu ren op basis v a n w^eder-
zijds respek t tussen de verschi l 
lende bevolk ingsgroepen . 

„ H e t p rob leem ligt besloten in 
de g r o n d w e t die is gestoeld op 
individuele rech ten én niet op 
g roepsrech ten" , zei Cx)nstand 
Viljoen. D e l iberale g r o n d w e t 
w a a r b o r g t ^vel het recht om de 
eigen k u i t u u r te b e h o u d e n . D i t 
s temt de oud-generaa l enigszins 
t evreden o m d a t „he t begr ip kui
t u u r altijd IS gekoppe ld aan een 
g roep" . H e t Vrijheidsfront p ro 
beer t via deze om'weg g roeps 
rech ten te bedingen voor de 
Afr ikaners . H e t recht op zelf
besch ikk ing is he t uiteindelijke 
streefdoel. 

VIER FAZES 
M e t de lokale verkiez ingen in 
het voorui tz icht v roeg Con
s tand Viljoen a a n d a c h t voor het 

Generaal Corutand Viljoen. 

kul ture le luik van z'n s t ra te
gisch plan. Z o wil hij da t er in 
elke gemeen te met een Afri
k a n e r g e m e e n s c h a p kul ture le 
zelfbeschikking komt voor deze 
g roep . D e k u l t u u r r a d e n moeten 
zich ont fe rmen over taal, k u n s t 
en kui tuur , onderwijs , eers te-
l i jnsgezondheids- en ouder l in-
genzorg . D e leden van de kul
t u u r r a d e n w o r d e n gekozen uit 
de Af r ikanergemeenschap . 

H e t Vrijheidsfront bes teedt 
voor t s a a n d a c h t cian de eko
nomische o n d e r b o u w voor de 

Afr ikaner -au tonomie . , ,Eigen
lijk zijn de ekonomische ont-
•wikkehngen belangr i jker d a n 
de poli t ieke evoluties voor v rede 
en stabiliteit in Zuid-Afr ika" . 
Groei is afhankelijk van be
leggers en o n d e r n e m e r s . Con
s tand Viljoens ekonomische 
analyse lu idde als volgt: „ H e t 
geb rek a a n o n d e r n e m e r s is de 
groots te r e m m e n d e faktor in de 
on twikke l ing van het Afri
kaanse kon t inen t . Zij w e r d e n na 
de vr i jheidsoorlogen vaak ge
d w o n g e n om de n ieuwe s ta ten 
te ver la ten ." D e Afr ikaners k u n 
nen een belangri jke rol spelen in 
Zuideli jk Afrika indien ze re
soluut kiezen voor een loopbaan 
als vrije ondernemer . H e t is 
v o o r b lanke Zuidaf r ikanen mo
mentee l t r o u w e n s moeilijker 
een b a a n in de adminis t ra t ie of 
de pr ivé-sek tor te v inden als 
gevolg v a n de posit ieve diskr i -
minat ie ten voorde le van zwar t e 
Zuidaf r ikanen . 

Volgens C o n s t a n d Viljoen vol
staat ku l ture le zelfbeschikking 
niet om de rech ten van de Afri
k a n e r s te besche rmen . E r is 
nood aan een g rondgeb ied w a a r 
Afr ikaners numer i ek in de 
meerde rhe id zijn, w a a r Afri
k a a n s de officiële taal is, met een 
eigen universi tei t en zelfstan
dige rad io- en TV-zenders . Hij 
ve rwees ti jdens z'n ui teenzet
t ing naa r de joden in Israël die 
o n d a n k s de eno rme d ia spora 
over de hele were ld toch een 
eigen s taat h e b b e n nagestreefd. 
D e au tonomiegedach te leeft 
eveneens s te rk bij de Zoeloe 's in 
K w a Z o e l o e - N a t a l . , ,De opr ich
t ing van een Volkss taat is in 
overeens t emming met de inter
nat ionale rechtsregels" , a ldus 
Viljoen, „ G r e n z e n en bevoegd
heden moeten wel w o r d e n on
d e r h a n d e l d met de cent ra le re
ger ing". Enke l w a n n e e r de Afri
k a n e r s he t zonlicht in de ogen 
niet w o r d t gegund , ZcJ de Volks
s taat het recht opeisen o m als 
onafhankeli jk s taat e r k e n d te 
w o r d e n . 

F i l i p V a n d e n b r o e k e 
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VROUW 
KORTE 
HISTORIEK 
1975: De VN roept het In
ternationaal J aa r van de 
Vrouw uit en kondigt het 
Decennium van de Vrouw 
aan. In Mexico-city wordt 
de 1ste Wereldkonferentie 
over de vrouw gehouden, 
met als gesprekstema's: ge
lijkheid, ontwikkeling en 
vrede. 

1980: De 2de Wereldkon
ferentie heeft plaats in Ko
penhagen. Het Aktieplan 
gaat voornamelijk over ge
zondheid, onderwijs en te
werkstelling. 

1985s Het Decennium van 
de Vrouw wordt afgesloten 
met een 3de Wereldkon
ferentie m Nairobi/Kenia. 
Het resultaat is een doku-
ment dat door 150 rege
ringen wordt ondertekend 
en dat de naam ,,Toekomst
gerichte Strategieën" 
draagt. Het gaat om 372 
aktiemaatregelen om de ob
stakels in het emancipatie
proces van vrouwen voor 
het jaar 2000 uit de weg te 
ruimen. 

1995: Na 10 jaar blijkt dat 
de realisatie van de mooie 
beloften van Nairobi uiterst 
moeizaam verloopt. De VN 
besluit een extra Wereld
konferentie in het leven te 
roepen. China -wordt als 
gastland aanvaard op voor
waarde dat het de VN-re-
gels zal respekteren en het 
land zijn deuren openzet 
voor alle Niet-Groeverne-
mentele Organisaties die 
aan de Konferentie wensen 
deel te nemen. De maat
regelen om het emanciap-
tieproces doorgang te doen 
vinden worden zwart op wit 
vastgelegd in een nieuw^ 
„Aktieplatform". 

IN DE MARGE VAN DE KONFERENTIE 

DE LOTGEVALLEN VAN EEN VLAAMSE VROUW 
De Nationale Vrouwenraad — 
waarvan ondergetekende on
dervoorzitter IS — heeft entoe-
siast meegewerkt aan het rap
port over de situatie van de 
vrouw in België dat door het 
Nationaal Koördinatiecomite 
•werd opgesteld. 

Vervolgens organiseerden we 
bijeenkomsten met onze leden, 
de verschillende Vlaamse vrou
wenorganisaties, om het rap
port kritisch te bespreken en 
aanbevelingen voor de regering 
te formuleren. Alle aangesloten 
verenigingen werden eveneens 
aangeschreven om een afge
vaardigde naar Peking te stu
ren. 11 vrouw^en kregen een 
akkreditatie van de U N O even
als subsidies van Miet Smet en 
reisden vol verwachting Chi-
nawaarts. 

Vanuit de Nationale Vrouwen
raad werden 2 hotelkamers in 
Peking gereserveerd: kwestie 
van de koördinatie tussen het 
NGO-Forum en de officiële 
konferentie te verzekeren. Dit 
was echter buiten de -waard en 
de „Chinese veiligheidsdienst" 
gerekend, want toen wij ons, na 
een reis van 24 uur, doodmoe in 
ons hotel aanmeldden, kregen 
wij te horen dat de deelnemers 
aan het Forum niet in Peking 
mochten overnachten. Het heeft 
heel wat overredingskracht en 
diplomatieke talent gekost van
wege het ambassadepersoneel 
en onze officiële vertegenwoor
digers om ons ook nog een pasje 
voor de Peking-konferentie te 
bezorgen. Kortom het heeft 2 
voUe dagen geduurd vooraleer 
we naar het NGO-Forum kon
den gaan. Doch eenmaal in Hu-
airou w^erd je onweerstaanbaar 
opgenomen in de euforie van 
strijdbaarheid, akties en soli-

**%. 1 
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De avonturen van Nora Tommelein in China: vernweiend maar boeiend! 

dariteit. Feestelijk uitgedoste 
vrouwen wisselden hun busi
ness-cards uit: partners in pe
ace, Chinese etnische minder
heidsgroepen, grandmothers 
for peace. Federation of Small 
Businesses,... 

De 500 meter lange weg naar de 
hoofdtent op het Forum was 
volledig bezet met verkoop
standjes: roepende Chinezen 
verkochten er T-shirts, -Wciaiers 
en tafelkleden. Kleurrijke, Afri
kaanse vrouw^en proberen er 
zelfgemaakte kralen, geweven 
stoffen, ivoren voorwerpen aan 
de vrouw te brengen. En dat het 
hen lukte kon je merken aan de 
bushalte: rijen wachtende vrou
wen stonden er bepakt en be
laden hun beurt af te wachten 
om de „shuttle" njiar Peking te 

nemen. Terug naar de riante, 
luxueuze hotels waar de offi
ciële delegaties -waren onder
gebracht. Waar het „ernstige 
werk" -werd geleverd: dagelijks 
in beperkte vergaderingen re
soluties opstellen, persberichten 
naar het vaderland faxen en 
briefings voor de deelnemers 
bijwonen. 

Hier vonden de deelnemers uit 
België elkaar ook op de re
cepties aangeboden door Miet 
Smet (met schitterend buffet) 
en op de ambassade van België 
bij Claire Kirschen, beiden op
geluisterd door de aanw^ezig-
heid van koningin Fabiola. 
Kersvers staatssekretaris An 
Van Asbroeck deed het heel 
bescheiden met een drink voor 
de aanw^ezigen, net voor haar 

terugkeer voor de begrotings
onderhandelingen. 

Tussen beide konferenties m 
hebben we natuurlijk ook tijd 
uitgetrokken om de klassieke 
toeristische trekpleisters aan te 
doen: Tiennamen-plein, Verbo
den Stad, Tempel van de Hemel 
en niet te vergeten de Grote 
Muur. Na een klimtocht van 
ongeveer 1 km kom je op een 
plek waar op een grote steen 
zoiets geschreven staat als: 
„Wie de Grote Muur niet heeft 
beklommen is geen groot man \". 
Prompt virerd door de aanwe
zige vrouwen beslist daar iets 
eian te doen en sindsdien kleeft 
eruciast de Chinese tekst een 
geel-z-warte sticker „Stem 
Vrouw". 

Nora Tommelein 

PEKING '95: EEN STAP VOORUIT? 
Een internationale konsensus is 
ontstaan over volgende posi
tieve punten: 

— Deze konferentie bouwde ver
der op de recente wereldkon-
ferenties, die reeds inhielden dat 
vrou-wen een belangrijk deel 
van de algemene ontwikkeLuig uit
maken. (De sociale top in Ko
penhagen wa5 een doorbraak.) 

— Gezondheid: De resultaten 
zijn positiever dan verw^acht. 
Een aantal principes -werd in
ternationaal aanvaard. Sinds de 
Bevolkingskonferentie in Kaïro 
werd duidelijk vooruitgang ge
boekt: 

• M.b.t. de vrijheid van be
slissing en verantwoordelijk
heid in seksualiteit, de eerbied 
voor de persoonlijke integriteit 
en de gelijkheid tussen vrouwen 
en mannen op het vlak van 
seksualiteit en voortplanting. 

• De erkenning van het recht 
op privacy en vertrouwelijkheid 
van het kind, zowel als de ver
antwoordelijkheid van de ou
ders om voor ondersteuning en 
voorlichting te zorgen. 

• Een oproep om illegale abor
tussen niet te bestraffen. 

— Mensenrechten: 

De UNO- Vrouwenkonferentie drong aan op meer aandacht voor de 
dlachtofferö van geweldplegingen. Beelden aL die uit Burundi moeten 
tot het verleden behoren. 

• Algemene aanvaarding van deze konventie ondermijnen, 
de Verklaring van de Rechten — Gewapende konflikten en 
van de Mens. geweld tegen vrouwen; 

• Ratificeren DECAW en het • Erkenning van ongewenste 
afschaffen van beperkingen die zwangerschap ten gevolge van 

verkrachting in oorlogstijden 
als oorlogsmisdaad. 

• Veroordeling van wereld
wijde vrou-wenhandel en ver
zoek tot internationale samen-
^verking en bestraffing van de 
daders. 

• Aandringen op meer aan
dacht voor de slachtoffers van 
geweldplegingen. 

— Individuele vrijheid en we
derzijds respekt voor mening, 
geweten, godsdienst en ge
loof. 

— Veroordeling van alle vor
men van extremisme. 

— Eerbied voor verschillende 
gezinsvormen, de rechten, mo
gelijkheden en verantwoorde
lijkheden van hun leden, zowel 
als de gedeelde verantwoor
delijkheid van de ouders. 

— Armoede: 

• Volledige integratie van 
vrouwen als aktieve deelneem
sters aan het ontwikkelingspro
ces en in de maatschappij. 

• Akties tegen feminisering 
van de armoede. 

— Werkgelegenheid 

• Kreëren van gelijke kansen 

op de arbeidsmarkt voor vrou
wen, eerbied voor internatio
nale werkk^valificaties, en in elk 
geval ,,gelijk loon voor gelijk 
werk". 

• Gelijke verdeling van ver
antwoordelijkheden binnen het 
gezin. 

• Positieve aktie werd inter
nationaal aanvaard als een 
strukturele maatregel om de ge
lijke toegang tot werkgelegen
heid en ekonomische beleids-
funkties mogelijk te maken. 

— Besluitvorming: 

• Een positieve aktie onder 
vorm van quota's is aanvaard als 
maatregel om te komen tot ge
lijke deelname van vrou^ven en 
mannen in de besluitvorming. 

— Onderwijs en media 

• Konkrete voorzieningen die 
vrouwen toelaten zich uit te 
drukken en mee te beslissen. 

• Gelijke toegang en mogelijk
heden voor vrouwen door on
derwijs. 

— Erkenning van de rol van de 
samenleving. 

— Negatief is nog steeds dat 
vaak voorbehoud gemaakt 
werd voor sommige delen van 
dit aktieplatform. 
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ZONDAG 1 OKTOBER '95 IN ZUIDERPERSHUIS EN WAALSE KAAI 

VU-FAMILIEDAG TE ANTWERPEN 
• llu.-12u.30: aperitiefkon-
cert (Zuiderpershuis) met 

FLindertt'Recorder Quartet Vier 
op 'n Rij 

• 12u.30-15u.: Europese 
Volksmuziek met 

Tranunelant vzw 

• 12u.30-15u.: barbecue 

• 15u.-16u.30: politiek debat 
(Zuiderpershuis) 

Pacifidme, wapenhandel en 
rechtvaardige oorlog met 

— Hugo Van Hemeliyck 
(VOS), 

— Jef De Loof (Artsen voor 
Vrede), 

— Mark Heirman (onaflianke-
lijk publicist en hoofdredakteur 
CIP), 

— Georges Spriet (vzw Vrede), 

— Stijn Suys (Forum voor Vre-
desaktie), 

— Aurelien Thijs (moderator, 
Pax Christi). 

• 15u.-16u.30: Internationale 
Volksmuziek met 

Kadand 

• 16u.30-18u.: de finale 

Optreden,) en toe^tpraken aan el
kaar geïmiteerd door predenta-
tor Dirk Denoyelle 

• 16u.30: optreden Bart Van 
Den Bossche, 

• 17u.l5: huldiging van mi
litanten en leden, 

BUSSEN NAAR 
FAMILIEDAG 
Wij raden de arrondissementen 
aan naar de familiedag te komen 
met bussen, dat heeft tcJ van 
voordelen. 

Het cUT. Roeselare-Tielt geeft 
het voorbeeld, gevolgd door het 
arr. Kortrijk. 

Arr. Roeselare-Tielt 

lOu. Roedelare: Jian het stand
beeld van Rodenbach op het 
St.-Amcindsplein. 

lOu.15 Izegem: aan het goede-
renstation. Dirk Alartenslaan. 

lOu.30 Jult:Aan het station. 

Koiitprlp: 250 fr., kinderen -
12jaar: gratis. 

Maaltijden: zelf inschrijven. 

Inschrijven: Tonie Soete, 
051/20.83.45 (kantooruren) of 
051/20.85.63 ('s avonds). 

Arr. Kortrijk 

Met de trein vanuit Kortrijk, om 
9u.31. 

Terugkeer: telkens 2 minuten 
voor het uur. 

Toepassing Weekend-Ticket: 
1ste persoon 490 fr., 2de per
soon 340 fr., 3de persoon 340 fr. 
(in feite: iedereen aan 1/2 
prijs). 

InL + inschrijvingen: Staf Beelen, 
056/21.50.85. 

Arr. Aalst 

Gratis bus voor VU-leden. 

9u.30 Aalst: aan de parking van 
de St.Annakerk. Terug rond 
19u.30. 

• 17u.25: jongerenboodschap 
door VU-kamerlid Fons Bor-
ginon, 

• 17u.35: politieke toespraak 
door VU-voorzitter Bert An-

18u.: Vlaamse Leeuw. 

RANDANIMATIE 
• voorstelling van het boek 
'Hersens op z'n Vlaams' door 
Hugo Schiltz in de pauze van 
het aperitiefkoncert, 

• kinderanimatie (kinder-
show, poppenkast, luchtkas
teel). 

• kleding-inzamelaktie VIC, 

• bezoek aan Bormshuis (ten
toonstelling 65 jaar IJzerbe
devaarten), 

• Kunst op het Zuid 
(VTB/VAB) : kunstzinnige 
wandeling langs musea en ga
lerijen op het Zuid, 10-17u., 

• tentoonstelling 'De Rol van 
de VN in konfliktsitiiaties', 

• landmijnentiuinel, 

• petitie-aktie tegen de AF-
CEA-wapenbeurs, 

• afiichetentoonstelling 
jaar VU. 

40 

Een ongewoon verjaardagsgeschenk 
bij veertig jaar Volksunie 

Sinds 21 mei 1995 vertegenwoordigen 124 Vlaamse politici 
ruim zes miljoen Vlamingen in het eerste rechtstreeks verkozen 
Vlaamse Parlement. Een historisch feit én een langverwacht 
moment in de Vlaamse emancipatiestrijd. 

Sinds meer dan veertig jaar is de Volksunie de drijvende 
kracht van het demokratisch bewegende Vlaanderen. De 
installatie van een eigen Vlaams Parlement geeft haar aktie en 
optreden meteen een ekstra dimensie mee. 

Op de drempel van de 21ste eeuw staat Vlaanderen immers 
voor nieuwe uitdagingen. Voor de Volksunie moet Vlaanderen 
een vooruitstrevende, demokratische, verdraagzame en recht
vaardige samenleving worden. Maar hoe kan dit het best 
bereikt worden? 

Volksunie-voorzitter Bert Anciaux nodigde een aantal 
Vlaamse opiniemakers uit om de handschoen op te nemen. 
Zonder blad voor de mond duiden ze de pijnpunten en per-
spektieven van het Vlaanderen van morgen. 

De bundeling van hun standpunten - dromen, hartekreten, 
nuchtere analyses en polemische beschouwingen - moet het 
publieke debat over de politieke emancipatie van Vlaanderen 
een stap vooruit helpen. 

Hersens op z'n Vlaams biedt de lezer een kleurrijk pleidooi 
voor het herdenken van Vlaanderen, op weg naar het jaar 2000. 

n. 

Hersens 
y-^«-« Bekende Vlamingen 
\J L / over het Vlaanderen 

van morgen 

z'n Vlaams 

met de medewerking van: Ludo Abicht * Edgard Alsteens * Sara B. * Benno Barnard * Raoul Bauer * Sarah Bettens * Jos.Bouveroux 
Filip Claus * Geertrui Daem •*• Louis Davids * Eric Defoort •*• Jef De Loof * Johan De Muynck * Yves Desmet * Patrick De Spiegelaere 
Stefaan Dewickere * Mark Elchardus -k GAL * Mark Grammens * Mark Heirman * Geert Hoste * lan * Roel Jacobs * Kartouchke * Marec 
Leo Marynissen * Herman-Emiel Mertens -k Staf Nimmegeers * Bart Plouvier if Lieven Ral * Brigitte Raskin * Theo Rombouts * Manu Ruys 
Armand Schreurs * Dirk van Babylon •*• Denise Van Dam * Lionel Vandenberghe * Stefaan van den Bremt •*• Jef Van den Broeck 
Mieke Van Haegendoren * Jan Vanhee * Geert van Istendael * Bob van Laerhoven * Frans van Mechelen •*• Paul Van Steenvoort 
Aviel Verbruggen •*• Frans-Jos Verdoodt * Frans Verleyen •*• WUlem Vermandere •*• Etienne Vermeersch •*• Andre Witters 

Hersens op z'n Vlaams 
uitvoering: paperback - formaat: 12,5 x 20 cm - omvang: 200 blz. - verschijnt: 28 september '95 
boekhandelsprijs: 595 fr. 

Maar: het boek zou geen verjaarsdagsgeschenk zijn indien we het onze leden en sympathisanten ook niet aan een echte 
geschenkprijs zouden aanbieden. 
• Tijdens de VU-Familiedag op zondag 1 oktober kan u het boek kopen aan de biezondere gunstprijs van 400 bfr. 
• Kan u er in Antwerpen niet bij zijn, dan kan u het boek vanzelfsprekend ook bestellen op het VU-sekretariaat. U 

krijgt het boek persoonlijk toegestuurd vanzodra wij uw betaling hebben ontvangen. U schrijft 500 bfr. (inklusief 
verzendingskosten) over op rekeningnummer 435-0271521-01 van VU te 1000 Brussel, met vermelding van "Her
sens op z'n Vlaams". 

• U kan ook terecht bij de leden van uw afdelingsbestuur. Verkoopprijs: 500 bfr. 

cr-
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UIT DE REGIO 
BUSSEN NAAR FAMILIEDAG 
(Vervolg van blz. 9) 

Iruchrijven: Bert Van Vaeren-
berg, Mr.Hunninckstraat 39, 
9472 Iddergem (053/66.27.91). 

Maaltijden: zelf vooraf Inschrij
ven op VU-sekretariaat. 

Arr. Gent-E^klo 

13u. Gent: St.-Pietersplein. 

IJuJO ErtveQe: Kerk. 

InL + inschrijvingen: Arr. sekre-
tariaat, Bennesteeg 2, 9000 
Gent, tel. 09/223.70.98, fax 
09/223.71.87. 

Arr. Oudenaarde 

Gratis bus. 

9u. Oudenaarde: Kleine Markt. 

Inschrijven: Jacques Vander 
Haeghen, Doorn 63, 9700 Ou
denaarde (055/31.29.94). 

Arr. Brussel 

9u.45 Sint-Agatha-Berchem: 
Dr. ScheitzerpleLn 

9u.50 Koekelberg: Simonis-
plein 

9u.55 Sint-Jaru-Molenbeek: 

Saincteletteplein 

lOu. Brussel: K.V.S. 

lOu.05 Brussel: Barrikadenplein 
10u.20Neder-over-Heem.beek: Sint-
Pieter en Sint-Pauwelkerk. 

Inschrijven: storting 100 fr. p.p. 
op rek. 432-8157441-78 van 
VU-arr. bestuur (p.a. Groen
teboerstraat 12, 1080 Brussel) 
met vermelding van de opstap
plaats en/of gelijklopend mel
ding bij Mark Verhasselt 
(02/465.99.23 of op het Kabinet, 

646.33.50-uitbreiding 30). 

Arr. Oostende-Veume-Diks-
muide 

8u.30 Nieuwpoort: „De Zathe" 

8u.J5 Oodtduinkerke: Gemeente
huis 

8u.45: Veurne: Vormingsinstituut 

9u.l0 Gistel: Afslag nummer 5 op 
E40 

9u.J0 Oostende: Sint-Jankskerk. 

Kostprijs: 100 fr.p.p.; jonger dan 
25 jaar reizen gratis mee. 

Inschrijven: Noodzakelijk. VU-
Sekretariaat, ts. 9 en l l u . 
(059/50.52.77 - niet op 19 en 
26/9) of bij Hüde, vanaf 20u. 
(059/32.56.11). 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

20 JAAR FW 
De Federatie van Vlaamse 
Vrouwengroepen viert haar 20-
jarig bestaan op 7 oktober 1995. 
De viering gaat door in het 
Vormingscentrum Guislain, J . 
Guislainstraat 32 te Gent. 

Het voormiddagprogramma is 
enkel voor de leden en ziet er als 
volgt uit. 

9u.30; Geleid bezoek aan de 
vaste koUektie van het psychi
atrisch museum Guislain. 

l lu . : Receptie 

12u.30: Feestmaal 

14u.: Akademische Zitting 

17u. Koffie. 

Tijdens de akademische zitting 
zijn alle geïnteresseerden •wel
kom. 

PROGRAMMA 
— 10 jaar F W door Huguette 
Ingelaere. 

— Vrouw, Inkomen en Gezin, 
balans 20 jaar vrouweneman
cipatie; door prof. dr. Bea Can-
tillon (UFSIA). 

— Waar hggen vrouwen wjikker 
van?, door Lieve Jolie. 

— Frieda Brepoels, bestendig 
afgevaardigde Prov. Limburg. 

— Slotwoord door de voorzitter 
Cüia Van der Spurt. 

De viering -wordt opgeluisterd 
door het koor „Singhet Vro" 
o.l.v. Rika Demoen met liederen 
van de Vlaamse toondichter 
Emiel Hullebroeck. 

TE PEPINGEN 

JEFMERTENSERE-SCHEPEN 
Op 23 juli jongstleden werd Jef 
Mertens in Pepingen in de bloe
metjes gezet. 30 jaar gemeen
teraadslid, waarvan 24 jaar 
schepen, dan kon en mocht niet 
onopgemerkt voorbijgaan. 

Jef zette zich a\ die jaren met 
hart en ziel in voor de goede 
zaak en stond altijd met een 
luisterend oor klaar voor zijn 
medeburgers. 

Ook al zit hij sinds oktober '94 
op de oppositiebank, zijn inzet is 
onverminderd en hij staat steeds 
paraat. Hij is er namelijk rots
vast van overtuigd dat er nog 
heel wat werk aan de winkel 

Het eerste ,,Zomerfeest in het 
dorp" van VGP was dan ook dé 
gelegenheid bij uitstek om hem 
én ook zijn echtgenote, te dan
ken voor zijn jarenlange inzet 
ten dienste van de gemeen
schap. Francois Luyckx, voor
zitter van VGP, heeft dan ook in 
een toespraak de lange loop
baan van Jef toegelicht. 

Het mooiste voor Jef was, dat 
zijn vrienden en al het gemeen
tepersoneel waarmee hij al die 
jaren samengewerkt heeft, als
ook zijn kollega's gemeente
raadsleden, hem allen omring
den bij deze viering! 

OOST-VLAANDEREN 

SEPTEMBER 
Vr. 29 EVERGEM: Gezellig sa
menzijn met bescheiden feestje in 
zaal De Molen, Kramershoek te 
Wlppelgem, om 19u.30. Org.: VU-
Evergem. 

OKTOBER 
Za. 7 ERPE-MERE: Eetfestijn 
van VU-Erpe-Mere. Van 1 lu.30 tot 
21u. in Sint Janshof, Keerstraat 
218 te Ottergem. Keuze uit kip, 
brochetten, visschotel en kinder
menu. 
Za. 14 KALKEN: Groot Volksunie 
Herfstbal. Zaal Koninklijke Har

monie, Koffiestraat 72 te Kalken. 
Deuren: 21u. Inkom: 100 fr. Org.: 
VU-Laame-Kalken. 

Vr. 20 ZOTTEGEM: Praatkaffee 
met Willy Kuijpers: „Wegwijs in de 
Vlaamse staat vandaag". Om 20u. 
bij Braems, Stationsplein. Inkom 
gratis. Org.: VU-Zottegem i.s.m. 
VU-arr. Aalst. 

Za. 28 SINT-GILLIS: Volksunie
bel in zaal 't Palet, Kerkstraat 58 te 
9170 Sint-Gillis. Deuren: 20u.30. 
Toegang: 100 fr. Org.: VU-Groot-
Sint-GiUis. 

HARTELIJK 
DANK! 
Hierbij willen wij iedereen dan
ken die vorige zondcig mee op
stapte in de betoging tegen de 
hervatting van de kemproeven. 
De Volksunie was, ondanks de 
pletsende regen, in grote getale 
en kleurrijk aanwezig. Hartelijk 
dank! 

Wie interesse heeft om deze 
zaterdag deel te nemen aan de 
internationale manifestatie in 
Parijs kan voor meer informatie 
hierover nog steeds contact op
nemen met het Algemeen Se-
kretariaat (Hilde Degezelle, 
02/219.49.30). 

P.S.: Op de manifestatie van 
vorige zondag werden gele re
genjasjes met de opdruk "Volks
unie" uitgeleend. Deze jasjes 
zijn bezit van Volksunie Roe-
selare. Slechts enkele hiervan 
kwamen terug. Mogen wij dan 
ook vragen om, mdien u nog een 
jasje in uw bezit hebt, dit terug 
te bezorgen via het Algemeen 
Sekretariaat? Bedankt! 

(til) 

ZOEKERTJE 
• W E R K A A N B I E D I N G -
Halftijdse betrekking bij Vla
mingen in de Wereld (dienst 
Emigratiebegeleiding). 

Profiel: menswetenschappelijke 
vorming op univ. of Al-niveau, 
maatsch. werk, soc.-kult. of in
dividueel maatschappelijk, min
stens lOj. ervaring. Naast be
geleidingsopdrachten, bereid 
zijn studie-werk te verrichten en 
artikelen en synthese-nota's 
schrijven. Avond- en weekend-
^verk kunnen tot opdracht be
horen. Talenkennis is voordeel. 
Schriftelijk kontakt via VIW-
sekr., Tervuursesteenweg 115, 
2800 Mechelen. 

ECHTPAAR KUIJPERS 
OP KTRO 
De KTRO brengt het echtpaar 
Willy en Lieve Kuijpers-Devij-
ver op het TV-scherm. Dit via 
een Ten huize van... o.l.v. prof. dr. 
Ernest Henau. 

Kijken dus op zondagavond 
1 oktober, om 20u.50 op 
BRTN-TV2. 

Het partijbestuur van de 
Volksunie besprak naar aan
leiding van de begrotingsbe
sprekingen en de uitlatingen 
van Busquin en Dehaene het 
werkloosheidsprobleem. De 
VU stelt vast dat diegenen die 
op de verschillende politieke 
niveau's de touwtjes in han
den houden , er niet in slagen 
de werkloosheid daadwerke
lijk aan te pakken. 
Europa was zeer beloftevol: 
de Europese integratie zou 
duizenden jobs opleveren en 
welvaart bijbrengen. Niets is 
minder waar. Overal in Eu
ropa swingen de werkloos
heidscijfers de pan uit. Het 
blinde vertrouw^en in Europa 
dient gerelativeerd en de hui
dige opvattingen over de ver
dere Europese integratie moe
ten voor de VU dan ook kri
tisch bekeken worden. 
De Belgische regering , en de 
koalitiepartners in die rege
ring , hebben de kiezers be
drogen. Voor de verkiezingen 
beloofden zij allen de werk
gelegenheid en het scheppen 
van nieuwe banen als top-

Erioriteit te behandelen. In 
et regeerakkoord hebben zij 

die belofte herhaald. De wer
kelijkheid is anders. De re
gering weigert haar verant-

ANTWERPEN 

SEPTEMBER 
Wc. 27 MORTSEL: Jurgen Con-
standt spreekt over de Sociale Ze
kerheid. Om 20u.l5 in zaal Atrium, 
St. Bernadettestraat (Hof van 
Rieth). Org. FW-Mortsel. 
Wc. 27 BERCHEM: De IJzer
bedevaart 1995. Linkeroever-
Rechteroever. Debat m.m.v. Walter 
Luyten en Peter De Roover. Om 
20u.30 in feestzaal Magnus, Prins 
Albertlei, Berchem. 

OKTOBER 
Za. 7 ANTWERPEN: VUJO-
deelname aan het Derde Wereld-
feest (met optreden en fuif), vanaf 
20u.in feestzaal Harmonie (Me-
chelsestwg 216). Info: Arnold Peet-
ers (02/217.63.28). 
Zo. 8 BEERZEL: Eendaagse stu
diereis naar de Duitstalige kantons 
in Wallonië. Org.: DF-Beerzel. 
Info: notaris Vande Poel of Walter 
Luyten, tel. 03/482.11.93, fax 
03/482.44.58. 
Ma. 9 BOOM: Aktie voor het 
behoud en de uitbouw van de 
spoorlijn Antwerpen-Boom. Af
spraak om 7u. aan net station. Info: 
Effie Sanders (03/888.43.44) of 

woordelijkheid op te nemen. 
Alle maatregelen worden nu 
bijna uitsluitend in het teken 
gesteld van het halen van de 
Maastrichtnorm. De bestrij
ding van de werkloosheid 
moet daarvoor vrijken. Dit is 
een kaakslag voor alle werk
lozen en hun gezin en voor de 
kiezers die hun vertrouwen 
gaven aan deze regering. 
Ook de Vlaamse regering 
heeft ronkende verklaringen 
gedaan over het terugdringen 
van de werkloosheid. We 
moeten echter vaststellen dat 
ook zij machteloos staat ten 
opzichte van dit nijpende pro
bleem. De Vlaamse regering 
wordt nu gekonfronteerd met 
haar eigen beperkingen. Hoe
wel Vlaanderen financieel ge
zond is en de middelen zou 
kunnen vrijmaken om de 
werkgelegenheid te stimule
ren, beschikt ze niet over de 
instrumenten om een werk
gelegenheidsbeleid te voeren. 
Het streven naar meer ho
mogene bevoegdheidspaket-
ten en een debat over de fe
deralisering van de sociale ze
kerheid zijn een absolute 
noodzaak. Enkel dan kan 
Vlaanderen daadwerkelijk 
iets doen voor de talloze 
werklozen. 

Mark Andries (03/366.20.76). Org. 
VUJO-arr. Antwerpen. 

Za. 14 NIJLEN: 2de Spagetti-
avond van VUJO-Neteland. Van 
18 tot 22u. in zaal Kempenland, 
Herenthousesteenweg 53 te Nij-
len. 

Vr. 20 TONGERLO/WES-
TERLO: Dhr. R. Vandersmissen 
over een striemend onrecht dat 
moet hersteld worden: de moord op 
Irma Laplasse en 242 maal de dood 
met de kogel. Om I5u. in Ka-
pellekeshoef te Tongerlo. Org.: 
SMF-Kempen. 

Di. 24 BERLAAR: Publieke zit
ting gemeenteraad, om 20u. in ge
meentehuis aan de Markt. Info: 
Walter Luyten (schepen en VU-
fraktieleider), 03/482.11.93, fax. 
03/482.44.58. 

Di. 24 BERCHEM: Open ge-
spreksavond over „De jonge ge
neratie en de Belgische staats
schuld". Inleider: volksvertegen
woordiger Fons Borginon. In zaal 
Alpheusdal, WUliotstraat 22, om 
20u.l5. Info: Mark Andries 
(02/366.20.76). Org.: VUJO-arr. 
Antwerpen. 

VLAAMS-BRABANT 

SEPTEMBER 

Vr. 29 GRIMBERGEN: Herman 
Van Autgaerden over „Vlaams Bra
bant: de nieuwe provincie, en welk 
beleid wil de VU voeren?". Om 
20u. in het Fenikshof te Grim
bergen. Org.: VU-Groot-Grimber-
gen. 

Za. 30 BEERSEL: Eetfestijn vanaf 
17u.30 in Zaal Ons Huis, Vroe-
nenbosstraat IA Dworp, Ook op 
l/IO van llu.30 tot I6u. Menu: 
Mosselen, biefstuk, biefstuk. Org.: 
VU-Groot-Beersel. 

41̂  

OKTOBER 
Za. 14 LENNIK: Eetfestijn (zalm 
& kip) vanaf 12u. in de Feestzaal 
van Sportcentrum „ Jo Baetens", A. 
Aelgoetstraat 77, Lennik-centrum. 
Ook op 15/10 vanaf 12u. Org.: 
LENNIK 2000 (VU/SP/Onaf.) 

Za. 21 NIEUWENRODE: Bert 
Anciaux in gesprek met jongeren 
uit de streek. Inleider: Stijn Meuris 
(Noordkaap/Belang van Limburg); 
optreden The H3min. Vanaf 19u.30 
in CC d'Oude Pastorie, Kerkstraat 
24. Org.: VUJO-Halle-Vilvoorde 
i.s.m. VUJO-Kapelle o/d BOs. 
Info: Kristin De Winter 
(015/71.17.93). 
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M DE REGIO 
„BAN DE BUNKER" 

FIETSTOCHT TEGEN BERGING 
KERNAFVAL 

ANTI-KERNPROEVENMOTIE 
TE MEISE 

O p 20 augus tus "95 v o n d te 
Ha len de tweede Regionale Ak-
tkdag plêiats van Ban de Bunker — 
Akt iekomi tees tegen Kernafval . 
A a n deze ak t i edag w e r k t e n al
lerlei s jTnpatisanten en veren i 
g ingen mee, en de gemeen te 
bes tu ren van Bekkevoor t , Geet-
bets , Ha len , H e r k - d e - S t a d , 
K o r t e n a k e n en N i e u w e r k e r 
ken . 

D e ak t i edag w a s opgeva t me t 
een grootse fietstocht, die ver
t rok vanu i t de 6 dee lnemende 
f emeen t en , en me t animat ie op 

et mark tp le in te Halen , w a a r 
enkele plaatseli jke politici op de 
k iosk , ,nun forum" k regen . H e t 
weze gezegd: ze lden zo 'n eens
gez indheid gezien tussen deze 
d a m e s en h e r e n ! E e n w a r e ge-
ruststeUing voor de organisa
to ren en sympat i san ten . Van 
„ o n z e " zijde w a r e n d a a r Wil ly 
Kni jpers en L a u r e n s Appe l t ans . 
W a t ons ech te r een n o g g ro te r 
h a r t o n d e r de r iem stak, wcis de 
massale o p k o m s t v a n de a n d e r e 
dee lnemers : ongeveer 2.000 
sport ievel ingen h e b b e n h u n 
s teun be tu igd ! O n d e r hen w a 
r e n ook enkele BV's zoals G u y 
S w i n n e n (The Scabs) , D i r k van 
Esbroeck , e.a. 

WAAROM NU DEZE 
AKTIEDAG? 
D e fietstocht moes t er de aan
dach t op vest igen da t he t nu -
kleaire gevaar nog s teeds boven 
he t hoofd h a n g t v a n de 98 d o o r 
he t N I R A S gese lekteerde lo-
kat ies . 4 e rvan bev inden zich in 
de gemeen ten Kor t enaken , H a 
len en H e r k - d e - S t a d . Ove ra l 
rijst h ie r tegen protes t . M a a r het 

N I R A S blijft ha ls ta r r ig weige
ren om reken ing te h o u d e n me t 
de w e n s e n van de bevolking , de 
gemeen tebes tu ren en de poli
t ieke part i jen. 

D e z e boveng rondse berg ing 
van laag-radioakt ief afval en af-
VcJ me t ko r t e halveringst i jd 
w o r d t als dé oplossing n a a r voor 
geb rach t d o o r he t N I R A S , ver 
mits he t de goedkoops te is — niét 
de veil igste! D e kos ten van de 
be rg ing d r u k k e n is in he t be lang 
van de p r o d u c e n t die voor dit 
afval veran twoorde l i jk is, m a a r 
deze wil on t lopen d o o r die aan 
he t N I R A S d o o r te geven, 
d.w.z. de g e m e e n s c h a p ! D e be
langen v a n de b u r g e r moe ten 
dus wijken. W e l w o r d t ons een 
r ad v o o r de ogen gedraa id m.b.t . 
de lage kostpri js v a n de b o u w 
v a n ke rncen t ra l e s en zeker over 
deze v a n de on tmante l ing ervan, 
w a n t die zijn zelfs n o g niet eens 
g e k e n d ! 

Toch wil he t N I R A S zich p r o 
fileren als o p e n b a a r en voor 
iedere b u r g e r toegankehjk over-
he ids ins t rument . Tot deze b u r 
ger informatie wil b e k o m e n en 
van he t kastje naa r d e m u u r 
w o r d t ges tuu rd ; to t deze b u r g e r 
h a a r wijst op de gehe ime proef-
bor ingen , door he t N I R A S uit
gevoerd in he t , , Pe t anenbos" te 
Ha len . 

WiUy Knijpers stelde h ie rover 
een pa r l ementa i re v r aag cian mi
nis ter Wa the l e t die toen ant 
w o o r d d e dat : „...de hydro log-
siche en geofysische onderzoe 
k ingen op he t t e r re in zullen ge
b e u r e n o n d e r he t behee r en de 
ve ran twoordeh jkhe id van N I -

WEST-VLAANDEREN 

S E P T E M B E R 

Wo. 27 I Z E G E M i Vlanaio ver
wenavond. Om 19u.30 in de Stui-
venbergstraat 99. Inkom 60 fr. 
Org.: Vlanajo. 

Wo. 17 B R U G G E : Diavoorstelling 
„Alle wegen leiden naar... Wenen", 
door dhr. Menschaert. Om 14u. in 
de Magdalenazaal, Violierstraat 7. 
Nadien koffietafel. Org.: V W G -
Brugge. 

O K T O B E R 

Zo. 1 I Z E G E M : Deelname aan 
VU-familiedag te Antwerpen. Ver
trek met bus, lOu.16, goederen-
station, Dirk Martenslaan. Prijs: 
250 fr., -12j. gratis. Inschrijven bij 
Tonie Soete (051/20.83.45 - kan
tooruren of 061/20.85.63 - 's 
avonds). Org.: VU-arr. bestuur en 
plaastelijk VU-bestuur. 

Vr. 6 I Z E G E M : Chris Vanden-
broeke over ,,Rendez-vous met de 
toekomst". Om 20u. in de boven
zaal van het Vlaams huis. Org.: 
Dosfelkring. 

Za. 7 I Z E G E M : Deelname aan de 
viering van 20 jaar F W in Gent. 

LIMBURG 

S E P T E M B E R 

Za. 30 GENK: Deelname aan pro
testbetoging tegen geplande arval-
verbranding van NV Recycal te 
Genk. Samenkomst om 13u.30 in 
taverne Rubens, Europalaan 116, 
Genk-Centrum (= hoofdweg door 
Genk, dicht bij Shopping). Korte 
inleiding over CVP en andere af-

Daama gelegenheid om mee door te 
rijden naar het wandelweekend in 
Limburg. Info: Roza Decoene 
(30.19.44). 

Za. 8 I Z E G E M : Wandelweekend 
in het Haexhof in Beek (Limburg), 
n.a.v. het 25—jarig bestaan van 
Wandelklub Vlaams huis. Info: W. 
Lagae (30.48.78). 

Zo . 15 Z W E V E G E M : VU-Leden-
feest vanaf 12u. in zaal Boldershof 
Harelbeekstraat 26. Tafelrede door 
Bert Anciaux. Menu: warme been-
hesp, groentenkrans, aardappelen 
of koude schoten. Deelname: 400 
fr., -lOj. gratis. Inschrijven voor 
10/10 bij Erik Maes (75.65.57). 

Wo. 18 I Z E G E M : V-club voor 
kinderen: verwerken van ge
droogde bloemen en bladeren. Om 
13u.30 in de Ommegangstraat 5. 
Meebrengen: lijm, schaar, stiften. 
Inkom 60 fr. Org.: Vlanajo. 

D o . 26 I Z E G E M : Prof Els de 
Bens over ,,De commercializering 
van de media". Om 20u. in de Bar 
Muziekakademie, Kruisstraat 15. 
Prijs: 50 fr., abo's gratis, Org.: 
VSVK. 

valproblemen. Vlaggen en Span
doeken gewenst. 

O K T O B E R 

Vr. 13 HASSELT, Cultureel Cen
trum, Kunstlaan, om 20u. V U J O -
Limburg organiseert kennisma
kingsavond. Gastspreker: VU-
voorzitter Bert Anciaux. Toegang 
gratis. Gratis drink na afloop. 

R A S . " W a a r o m w a s Tractebel 
dan opd rach tgeve r voor de 
proefbor ingen op en om , ,Pe-
t anenbos"? D e z e proefbor ingen 
zijn d a n ook niet „ b e k e n d " ge
maakt . . . 

D i t is nog m a a r een g reep uit de 
bedenk ingen die wij ons stellen, 
samen met vele ve ron t rus t e bu r 
gers . „ B a n de Bunker"e i s t d a n 
ook: 

— geen definitieve berg ing v a n 
radioakt ief afval, noch in onze 
regio, noch e lders ; 

— in t rekken van he t N I R A S -
m a n d a a t inzake de boven
g rondse be rg ing van he t ke rn 
afval r eken ing h o u d e n d me t de 
afwijzende h o u d i n g v a n de be
volking, gemeen tebes tu ren en 
poht ieke part i jen; 

— s toppen me t ke rnenerg ie , 
w a a r v a n iedereen wee t da t zo-
w^el afval als p r o d u k t i e onaan
v a a r d b a r e risiko's i nhouden ; 

— openen van he t l ang beloofde 
energ iedebat . 

N a d i n e Veulemans 

VERGADERING 
VU-VROUWEN 
D e ve rgade r ing v a n de V U -
Vrouw^enwerkgroep gaa t d o o r 
op d o n d e r d a g 28 s ep t ember om 
20u. in he t Na t ionaa l Sekre -
tar iaat , Ba r r ikadenp le in 12 te 
1000 Brussel . 

O p de a g e n d a s taan vo lgende 
p u n t e n : 
- Briefwisseling 

- Mary -Poppe l inp r i j s 

- Vers lag VU-de lega t ie óian de 
nat ionale vrouw^enkonferentie 
te P e k i n g 

- Bes tuursverk iez ingen b innen 
de parti j 

- Ka lender '95- '95 

- R o n d v r a a g . 

O p de jongs te gemeenter j iad in 
Meise p laa ts te de VU-frak t ie 
twee aktual i te i tsmoties van de 
Vereniging van Vlóuamse M a n 
datar i ssen o p de agenda . E^n 
over het v e r b o d tot geb ru ik v a n 
alle F r a n s e p r o d u k t e n in de ge-
meenteUjke g e b o u w e n en d e 
v r aag aan de gemeentel i jke be
volking geen F r a n s e p r o d u k t e n 
mee r te geb ru iken als p ro tes t 
tegen de door Frankr i jk ge
p l ande a t o o m k e m p r o e v e n op 
he t atol M u r u r o a in F r a n s Po-
lynesië; he t a n d e r over de A F -
C E A - w a p e n b e u r s en de onder 
schrijving van het appè l 'W^a-
p e n h a n d e l de w e r e l d uit". D e 
s t emming e rover k e n d e een 
nogal e igenaard ig ver loop . 

BOYCOT 
J e f Verbesseilt (VU-gemeen te -
Tciadslid): „Agalev, die ne t als de 
Volksunie in de opposi t ie zetelt, 
wens t e dit p u n t uit te b re iden 
n a a r de Volksrepubl iek China . 
D e V U h a d h ie r tegen geen en
kel bezwaar . O n d a n k s h a a r be
denk ingen bij de op roep aan de 
bevolk ing van Meise o m F r a n s e 
p r o d u k t e n in de w i n k e l r e k k e n 
te la ten hggen , bleef dit deel in 
he t voors te l b e h o u d e n . E n w a t 
gesch iedde? D e V L D - C V P - p a -
cifisten s t emden tegen. . . o m d a t 
dergeli jke moties de "gemeen-
tehjke bevoegdhe id" te bu i ten 
g a a n ! O o k he t ene r a a d s h d van 
U N I O N deed dat . E n k e l de 
indieners , V U en Agalev, s tem
den p ro . D e a r g u m e n t e n die de 
mee rde rhe id h a n t e e r d e om te
gen te s t emmen ge tu igden -zoals 

f ewoonli jk- van een niet al te 
oog niveau. Wij zouden de 

F ranse wi jnboeren "failliet" la
t en gaan, de kciashandelaars de 
das om doen. . . ko r tom, de ganse 
F r a n s e ekonomie ve r l ammen , 
waarb i j de gew^one m a n de d u p e 
zou zijn. Tenslot te w e r d beshs t 
om een b r ie f t e schri jven naa r de 
F r a n s e en Chinese ambassades 
om het p ro tes t vanu i t Me i se te 
v e r w o o r d e n . D a a r zullen ze in 
Pek ing en Pari js niet goed van 
zijn." 

AFCEA-WAPENBEURS 
J e f Verbesselt: , ,Over di t p u n t 
w e r d -weinig gediskuss ieerd , 
waarschi jnhjk o m d a t wein igen 
ui t de mee rde rhe id de moei te 
h a d d e n gedaan o m he t s tuk 
g rond ig in te ki jken. O n z e 
g roene koUega's o n d e r s t e u n d e n 
de motie t en volle en de meer
derheid. . . die onthie ld z ich! 
Well icht real iseerde de koalit ie 
zich niet da t ze o p die manie r he t 
p u n t mee hielp g o e d k e u r e n : V U 
en Agalev s t emden immers p r o . 
H e t appè l 'W/apenhande l de 
•wereld uit, om te beg innen de 
A F C E A - w a p e n b e u r s " zal d u s 
w^el o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r 
de gemeen te Meise . 

Voor de volledige teks t v a n deze 
twee aktuahte i t smot ies van de 
Verenig ing v a n Vlaiamse M a n 
da tar i ssen of voor mee r mfo 
m.b.t . he t gemeentehjk beleid 
vóin de Volksunie k a n u te rech t 
op he t W M - s e k r e t a r i a a t , Bar 
r ikadenple in 12, 1000 Brussel , 
tel. 02/219.49.30, v r agen naa r 
J a n Broca tus . 

DIKSMUIDE 
IN BORMSHUIS 
In Toonzaal J a n Van H o o g t e n 
van he t Bormshu i s -wordt re
gelmat ig a a n d a c h t bes teed aan 
diverse a spek ten van de 
Vlaamse beweging . Voor h a a r 
achts te tematentoonsteUing 
koos he t Bormshu i s als onder 
w e r p de geschiedenis van de 
I J z e r b e d e v a a r t e n . O n d e r de ti
tel „65 jaar I J z e r b e d e v a a r t e n ; 
van prof.dr. F r a n s Dae l s (1882-
1974) to t mr. Pau l Dae l s (1921-
1989)" k o m e n zowel de bede
vaa r t en zelf als de h e r o p b o u w 
van de n ieuwe toren aan bod . 
Voor deze tentoonste l l ing k o n 
b e r o e p gedaan w o r d e n op de 
zeer ru ime verzêunehng van Ka-
rel Van H a e r e n b o r g h . D e ten
toonstel l ing bhjft g e o p e n d tot en 
me t 28 ok tobe r 1995, te lkens op 
d insdag- en vri jdaignamiddag 
(14u.30 to t 16u.30) en op za-
terdcig (10 tot 16u.) of n a af
spraak . 

cs> BornuhuLt, Volkjtraat 30, 
Antwerpen 

Interne bestuursverkiezingen 
op afdelingsniveau. 

Weekend van 13 
tot 15 oktober 1995. 

^ > 
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I I DE REGIO 
KRIS VAN DUCK IN BOSNIË 
Op vrijdag 8 september trokken 
Vlaams volksvertegenwoordi
ger Kris Van Dijck, J a n Bro-
catus en Guy Muylaert voor 
tien dagen naar Bosnië. Doel 
van de reis was Konjic, op veer
tig kilometer van Sarajevo, 
waar de Balkanaktie, antenne-
Dessel, projekten lopen heeft 
ter ondersteuning van de vele 
oorlogs-vluchtelingen en een 
opvancentrum voor 381 men-
taalgehandikapten helpt be
voorraden. 

Vanuit Dessel werkt men reeds 
langer in deze omgeving en w^er-
den in het verleden eveneens 
werkbezoeken gebracht. Ook 
werkt men nauw samen met 
Convoy of Mercy, een Lon-
dense hulporganisatie, die het 
transport voor haar rekening 
neemt. Dankzij deze laatste 
tocht doorheen Moslim- en 
Kroatisch gebied, konden ener
zijds de verschillende projekten 
geëvalueerd en anderzijds 
nieuwe Uemtonen in de bevoor- yi^anM volksvertegenwoordiger Kru Van Dijek: "Om de UefsUuatU 

dTl wo^rdeT^"*^''" ™^*'' ^^n zowel patiënten ab per^neel menswaardig te maken, tracht de 
ge eg w . Balkanaktie hen in eerdte uutantie te voorzien van kleding en 
Ondanks een vertraging van financiële middelen". 
ruim 48 uren, verhep de reis 
vrijwel vlekkeloos. De noden 
zijn groot in de regio... Be
zoeken w^erden gebracht aan 
Konjic, Mostar, Pazaric (tehuis 
voor mentaalgehandicapten), 
Ostrozac (verdeelcentrum van 
Convoy of Mercy), Jablanica, 
Bugojino, Travnik en de vluch
telingenkampen van Visoko en 
Zenica. De delegatie was ge
tuige van de immense vernie
lingen, de duizenden ontheem-

KOLLOKWIUM: 

INVLOED VAN WOU 
IN BELGIË 

den en de nood aan goede kle
ding en schoeisel, voeding in 
konserven, melkpoeder en 
geld. 

MENSONTEREND 
Kris Van Dijck: „In Pazaric, op 
nauwelijks twintig kilometer van 
Sarajevo en aan de voet van de 

UW GEMEENTE: 

ANTENNE 
VAN DE BALKANAKTIE 
Dessel is één van de antennes 
van de Balkanaktie. Sinds het 
begin van de oorlog in ex-
Joegoslavië bekommert Bal
kanaktie zich vanuit Vlaan
deren om het lot van de meer 
dan 4 miljoen vluchtelingen in 
de verschillende delen, zon
der onderscheid naar af
komst, nationaliteit of gods
dienst. Balkanaktie verenigt 
tientallen vrijwilligersgroe-
pen (antennes) die zich samen 
inzetten om de vluchtelingen 
door de moeilijkste dagen 
heen te helpen en hen te steu
nen bij de opbouw^ van een 
nieuw leven. Kik van deze 
antennes zet zich in voor een 
welbepaald projekt dat zij van 
dichtbij opvolgen. Zij orga
niseren akties in hun streek, 
stellen zelf de hulptranspor
ten samen en begeleiden met 
een delegatie elk transport tot 
op haar eindbestemming: een 
unieke werkwijze die een ge
richte en doeltreffende hulp
verlening waarborgt. 

Sinds 1992 worden zo 20.000 
mensen in vluchtelingencen-
tra overal in ex-Joegoslavië 
voorzien van voeding, kle
ding, hygiënisch materiaal, 
geneesmiddelen enzovoort. 
Balkanaktie zorgt bovendien 
dat kinderen opnieuw naar 
school kunnen, dat zieken
huizen over de nodige mid
delen beschikken en dat oor
logsslachtoffers, ouderen en 

minder-validen op een mens-
w^aardige opvang kunnen re
kenen. 

Opnieuw v/orden we gekon-
fronteerd met een enorme 
menselijke tragedie: duizen
den nieuw^e vluchtelingen uit 
Srebrenica en Zepa in Bosnië, 
een massale uittocht van Ser
vische vluchtelingen die plots 
naar hun huis in Krajina terug 
kunnen, maar niet weten 
•waar te beginnen met de her-
opbouvi' van huizen en dor
pen. En ook nu zal Balkan
aktie aanwezig zijn als deze 
duizenden gezinnen zich, ver 
van huis, afvragen hoe ze 
morgen opnieu^v de dag zul
len doorkomen. 

Ook u kunt meer doen dan de 
schokkende televisiebeelden 
machteloos aan u te laten 
voorbijgaan. Door een gift op 
rekeningnummer 096-
7654321-72 wordt u lid van 
Balkanaktie en helpt u de 
noodhulp verder te zetten. Of 
steek samen met de Balkan
aktie de handen uit de mou
wen en sluit aan bij één van de 
vele vrij'willigersantennes in 
Vl2ianderen. Het kontakt-
adres van de antenne-Dessel 
vindt u hierboven; voor de 
andere antennes kan u het 
sekretariaat van de Balkan
aktie in Antwerpen kontak
teren: Lange Ridderstraat 77, 
2000 Antwerpen, 
(03/234.11.20). 

Igmanberg, verblijven 381 mentaal
gehandicapten, kinderen en volwaé-
denen, die door de oorlog volledig aan 
hun bt overgelaten zijn. Voorheen 
wa<) dit het type opvancentrum voor 
garu Joegoslavië met patiënten uit 
Bosnië, Servië en Kroatië. De leef
situatie 'u er sinds de eerste hulp
konvooien al merkelijk op verbeterd, 
maar tart nog altijd elke verbeel
ding: vernielde gebouwen, gebrekkig 
sanitair, fundamenteel tekort aan 
kleding en voeding en een dramatisch 
tekort aan financiële middelen om de 
65 personeebleden enige vorm van 
vergoeding te geven. Om de leef
situatie van zowel patiënten aU 
personeel menswaardig te maken, 
tracht de Balkanactie hen in eerste 
instantie te voorzien van schoenen, 
degelijke kleding en financiële mid
delen. 

In de vluehtelingenkampen van Vi)-
oko en Zenica, waar vooral mos-
limvluehtelingen verblijven van 
Zepa en Srebrenica, id vooral voe
ding primair. Ook de behuizing — 
mensen zitten met 40 op elkaar 
gepakt in een kUulokaal — moet 
aangeklaagd te worden. Dit ui moei
lijker, maar deze menden hier voor 
onbepaalde tijd samenzetten zander 
enige toekomst of zicht op beter
schap, is gewoonweg mensont
erend. " 

Convoy of Mercy, dat in Os
trozac een revalideringscen-
trum aan het uitbou\ven is sa
men met het ziekenhuis van 
Konjic, verdient ook de me
dewerking van Balkanaktie-
Dessel. Hier zal het hulp krijgen 
onder de vorm van medisch 
materiaal. 

Meer dan ooit wenst de Bal
kanaktie Dessel te helpen waar 
het kan. Van de reis wordt een 
korte videomontage gemaakt en 
een reisverslag geschreven. Ge-
interesseerden voor een voor
dracht, met video, of een ge
drukt reisverslag (lOOfr, ten 
voordele van de Balkanaktie) 
kunnen zich wenden tot Kris 
Van Dijck (014/37.24.54). Gif
ten kunnen gestort worden op 
rekeningnummer 880-3766661-
04 van de Balkanaktie van de 
Gemeenten, Zandvliet 60, 2480 
Dessel. 

Van 23 tot 27 oktober 1995 
organiseert het Navorsings- en 
Studiecentrum voor de Geschiedenis) 
van de Tweede Wereldoorlog een 
koUokwium onder de titeX Maat
schappij, kuituur en mentaliteiten. 
De impakt van de Tweede We-
reldoorlag in België. 

Deze studieweek maakt deel uit 
van een projekt dat in 1990 een 
eerste belangrijk resultaat 
kende. Het tema betrof toen 
'België 1940: een maatschappij 
in krisis, een land in oorlog.' Dit 
jaar zal een poging ondernomen 
^vorden om de Belgische maat
schappij te analyseren zoals 
deze uit de oorlog kwam. „50 
jaar later," zo laat de uitnodiging 
weten, „maet definitief afscheid ge
nomen worden van de mythe die de 
bezetting hoofdzakelijk herleidde tot 
het antagonisnu collaboratie-ver
zet". 

Nu wordt de vraag gesteld -wat 
de erfenis van het konflikt w âs 
en wat het politieke, kulturele 
en maatschappehjke debat is dat 
er nu cian gekoppeld wordt. Het 
is de bedoeling de korte, mid
dellange en lange termijnimpakt 

van de oorlog te onderzoeken 
aan de hand van nieuwe vraag
stellingen. 

PROGRAMMA 
23 okt.: w o n en zijn herden
kingen - Leven en houding van 
de katolieken tijdens de bezet
ting; 

24 okt.: Nationalisme en na
tionale identiteiten. De impakt 
van de twee wereldoorlogen. 

25 okt.: Kuituur - Litera
tuur/Architektuur en stede
bouw 

26 okt.: Kuituur - Onder
wijs/Plastische kunsten 

27 okt.: België en Overzee 

c»Geïnteresjeerden voor deel
name aan één of meerdere stu
diedagen kunnen zicb wenden 
tot: Sophie Rottiers, Navor
sings- en Studiecentrum voor 
de Geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog, Resi
dence Palace, Blok E, Wet
straat 155 bus 2, 1040 Brussel, 
tel. 02/287.48.11, fax 
02/287.47.10. 

GESPREKSBIJEENKOMST TE LEUVEN 

VLAANDEREN, EEN 
ENGAGEMENT WAARD? 
De Werkgemeenschap Vlaan
deren Morgen nodigt samen 
met het Leuvense studenten-
genootschap ,,Vlaanderen an
ders Bekeken" aUe geïnteres
seerden uit om op vrijdag 13 
oktober mee te komen discus
siëren over Vlaanderen, een en
gagement waard? 
Prof. Bertrand Declercq van de 
Leuvense fakulteit Politieke 
Wetenschappen zal ter inleiding 
enkele gedachten over het 
thema ontwouden. Vervolgens 
zal „Vlaanderen anders beke
ken" er eerste vragen en kom-
mentaren bij plaatsen. Waarna 
de diskussie open getrokken 
wordt. 

Prof Erik Van Hove (UIA, 
Fakulteit Politieke Weten
schappen) modereert. 

Aanvang: 17u. 

Plaats: Justus Lipsius-audito-
rium in de Fakulteit Wijsbe
geerte en Letteren, Blijde In
komststraat 21, 3000 Leuven. 
Einde omstreeks 20u. 

Aanwezigen zijn uitgenodigd 
om nadien in Taverne Mister 
Honderd (Ladeuzeplein, naast 
de Universiteitsbiblioteek) nog 
mee een hapje te komen eten. 

c»Info: Meir 24 te 2000 Ant
werpen, 03/226.61.61. 

DRIE LUNCHGESPREKKEN: 

VREDE IN VEELVOUD 
In het kader van de Vlaamse 
Vredesweek organiseert het 
Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel een reeks lunchgesprek-
ken rond het tema Vrede in veel
voud. 

De gesprekken vinden drie op
eenvolgende vrijdagen, telkens 
van 12 tot 14 uur, plaats in het 
algemeen Volksunie-sekretari-
aat, Erasmuszaal (tweede ver
dieping), Barrikadenplein 12 te 
Brussel. Volgende onderwerpen 
en sprekers komen aan bod: 

— op vrijdag 29 september om 
12u.: Europa na de Koude Oorlog en 
de toestand in ex-Joegoslavië, door 
Daniel Van Dael, algemeen se-
kretaris van Pax Christi Vlaan
deren; 

— op vrijdag 6 oktober om 12u.: 
Vlaamse Beweging en vredesbewe
ging —guteren, vandaag en margen, 

door Hugo Van Hemelryck, al
gemeen sekretaris van het Ver
bond VOS; 

— op vrijdag 13 oktober om 12u.: 
Vrede, een wereldwijde opdracht, 
door dr. Jef De Loof, voorzitter 
van Artsen tegen Atoomwa
pens. 

De deelname aan deze cyclus is 
gratis. Alle belangstellenden 
zijn welkom. De aanwezigen 
worden gratis belegde broodjes 
en drank aangeboden. 

'^Wie één of meerdere van deze 
lunebgesprekken wil bijwonen, 
wordt verxocbt zo snel mogelijk 
in te schrijven bij het Vormings
centrum Lodewijk Dosfel, t.a.v. 
Lieven Debandschutter (direk-
teur), Omwentelingsstraat 13 te 
1000Brussel (UL 021219.25.00, 

fax 021217.35.10). 
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MUZIEK 
ORGANIST KRISTIAAN VAN INGELGEM 

KONCERTEREN ALS HULDEBETOON 
In de schaduw van het grote 
Festival van Vlaanderen werkt 
de Aalsterse organist Kristiaan 
van Ingelgem al vijfentwintig 
jaar aan een plant die een boom 
is ge^vorden: zijn cyclus van 
orgelkoncerten. 

Voor de knapen van de Schola 
in Sint-Baafs — we zaten op 
Sint-Lievens en gingen vaak al 
morrend naar de lange repetities 
— w âs muziek een flard uit het 
„Ave Maria" van Arcadelt, de 
kapellendans van de katedraal 
met zijn barokke beelden, maar 
vooral het orgel met zijn vier 
klavieren en zijn pedaal waarin 
zo'n rijkdom van klanken ver
borgen zat, een heel orkest als 
het ware. We zagen organist 
Gabriel Verschraegen knoppen 
induwen en uittrekken, wisten 
amper wat een register was, 
maar hoorden nu eens een 
schalmei, dan weer een fanfare 
of het geruis van een beekje. 

De jubileumuitgave is voor 
Kristiaan Van Ingelgem een 
voUe werkdag geworden. De 
koren, de vrienden, de waar
dering en de bloemen waren 
echter zoete balsem. Het begon 
met een mis in de Sint-Mar-
tinuskerk waar mannenkoren 
voor het gregoriaans zorgden en 
de gevierde voor een triomfan
telijk slot: de toccata van 
Ch.M.Widor. In de Jezuïeten
kerk bracht „Laetare" onder lei
ding van Marijke Coghe w^erk 
van o.m. H. Purcell terwijl Kris
tiaan Van Ingelgem de kom-
munie begeleidde met een or
gelimprovisatie, een facet 
waarin hij onnavolgbaar is. 
Zegt men immers niet van hem 
dat hij probleemloos brodeert 
op een tema dat hem door een 
toevallige luisteraar in handen is 
gespeeld? 

ORGELROUTE 

De orgeltocht in de namiddag is 
een verademing voor wie van 

peis en vree houdt, lïerst -wordt 
Sint-GUlis-Dendermonde aan
gedaan, geboorteplaats van de 
feesteling. Tussen Bach en Mo
zart in worden de registers van 
het orgel uitgetest, eerst inge
togen op Feremans „Maria, 
schone vrouw", dan ludiek op 
het volkslied „Die mey pley-
sant". Hoor ik Susato? Neen, 
het is meester-improvisator Van 
Ingelgem. 

Dan volgt het slotkoncert in de 
H.Kruiskerk van Lebbeke. 
Kristiaan Van Ingelgem be
speelt er een instrument ge
bouwd door de orgelbouwers 
Pels-D'Hondt uit Herselt. Hij 
wordt begeleid door het Aal-
sters kamerorkest. 

Haendel tekent voor twee or-
gelconcerti, bedoeld als tussen
spel tijdens opera's, meezingers 
maar uiterst virtuoos, Mozart 
voor drie kerksonates, inter
mezzi tussen lezingen en evan
gelie en Bach voor een kunstig 
•weefwerk waarvan alleen hij het 
geheim bezit. Maar ik geniet 
nog het meest — hier spreekt de 
verwende radioluisteraar — van 
de improvisatie van Kristiaan 
Van Ingelgem op een eigen 
tema, een hymne aan de or-
gelbou-wers, vol piëteit, als een 
koróial. 

De feestehng heeft hard ge
werkt. Wij hebben van harte 
genoten. 

(wdb) 

Verminneru) juhlleumtoernee krijgt een vervolg.. 

GECOVERD DOOR SPELERS 
EN DRINKERS 

25JAARVERMINNEN 

KrLét'iaati Van Ingelgem wordt in de bloemetjcé gezet ter gelegenheid 
van 25 jaar orgelkoncerten. 

MUZIEK VAN TOREN TOT TOREN 
Op zaterdag 7 oktober zal in 
het centrum van Antwerpen 
voor de zesde maal de ma
nifestatie ,,Van toren tot toren" 
plaats hebben. Gestart als mu-
zikcJe ontmoetingsdag voor 
Vlaaomse koren groeide het ge
beuren uit tot een echte hap
pening. Zo is er dit jaar tussen 
13 en 17u. een openluchtfes
tival met optredens van musici 
en koren op de Grote Markt, 
de Handschoenmarkt, de 
Groenplaats, de Lijnwaad-
markt, en de Biermarkt. Daar
naast zullen kleinkunstgroe-
pen met paard en kar door het 
centrum trekken en speelt de 
beiaard op de Groenplaats. 
Met dit initiatief willen het 
ANZ en de Nationale Koor
federatie bevrijzen dat ook 
Vlaanderen een lange en rijke 
koortraditie heeft. Dat denken 
we terecht van onze buren. 
Want tijdens de vakantie rep
pen we ons naar een of andere 
Duitse kerk om der vertederd 
te luisteren naar het plaatselijk 
koor. Dat denken we even 
terecht van de Engelsen. We 

zijn immers toevallig in Exeter 
en daar klinken de hemelse 
stemmen van het naburige col
lege: rode ge-waden en witte 
kragen tussen kunstig be-
-werkte koorbanken. We roe
men de Engelse en Duitse 
koortraditie. Antwerpen biedt 
ons de kans te ervaren hoe rijk 
ons eigen koorleven is. 

DRIE GENERATIES 
Vaste waarden in het pro
gramma blijven de koormis-
sen. In de katedraal weer
klinkt om I6u. de „Messe So-
lonnelle" van de Gentenaar 
Norbert Rosseau, uitgevoerd 
door de Schola van de Gentse 
Sint-Beiafskatedreial en orga
nist Edvk^ard De Geest o.l.v. 
Michael Ghijs. En om I7u. 
brengt Lode Dieltiens zijn mis 
in de volkstaal met het Sint-
Pieterskoor uit Berlaar, Can
tabile uit Kampenhout, Fide-
litas uit Wijnegem, en het Ce-
ciliakoor en het jeugdkoor 
Nayambi uit Sint-Antonius-
Zoersel. Stanislas Deriemae-
ker bespeelt het orgel. 

De dag wordt afgesloten met 
een avondkoncert in de ka
tedraal. Op het progrjmima 
staan w^erken van drie gene
raties Vlaamse komponisten: 
het „Stabat Mater" van Jo 
seph Reyelandt, mystiek van 
toon en beïnvloed door o.m. E. 
Tinel en C. Franck, „Rosa 
mystica" voor sopraan en or
kest van Jef Maes die zichzelf 
een modern romanticus 
noemde, en het „Te Deum" 
van Kristiaan Van Ingelgem in 
een echt persoonlijke stijl, her
kenbaar door zijn onbevan
genheid. Het uitgebreid orkest 
Chapelle de Lorraine, de 
Schola Cantorum Cantate Do
mino, en de solisten worden 
geleid door Florian Heyerick. 

(wdb) 

c^ Genummerde kaarten zijn 
te verkrijgen tegen 450 fr. (350 
fr. voor CJP, *3paé en ANZ-
groepen) bij het ANZ, Baron 
Dhani^laan 20 (03/237.93.92) 
en Fnac Groenplaats 
(03/231.20.56). 

In de zomer van '94 pakten zes 
zangers van bij ons uit met een 
stevige selektie uit Johan Ver-
minnens k-warteeu-w kompone-
ren en liedjesschrijven. De be
geleidende muzikanten -werden 
Spelers genoemd, de zangers (te
recht?) Drinker.), en het talrijke 
pubhek genoot volop van dit 
extraatje. 

Dat Verminnens JubUeumtoer-
nee een vervolg zou krijgen lag 
voor de hand. AB-Luna-direk-
tuer Jar i Demeulemeester be
sloot om een nieu-we versie van 
Speler.) en Drinkere te laten op
treden in de Brusselse Luna. 
Johans ontdekker en voorma
lige producer-uitgever Jean 
Kluger en Studio Brussel-stem 
Jan Hautekiet sloegen de han
den in mekaar. Dertien grote 
namen wilden graag meedoen, 
en in de studio -werden Johans 
liedjes in een s-wingend en he
dendaags kleedje gestoken. Als 
een Guy Swinnen van de Scabs, 
of Mare Voste van Belgian As-
sociality, en Stijn Meuris en zijn 
gitaris Lars Van Bambost er hun 
schouders onder zetten is het 
rocken geblazen. 

Het -waren evenwel de meer 
zwoele bluesystemmen die het 
Lunateater het meest beroer
den. Sara Bettens van (The) K's 
Choice en Paul Michiels (Soul-
sister) be-wezen in het Neder
lands nogmaals hun internati
onale klasse. Terwijl een over
tuigende Isabelle A. en Frank 
van de Linden (de Mens) elk in 
hun eigen stijl wisten te be
koren. Koen Wauters zong zijn 
versie van ,,Laat me nu toch niet 

^ 

alleen". En Vlaandrens favo
riete Nederlander Bram Ver
meulen en onze levende blues-
legende Roland (van Campen-
hout) -wisten respektievelijk met 
„Tussen spelers en drinkers" en 
,,Rue des bouchers" onverge
telijke versies neer te poten. J a n 
Leyers -werd door spitsbroer 
Paul op de mondharmonica be
geleid, en Rick de Leeuw leek 
regelrecht uit de Bar Tropical 
op het podium te zijn gestapt. 
Voor elk wat -wils dus, en in 
navolging van de oden aan het 
talent van Freddie Mercury, El-
ton John en bij ons Will 
Tura(lura) is dit eerbetoon aan 
Johan Verminnen een ge
slaagde zet geworden. Spijtig 
dat het om een éénmahg ge
beuren ging. Dit programma 
tijdens de zomer op de planken 
van het Oostendse Casino zou 
een topgebeuren kunnen zijn. 
Johan zelf besloot in de Luna 
met een spetterende versie van 
zijn ,,Bal van de dooie rat", en 
als bis k^vam hij samen met 
IsabeUe sfeervol ,,De hemel vol 
sterren" overdoen. Deze „Spe
lers en drinkers", uit bij EMI, is 
een monument vjui een plaat. 

Donderdag 28 september pakt 
de Luna uit met de grote Lou
don Wainwright en -vrijdag 28 
Janis lan. Oktober brengt ons 
niemand minder dan Art Gar-
funkel (ex-Paul Simon) en Ben 
Harper. Dé uitschieters voor 
november zijn jazzreus Wajme 
Shorter (9 nov.). Bram Ver
meulen (10-II nov.) en To%vnes 
Van Zandt op 13 november. 

Sergius 
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M E N G E L W E l 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 30 SEPTEMBER 

IKIRU 
Dit Japanse coord, tevens de titel van de prent van de Japanse 
regisseur Akira Kurosawa die in 1951 op het Festival van 
Venetië gelauwerd werd voor zijn film „Rashomon" betekent 
„met volle teugen leven". Het gaat over een stipte bediende die 
al dertig jaar getrouw en onderdanig zijn job doet zonder ook 
maar eenmaal over de schreef te zijn gegaan. Dus hij heeft niet 
„echt" geleefd. (TV 2, om 20u.35) 

ZONDAG 1 OKTOBER 

DE TERUGKEER VAN SOLJENITZIN 
De BRT heeft wel lang gewacht om deze degelijke BBC-
dokumentaire over de terugkeer van de verbannen Russische 
schrijver (Nobelprijswinnaar) naar zijn geboorteland, uit te 
zenden. (TV 2, De keuze van Dekeyder, om 19u.50) 

JAMES DEAN 
Arte •wijdt een hele avond aan James Dean. 

— Giant, met James Dean, Rock Hudson en Liz Taylor. (Arte, 
om 20u.55) 

— The First American Teenager. Dok. over het leven, de drie 
films en de dramatische dood van James Dean . (Arte, om 
23U.55) 

MAANDAG 2 OKTOBER 

DWARS LAT 
Wij kijken vol nieuwsgierigheid en belangstelling uit naar de 
eerste aflevering van deze reeks die aangekondigd wordt als 
een ,,sportsoap". Het belooft, gezien de medewerkers, alhoewel 
wij ons afvragen wat Brusselmans hierbij komt doen. Die man 
is toch een soapreeks op zichzelf! (TV 1, om 20u.05) 

DINSDAG 3 OKTOBER 

AUTISME 
Portret van enkele Vlaamse autisten in TeUfactti. (VTM, om 
22u.l5) 

WOENSDAG 4 OKTOBER 

NOBLESSE OBLIGE: ADEL 
Het team van Boulevard maakte een interessante dokumentaire 
over de huidige adel in België en zijn geschiedenis. (TV 1, om. 
21u.) 

D O N D E R D A G 5 OKTOBER 

PANORAMA 
Uit de vernieling. Indringende dok. van William Van Laeken 
over de vreselijke gevolgen van de oorlog in Bosnië. (TV 1, om 
22u.l5) 

ACHTER SLOT EN GRENDEL 
Reeks gesprekken met langdurig gedetineerden. Schrijnende 
en pakkende verhalen. Vanavond gaat het over Jacquehne die 
haar echtgenoot om het leven bracht. Wat heeft haar tot die 
daad gebracht? (Ned. I, om 23u.30) 

VRIJDAG 6 OKTOBER 

THE CRYING GAME 
Psychologisch drama over een door de IRA ontvoerde Britse 
soldaat. Terwijl hij op zijn executie wacht en in spanning leeft, 
wordt hij bewaakt door Fergus, een onverbiddelijke IRA-man. 
Stilaan groeit wederzijds eerbied en tenslotte vriendschap 
tussen beiden. (TV 1, om 21u.20) 

FRENCH KISS 
if-k French Kass is de Engelse 
formulering van wat wij in het 
Nederlands een tongkus noe
men. Onder deze titel borg re
gisseur Lawrence Kasdan een 
ietwat anchronistisch liefdes
verhaal. 

Kate (Meg Ryan — hier nog wat 
gekker dan in ,,When Harry 
met Sally") weet dat haar lief 
Charlie is weggelopen naar een 
andere vrou^v, Juliette (Susan 
Anbeh, en je kunt alleen maar 
zeggen dat ze heel Frans en heel 
mooi is), en dat dit tweetal nu in 
Parijs zit. Het probleem van 
Kate is echter dat ze Charlie 
terug wil, maar ook angst heeft 
om te vliegen. Die wordt echter 
overwonnen en op het vhegtuig 
maakt ze kennis met de Franse 
gladjanus en dief, Luc (Kevin 
Kline), die een van zijn grootste 
bezittingen in haar tasje ver
stopt. Wanneer dat tasje echter 
gestolen wordt, wordt het twee
tal verenigd in een speurtocht 
die hen doorheen mooie land
schappen en prachtige steden 
voert — een pluim voor het ca
merawerk van Owen Roizman 
— , waar de Franse kuituur 
honderd jaar lijkt te hebben 
stilgestaan. Soms denk je w êl 
dat je in een film van de toe
ristische dienst bent verzeild, 
waar humor ver te zoeken is en 
veel geheimen zijn er ook niet, 
want het eind kon je al voor
spellen vooraleer deze film be
gon. Het enige wat je echt ont
houdt van deze film is de mu
ziek. 

CONGO 
ifk Michael Crichton is sinds 
enkele jaren een naam als een 
klok in de filmwereld, dankzij 
hits als,, Jurassic Pare" en,,Dis
closure". Alaar kenners ^veten 
dat hij reeds in 1971 het sce
nario schreef voor „The An
dromeda Strain", dat hij sce
narist en regisseur was voor de 
SF-triller „Westworld" (1973) 
en dat hij in 1977 een grote hit 
scoorde als regisseur met 
„Coma". Het isook uit die tijd 
dat het boek Congo dateert, dat 
nu uiteindelijk w^erd verfilmd 
door regisseur (en producent) 
Frank Marshall. 

De film begint met bodemon
derzoeker Charles Travis die in 
Congo verd'wijnt terwijl hij in 
opdracht van de Texaanse firma 
TraviCom op zoek is naar di
amanten. Satelietfoto's tonen 
zijn laatste momenten, waarop 
enkele dode lichamen te zien 
zijn en een aapachtig gelaat. 

Karen Ross (Laura Linney), ex-
verloofde van Travis, gaat da
delijk op zoek naar hem en de 
diamanten, alhoewel Charles' 
vader/baas, de inhalige R.B. 
Travis (Joe Don Baker), ei
genlijk meer om de diamanten 
lijkt te geven dan om zijn zoon. 
Karen is niet zo maar iemand, zij 
heeft er een loopbaan bij de CIA 
opzitten, zodat ze al vlug de 
nodige mensen vindt om een 
safari naar de Afrikaanse bin
nenlanden op te zetten. Eerst is 
daar Peter Elliot (Dylan Walsh) 
die wat graag zijn berggorilla 
Amy terug wou willen zien. Sa
men met hem gaat Herkermer 
Homolka (Tim Curry), een 
avonturier wiens enige doel is 
de verloren diamantstad Zini, te 
vinden, daarbij is er nog Mon
roe Kelly (Ernie Hudson), lei
der van de expeditie en ex-
huurling. 

Congo ld een film naar een boek van Michael - Juroddic Park -
Crichton. Weer een boek dat de nek werd omgedraaid. 

Nu heb je natuurlijk het nodige 
cement nodig om al deze ka
rakters te laten evolueren, en 
dat maakte Crichton duidelijk 
w^aar in zijn roman. Maar sce
naristen denken soms het beter 
te weten en John Patrick Shan-
ley is zo'n betw^eter. Hij haalde 
al het cement eruit en wat in de 
film Congo resteert is een aantal 
aktie-scènes, die op zichzelf wel 
goed gemaakt zijn, maar waar je 
de zin helemaal niet van snapt. 
En de regisseur trapte mee in 
die val, zodat de berggorilla 
Amy, met zijn ontroerende ogen 
en expressief gelaat (een re
alisatie van Stan — Jurassic Pare 
— Winston), zow^at de hoofdrol 
lijkt te spelen, terwijl auteur 
Crichton heel andere bedoelin
gen had. Weer een boek dat de 
nek werd omgedraaid. 

SILENT FALL 
•hk Autisme hebben we al en
kele malen in de film ontmoet. 
Rain Man en Awakening.) waren 
twee voorbeelden van hoe het 
tragische lot van een mens kan 
worden gekommercialiseerd. 
Regisseur Bruce Beresford 
heeft alles gedaan om niet in die 
val te trappen, maar het is en 
blijft erg moeilijk. In zijn Silent 
Fall vertelt hij het verhaal van 
Jake Rainer (Richard Drey-
fuss), die ooit een vooraan
staand psychiater was, bekend 
om zijn werk met autistische 
kinderen, zijn geheim school in 
zijn warmte, humor en persoon
lijke aanpak. Maar een desas
treuze gebeurtenis heeft Jake 
verbitterd, en hij weigert nog 
zijn beroep uit te oefenen; ook in 
zijn huwelijk gaat het goed fout. 
Maar er zou echter geen film 

zijn, als er niet iets gebeurde dat 
Jake zou doen ontwaken. De 
gebeurtenis is hier dat er een 
vreselijke en bizarre dubbel-
moord gebeurt op het landgoed 
van de Warden's. Er zijn geen 
cianknopingspunten, maar er 
zijn wel twee getuigen, Tom 
Warden (Ben Faulkner), een 
negen jaar oude autistische 
knaap, en zijn zus Sylvie. Op 
het ogenblik dat Jake op de 
plaats van de misdaad arriveert, 
staat Tim daar met een bebloed 
mes in de handen, terwijl zijn 
zus zich in een kast verbergt. 

Jake wil niet in de zaak be
trokken raken, zelfs de sner
pende woorden over „misluk
king" die z'n vrouw Karen 
(Linda Hamilton) hem naar het 
hoofd gooit kunnen daarbij niet 
helpen. Maar wanneer zijn ri
vaal, de autoritaire doctor Har-
hnger (John Litgo-w) de knaap 
wil aanpakken, zwicht Jake en 
neemt de jongen als patiënt. In 
het begin is de film wat uit-
leggerig over autisme, maar mij 
lijkt het toch verantwoord. 

Maar de laatste veerrig minuten 
van de film ben je in voor een 
leuke triller, met dit nadeel ech
ter dat je zoveel legstukken van 
de puzzle krijgt aangeboden, 
dat je zelf de dader kunt aan
duiden. Het is regisseur Be
resford, net zoals in vorige films 
(„Breaker Morant", „Driving 
Miss Daisy", „Mr. Jones") ech
ter meer te doen om de ont-
wikkehng van het karakter van 
zijn personage dan om de plot, 
en dat wil cinemabezoekers wel 
eens afschrikken. 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„ Vlaming beroofd in Siberië', 
las Ahasverus. 
Koud kunstje! 

^ 1 ^ 

© 
Chirac: 
kernkop van JutI 

© 
Beieren: 
kruis én munt 

© 
Spelling uitgesteld 
Fantasties! 

© 
Een nachtje aan zee 
bij pyromaneschijn 

© 
Bussen rijden op wijn 
Chateau Mazoet 

© 
Chirac wil nu ook 
Euroshima 

© 
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WEDERWOORD 

D e redakt ie on tvangt 
g raag br ieven van lezers. 
Naamloze , scheld- en 
smaadbr ieven gaan de 
scheu rmand in. D e an
dere publ iceer t zij, naar 
gelang er p laa ts is. 

D e redakt ie behoud t 
zich he t rech t voor br ie
ven in te kor ten en pers 
klaar te maken . 

Brieven w o r d e n onder
t ekend met naam en 
plaats van herkomst , ten
zij de schrijver verzoekt 
initialen te gebru iken . 

FRANSKILJONS 
PALMEN VLD IN 
Bijna de helft van de VLD-
kiezers voor het nieuwe voor
zitterschap van de liberalen 
stemde dus voor een franskiljon, 
belgicist en notoir vriend van 
massamoordenaar Mobutut Se 
Seseko. 

Met de verkiezing van Herman 
De Croo behalen de franskiljons 
en reaktionairen hun zoveelste 
overwinning op rij. 

Binnen de CVP w^orden de be
langen van de franskiljonse bur
gerij van Kortrijk, Gent en Ant
werpen al verdedigd door de 
franskiljonse raadsleden Sabine 
de Bethune (senaat) en staats-
sekretaris voor Ontwikkelings-
Scimenwerking Reginald Mo
reels. 

In groot-Gent wordt het ciantal 
franskiljons op 20.000 eenheden 
geschat. Ze hebben eigen klubs, 
scholen en een ^veekblad. 

In Antwerpen verzamelen de 
franskiljons rond het liberale 
weekblad La Semaine d'Anverd. 

Dit is de voortzetting van de 
franskiljonse krant Le Matin die 
in 1944 opriep om de repressie 
tegen de Vlaams-nationaUsten 
tot het uiterste te drijven en 
zoveel mogelijk doodsvonnissen 
uit te spreken. In La Semaine 
vindt men iedere week een goed 
overzicht van de franskiljonse 
aktiviteiten op sociaal, kultureel 
en sportief gebied. 

Het fi^anskiljonse VLD-ge-
meenteraadslid Antoinette Hel-
smoortel-Pecher schrijft ook ge
regeld in La Semaine en ze bUnkt 
er uit in belgicistisch gelul. Bin
nen de Antwerpse VLD heeft 
niemand hier blijkbaar proble
men mee. Dit bewijst dat de 
"Vlaamse' VLD eigenhjk nooit 
Vlaams is ge^veest. 

We kijken nu ook met veel 
interesse uit naar de zgn. 
Vlaamse verruimers van de 
VLD (Gabriels, Coveliers, Val
keniers, Geens, Somers, Van 
Biesen, enz...): zullen zij nog 
durven opkomen om een einde 
te maken aan de onrechtvaar
dige transferten Uciar Wallonië? 
Of zullen zij hun overtuiging 
inslikken en dansen naar de 
tonen van een franskiljon... om 
hun postje en/of mandaat niet te 
verhezen? 

Mark de Vries, 
Lier 

ONT
GOOCHELING 
Het is vandaag een zware deig 
geweest tot 18u.45 in het be
drijf, daarna vlug vóór 19u. en
kele boodschappen... en dan 
naar huis. 

Oef... schoenen uit, handtas op
zij en de post... 

E^n brief van de Vlaamse Raad, 
dagorde van de volgende ge
meenteraad... en een uitnodi
ging van de Provinciale Werk
groep Emancipatiebeleid. 

Wat mij dan het eerst inte

resseert is het aanvangsuur. Ge
woonlijk denken de mensen van 
de werkgroep Emancipatiebe
leid er niet aan dat er ook vrouwen 
buitenshuis -werken. Nu dit viel 
mee, de kursus start om 20u. 
Goed! En nu het onderwerp... 
Toen kreeg ik een klap in mijn 
gezicht: „Jij die mij ik maakt. 
Recente inzichten m.b.t. opvoe
den en opgevoed worden". 

Voor ik mijn woede en teleur
stelling begin te spuien, vril ik 
\vel duidelijk stellen dat ik tegen 
dit onderwerp alsdusdanig niets 
heb, integendeel. 

Alaar het is hemeltergend, ver
nederend tot op het bot, dat het 
Postuniversitair Centrum West-
Vlaanderen (Kulak) , met dit 
oer-konservatief onderwerp 
komt aandragen. 

Zijn wij, vrouwen, in niets an
ders meer geïnteresseerd? Gaat 
al onze belangsteUing nog steeds 
en uitsluitend naar onderwer
pen als, opvoeden van kinderen, 
bloemenschikken, koken, ...? 

Ik ben ontgoocheld, vertwij
feld... Ga je naar de nationale 
vrouwendag van de VU dan 
schijnt er maar één onderwerp 
te zijn ,,Kinderopvang". E^n 
probleemschets van één dag, 
zonder brainstorming achteraf, 
geen konkrete akties. 

Kijk je TV dan ̂ vorden de vrou
wen gedegradeerd tot kuisende, 
en wassende wezens (het woord 
mens is hier niet meer op zijn 
plaats) die konstant lekken... 

En nu de genadeslag: zelfs het 
centrum voor Emancipatiebe
leid en de Kulak volgen die
zelfde gedachtengang! 

Wat is er verkeerd met ons? 
Voelen de meeste vrouwen zich 
comfortabel in hun gouden 
kooi? Is de norm „zelfrespekt" 
weggevallen? Waren en zijn we 
tweederangsburgers? Verlagen 
we onszelf tot dit niveau? 

Ben ik de enige die het anders 
ziet? Waarschijnlijk niet, maar 
zijn vrij vritte raven? 

Wat moet ik doen? Wat kan ik 
doen? 

Tenvijl ik zit na te denken hoor 
ik in de verte een heve vrou
wenstem nog maar eens aan
prijzen hoe goed „allways ultra" 
wel is. 

Arme vrouwen, na 2000 jaar 
nog steeds tussen hamer en 
aambeeld. 

Roos Snauw£iert, 
huisvrouw, huismoeder-

echtgenote 
logistiek manager & 

kostenberekening 
NV Schlegel 

VU-gemeenteraadslid te 
Gistel 

Arr. voorzitter VU-OVD 

DIKSMUIDE 
Graag deze reaktie op de brief 
„IJzerbedevaart (3)" van Re-
naat van Beeck uit Berchem 
(WIJ , 20sept. j.1.). 

Ballonnetjes in de handen van 
onschuldige bloedjes stoppen 
vind ik persoonlijk ook niet erg. 
Alle partijen hebben zich aan 
zoiets wel bezondigd vooral 
rond verkiezingstijd. 

Als één van de eerste VU-mi-
htanten kan ik mij echter niet 
herinneren dat de VU toen zo 
rijk w âs dat zij petjes en sjaaltjes 
kon uitdelen. En wat de VU of 
haar mihtcinten nóóit gedaan 
hebben dat is de IJzerbedevaart 
saboteren of haar voorzitter uit-
fluiten. Ook niet toen het I J -
zerbedevaartkomitee nog niet 
pluralistisch vv'as. 

Voor ons en ieder rechtgeaard 
mens gaat het in Diksmuide om 
hulde cian gesneuvelden van een 
oorlog; dat is daar belangrijk. 
Ook dat het Ijzertestament ge
ëerbiedigd en nageleefd wordt: 
streven naar nooit meer oorlog, 
godsvrede = pluralisme, gelijk
berechtiging van alle volkeren. 

Ieder van ons kan wel ergens 
iets vinden dat we minder goed 
vinden of anders zouden vrillen. 

maar de IJzerbedevaart sabo
teren, dat nooit. Verschillende 
van mi;n nonkels, de één ge
troffen dooryperiet, de anderen 
groot invaliden en nu gestorven, 
zouden zich omkeren in hun 
graf, dat weet ik zeker. 

Margriet Vandamme, 
Oostende 

MOREELS 
Vandaag mocht ik van u een 
uitnodiging ontvangen voor een 
receptie n.a.v. de XXIste Al
gemene Vergadering ACP/EU. 
Met deze open brief w^ens ik mij 
te verontschuldigen voor deze 
bijeenkomst. 

Mijn verontschuldiging is ener
zijds gebaseerd op het feit dat ik 
niet echt gehecht ben aan al-
lerhcinde recepties. Ik begrijp 
echter tenvoUe dat dergelijke 
dingen protocolair wel hun 
funktie hebben. Bijgevolg is er 
nog een andere reden. Tot mijn 
verbazing, verwondering en 
zelfs verbijstering stelde ik va^t 
dat de uitnodiging tweetahg 
was... maar enkel in het Frans 
en Engels •was opgesteld. Om 
het nog wat erger te maken, 
vermeldt u het adres van de 
receptie uitsluitend in het 
Frans. 

Op deze 'wijze stelt u Brussel 
(en België) voor als een ééntahg 
Franse stad (en staat). U mis
kent zondermeer de taal van de 
meerderheid van de bevolking. 
Bovendien doet u alle inspan
ningen teniet om de Europese 
instellingen te vrijzen op het 
tweetaUge karakter vein de Eu
ropese hoofdstad. 

U zult mij dan ook veront
schuldigen op deze receptie en 
misschien kunt u de redenen 
ervan (in het Nederlands) in uw 
speech vermelden. 

Jaak Vandemeulebroucke, 
lid van het Europees 

Parlement 
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UMIJTER 
HET INTER-NATIONALISME VAN DE VOLKSUNIE / l 

HET EUROPA DAT WIJ WILLEN 
In het éedert 1989 herenigd Europa wonen zowat 735 
miljoen meruen. Turfden het Oeralgebergte en de Noordzee, 
van Albanië tot WiJ:riu>land, leven ze door oorlogen en 
allerhande ge,)chiedenid<ien over 36 staten verdeeld. On
geveer 1/7 daarvan beschouwt men ab een minderheid. Du^ 
ab een volk-zonder-^taat. Op 9 oktober 1993 bed loot de 
Europaraadtop in Wenen om: „De Europese Menöen-
rechtenovereenkonut in de eerste plaats) toepasbaar te 
maken voor alle minderheden binnen haar leden." Maar 
eer dit voornemen zover kwam, vonden er na WO II30jaar 
lang betogingen en aktio plaat<). De Volksunie stuwde het 
grootste deel van deze initiatieven. De namen Maurits 
Coppieters, Willy Kuijpers, Walter Luyten en Jaak 
Vandemeubbroueke zijn hbrbij niet weg te denken. Zij 
hebben onze volksnatioruib partij opengewerkt tot een 
„internatwnab" van denken-en-handebn. 

A
an Willy Kuijpers vroegen 
we om een deeltje van die 
geschiedenis neer te pen
nen. Drie jaar werkte hij als 

EP-lid aan een verslag over deze 
minderheidsvolkeren. Het werd 
op 30 oktober 1987 door het EP 
goedgekeurd. Dientengevolge 
kan het Bureau voor Minder-
Verspreide Talen — gevestigd in 
Dublin en in St.-Joost-ten-
Node - elk jaar zow^at 90 mil
joen ERE (= ECU!) besteden 
aan de heropleving van vele 
bedreigde kuituren binnen de 
EU. 

DE MISLUKTE 
PANNEKOEK! 
Met staatsgrenzen heb ik altijd 
véél last gehad! Zij eerbiedigen 
bijna nergens de natuurlijke ge
meenschappen. Zie welke „mis
lukte pannekoek" België met 
zijn onlogische grenzen wel is! 
Zo legde het Verdrag van Lon
den in 1839 de opdeling van 
Limburg vast. De Maas werd — 
zogenaamd — een natuurlijke 
grens zodat die Londense heren 
de stad Maastricht op de andere 
oever £ian de andere staat toe
kenden! Waar bleef de inspraak 
en het recht van het volk? 

Hetzelfde geldt voor de opde
ling van het hertogdom Bra
bant, het graafschap Vlaande
ren, Luxemburg, Henegouwen, 
enz... Gelukkig bewoog de 
staatsbevoegdheid na de 2de 
W O voldoende om de absolute 
macht van die oorlogsgrenzen te 
milderen. De „minderheden" — 
meestal door die grenzen tot dat 
lot gedwongen — kregen wat 
zuurstof om in hun kwijnend 
bestaan te overleven. Denk 
maar aan Frans-Vlaanderen of 
aan Duits Oost-België. Ander
zijds groeiden langzamerhand 
de internationale mensenrech-
tenakkoorden bij de VN en in 
Europa. Een intentiegeschenk 
voor het slechte geweten t.a.v. 
de vele wreedheden door de 
staten begaan tijdens de 2e W O . 
Zijn vormden gaandeweg een 
stevig verwijspunt voor de vele 
minderheidsvolkeren in de 
meeste Europese staten, blij
vend ten prooi aan het ver
stikkend staatsnationalisme. 

DE BASKEN 
De letterkundige Valere De-
pauw (°1912 - +1994) leerde ik 
via de Leuvense drukker Frans 
Stessel kennen. Vanaf 1946 
schreef hij - na zijn gevan-

genisstrijd — onder allerlei na
men in Rommelpot en richtte in 
1948 de BoekengUde Brederode 
op. Het reizen en schrijven zat 
Depau^w in het bloed. Zo wilde 
hij met die ,,gilde" een gero-
manceerd drieluik uitgeven 
over Basken, Bretoenen en Ka-
talanen. Bij zijn bezoeken aan 
het Franco-Spanje beleefde hij 
aan-den-lijve de meedogenloze 
MadrUeense onderdrukking 
van Gahciërs, Katalanen en 
Basken. Opdracht in Gernika, zo 
heette hij zijn roman, duidend 
op de Nazi-Duitse bombarde
menten van 1936-1937. Ach
teraf vormde dat boek de in
leiding voor vele Vlaams-Bas-
kische kontakten. 

Ook voor de familie Julen de 
Madriaga. Julen was een van de 
oprichters van de ETA. Met 
Miren, zijn Chileens-Baskische 
vrouw en 7 kinderen zocht hij in 
Vlaanderen politiek asiel. In de 
60'er jaren vestigden zij zich in 
Keerbergen, na een eerste on
derdak bij ons thuis. De kin
deren leerden dapper Neder
lands. De hele familie dacht dat 
zij de eerste decennia Euskadi 
niet meer zouden terugzien... 
Tussen het lesgeven, het sa
menstellen van het jongeren-
tijdschrijft Nieuw Vlaanderen en 
de WL-werk ing drukten we 
met hen bij Frans Vanderpoor-
ten (Kessel-Lo) de eerste Bas-
kische brochures, 's Nachts, ge
holpen door wijlen Jef Lardion 
(De Panne), Rik en Gislena de 
Deken-Keppens (Herent) 
smokkelden wij die honderden 
kilo's papier de staatsgrenzen 
over. Hoeveel uren rijden? Hoe
veel uren angst? Met grote 
dankbaarheid werden wij in de 
meest onmogelijke toestanden 
door de Baskische klandestie-
nen onthaald. 

Van meetaf kreeg de Basken-
liefde ook Walter Luyten te 
pakken. Hoe dikwijls gingen we 
samen niet op stap? Walter 
vond in Baskenland een tweede 
thuis. Alaar niet iedereen deelde 
onze voortvarende sympatic! 
Hektor de Bruyne zaliger, die 
zélf in Frans-Baskenland een 
naoorlogs interneringskamp -
wegens illegale grensoverschrij
ding — beleefd had, moest ons 
beiden namens het Partijbe
stuur ,,waarschuwen". Gedul
dig legde hij ons uit hoe het 
autoritaire Franco-Spanje de 
hand reikte aan de Franse staat 
om Basken en Katalanen klein 

55entoesiaste Vlamingen voor de rrwolgerestaureci JL L'ULcc'jaijiu.iujJij i^ii öun l'u^io di Sorres. 

te krijgen. De Sure té zou er 
zelfs niet voor terug schrikken 
om ook ons te laten uitscha
kelen, oordeelde hij. Hektor de 
Bruyne had gelijk! Meer dan 
waar ook kregen ^ve voor het 
goed volkerenrecht slaag en cel
straf in het fascistische Spanje 
van die tijd. 

LEVEN-IN-MEERVOUD 
Daniël Deconinck, VU-kamer-
lid tussen 1961 en 1965, nam bij 
mijn weten als eerste Vlaamse 
mandataris in die periode deel 
aan een schuchtere Baskische 
bijeenkomst voor federalisten. 
Nooit was de hand en de in
spiratie van professor Guy Hé-
raud („L'Europe des Ethnies") 
bij dergelijke initiatieven ver 
weg. Ook het jonge Dosfel
instituut vormde velen. Het liet 
ons prof. Alexandre Marc — die 
het voorwoord voor dat baan
brekend boek schreef — bestu
deren. In Zwitserland bezoch
ten wij prof. Denis de Rou-
gemont (,,Orientation vers une 
Europe federale"). Bij dat drie
tal leerden we de grondslagen 
van het volkerenrecht. 

In die tijd van reizen en aktie 
tegen het verdrukkende staats
nationalisme, zagen én voelden 
wij hoe overal in West-Europa 
bij onze generatie het volks-
nationalisme aan krachten won. 
Velen werden bewogen door de 
staatsonderdrukking. Zelfbe-
stuur-door-federalisme was het 
antwoord. De soevereine 
machtsstaat was dé remmende 
faktor voor de solidariteit tussen 
alle mensen en volkeren. Volks-
nationalisme én federalisme 
moesten samen gaan om élk 
volk zijn levensbestaan veilig te 
laten stellen. Wij trokken in die 
tijd onder impuls van hc. Rik 
Aelvoet (Leuven) — de studie-
man van de taalgrens — naar het 
,,Europahuis", een volkshoge
school in het Oostlimburgse 
Valkenburg. In zangerig Ne
derlands hoorden wij onze wer
king door de Limburgers Henk 
Waltmans en Fons Erens als 
„leven-in-meervoud" betitelen. 
Kon het mooier samengevat 
worden? Benelux en de 17 Pro
vinciën (de Oranjedroom) lie
ten beiden - i.p.v. het roman-

tisch-dw^eperige Dietsland — 
voor ons realistisch herboren 
w^orden. Meer en meer beseften 
we hoe de soevereine staten uit 
de 18de en 19de eeu-w ach-
terhcialde bestuursvormen voor 
de toekomstige Europese Unie 
waren. Prof. Hendrik Brug-
mans en wijlen VU-senator 
Alaurits Van Haegendoren, 
maakten ons verder bewiast hoe 
het federalisme als politiek or
ganisatiebeginsel de plurinati-
onaliteit binnen die staten vorm 
kon geven... 

" " ^ VOLKSU^^ 

DE WATERHOOFDEN... 
In onze kontakten werd dat 
steevast de naam — naast die van 
,,onze olievlek" — voor de trotste 
hoofdsteden. Hoe dikwijls reis
den 'wij niet naar de „water
hoofden" Parijs en Londen om 
er te praten en te overleggen? 
We hoopten een samenw^er-
kingsverband tussen politieke 
partijen op gang te brengen om 
daa.d^verkelijk een Europa-der-
Regio's en der Volkeren te be
hartigen. Het Europees Parle
ment werd door de staten aan
gekondigd. En waar zouden wij 
staan met onze volksnationale 
en integraal-regionalistische 
schema's? De gedachte kwam 
van Yann Foueré, een Bretoen 
die lange tijd als banneling in 
Ierland had vertoefd. Zijn zoon 
was een gewaardeerd EGKS-
ambtenaar en zelf leidde hij toen 
een internationaal visverkoop-
bedrijf. 

In Parijs ontmoetten we tijdens 
die laten 60'er jaren de Kor-
sikaan Lucien Felli. Deze jonge 
(bloedschone!) advokaat was 
hd van de Unione die U Populu 
Corsu. Over de moedige akties 
van de gebroeders-dokters Si-
meoni tegen de Franse kolo

nisatie van het zonne-eiland 
hadden we zoveel gehoord, dat 
een vage uitnodiging van hem 
ons de rugzak liet aangespen, 
richting Bastia. Het verfran-
send systeem dat wij van-bij-ons 
en vanuit Frans-Vlaanderen zo 
goed kenden, vonden we er op
nieuw terug: Place de la Ré-
publique. Place du Maréchal 
Foch, de Préfecture, de CRS! 
Dezelfde wegwijzers als in Pa
rijs met eentalig-Franse op
schriften en ook dezelfde ver
halen over vervreemding en 
(Parijse) centralisatie! Zoals in 
het Baskische St.-Jean de Luz 
dreigden we ook hier (na een 
toespraak) aangehouden te 
•worden. Maar het vlugge en 
doeltreffende w^egsmokkelen 
naar een hooggelegen berg
dorpje buiten Bastia verijdelde 
dit. Over zee, met een vissers
boot, keerden -we 's nachts naar 
het Oksitaanse Marseille terug. 
De Middellandse Zee was woe
lig en eiste onze hele maag
inhoud! Een zeeman zou ik 
nooit worden! 

Maar Korsika bleef vooraan 
staan in onze vriendschap. De 
beide zonen van ons gastgezin 
werden later aangehouden, be
schuldigd van plakken-en-kal-
ken en van nog zoveel meer. 
Hun proces vond plaats in Pa
rijs! We wilden uiteraard ge
tuigen. Maar deze ere-getuige-
nis werd afgewezen. Met Lu
cien Felli leerden wij toen de 
Korsikaanse middens van Parijs 
kennen: muzikanten, kafeehou-
ders, taxivoerders..., een alle
gaartje van ontheemden, recht-
gehouden door een handvol 
fierheid. Later zou Walter Luy
ten bij een Europees Volksho-
geschoolbezoek de „Marseil
laise" van Joseph Rouget de 
Lisle op een prachtig-ironische 
manier vertalen. Deze oor-
spronkehjke „Chant de guerre 
pour l'armée frangaise du Rhin" 
groeide zo uit tot ons graag-
gezongen spothed. Ooit stond 
een peleton blau^ve CRS'ers -
die ons dreigend opwachtten! — 
ervoor in houding! 

Willy Kuijpers 

V O L G E N D E WEEK: 
De geboorte van EVA 
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