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-I ETIKETTERING 
Nederlands niet verplicht? Biz. 3 

» VLIEGENDE START 
De VU-frakties op snelheid. Biz. 4, 5 en 9 

J BRUSSEL 
Waar Vlamingen zich zorgen maken. 
Biz. 6 en 7 

« 2 0 JAAR FW 
Waar liggen vrouwen wakker van? Biz. 8 

NAVO-BAAS WIL ZICHZELF 
VERDEDIGEN VOOR KAMER 

SLECHTS MIRAKEL 
KAN CLAES REDDEN 
Willy Claed komt zich morgen voor de Kamer van 
Volksvertegenwoordiger,) verdedigen. De Navo-bacui wil zo 
aUnog proberen te verhinderen dat het advies van de 
speciale kamcrkommifóie door de voltallige kamer gevolgd 
wordt. De kommidsie had na een verdeelde stemming beslist 
Claes door te verwijzen naar Cassatie, en tegelijk het 
onderzoek tegen Claes te laten verderzetten. AL een 
meerderheid in de Kamer dit advies volgt, wat waar
schijnlijk is, kan Claes het als sekretaru-generaal van de 
Navo wel schudden. 

_l FELIPE GONZALES 
Heeft hij wat te maken met GAL? 
Biz. 10 en 11 

^ NOOIT MEER OORLOG 
De VU als pacifistische partij. Biz. 20 

IN HET BELANG 
VAN DE DEMOKRATIE 

D
e verbetenheid waarmee 
Willy Claes zich blijft ver
dedigen wekt gevoelens van 
bewondering en \veerzin op. 

Dat deze man zich nu ook nog wil 
verdedigen voor de federale Ka
mer (waarvan hij geen deel meer 
uitmaakt) verwekt hilariteit. Zijn 
beslissing deed bij De Standaarè-
kommentator Dirk Achten het 
vermoeden rijzen dat Claes ,,aan-
wijzigingen kreeg dat hij nog 
enige kans maakt ' . 

Kans op wat? O p het medelijden 
waarop een in het nauw gedreven 
dier steeds kan rekenen? Om via 
zijn gekende welbespraaktheid 
proceduremankementen aan te 
tonen? 

Willy Claes speelt het spel hoog, 
in de hoop dat een konfrontatie 
met de Kamer én achter „gesloten 
deuren" zijn laatste reddingsboei 
zou kunnen zijn. 

Het is koffiedik kijken in de af
loop van het vertoon, waarvan wij 
vandaag niet kunnen bevroeden 

welke richting het zal uitgaan. 
Daarom willen we andere ele
menten van de zaak bespreken. 

De Agusta- en Dassaultdossiers 
zijn weinig fraaie momenten in de 
jongste geschiedenis van de va
derlandse politiek. Zij hangen 
aan mekaar met ergerlijke te
genstrijdigheden, voldoende om 
de gewezen Ekonomie-minister 
Claes in beschuldiging te stellen. 

Eerst ontkennen ooit maar iets 
over Agusta-sraeergeld te hebben 
gehoord, later - nadat Louis Tob
back en Frank Vandenbroucke 
dit wel toegegeven hebben — toch 
maar bijdraaien, wijst op gesjoe
mel. 

Eerst het onderhoud op zijn ka
binet met Agusta-baas Teti ont
kennen, terwijl de Agusta-man in 
België, Baldini, de ontmoeting 
bevestigde, is of een gat in Claes 
memorie of een leugen. 

Dit zijn maar twee feiten, naast 
vele andere, uit het dossier. Wij 

D
e mees te w a a r n e m e r s 
schat ten de k a n s da t Claes 
een meerde rhe id van ka
mer leden a lsnog kan over

tu igen h e m vrij te sp reken zeer 
ger ing. Bi jzonder pijnlijk w a s 
b v b . het hoofdar t ikel van d e 
hoofd redak teu r van de P S -
k fan t Le PeupU, die tevens lid is 
van het PS-pa r t i jbu reau . H e t 
beva t te slechts één zin: a,u.b, 
WiUy, neem onUlag. 

M a a r ook de Vlaamse pe r s Wcis 

halen ze aan omdat ze reeds vol
doende zijn om „verdacht" te 
worden. 

Een politicus die zo in opspraak 
komt moet, in afwachting dat 
alles uitgeklaard is, deemoedig 
terugtreden. En dat heeft Claes 
steeds geweigerd te doen. 

Wij hebben het niet over „schul
dig zijn', maar een politicus - hij 
weze gewoon parlementslid of se-
kretaris-generaal van de mach
tigste mternationale organisatie — 
moet moedig zijn en opstappen. 

Waarom heeft Claes dit nooit 
willen doen? Omdat hij hoopt dat 
van de bewezen financiële trans-
akties van Agusta en Dassault 
naar PS en SP niet kan bewezen 
worden dat ze door zijn toedoen 
gebeurden? 

Daartegenover staat dat de po
litieke verantwoordelijkheid van 
Willy Claes bij de helikopteraan
koop en de kompensatie-regeling 
er wél is en deze vaststelling 
weegt voldoende zwaar opdat hij 
er het passende gevolg aan zou 
geven. 

Omdat WiUy Claes dit weigert te 
doen zet hij zichzelf en de hele 
pohtieke klasse van dit land in een 
kwalijk daglicht. Zijn houding 
staat haaks op de politieke zeden 
die in andere landen wél gang
baar zijn en waar een besproken 

onverbiddell i jk: "Als he t don
d e r d a g in de K a m e r misloopt, en 
alle t ekenen wijzen dï iarop, dan 
rest WUly Claes enkel he t af
t r eden en de muz iek" (Het Laat-
éte A'Zetóic</J."Zoals zijn parti j 
h e m lang geleden al d rop te , zo 
heeft de Brusselse We t s t r aa t de 
C laes -kaa i t en eens en voorgoed 
ge schud" {Het Belang van Lim
burg). 

" O o k Claes moe t beseffen da t 
de K a m e r in eer en geweten niet 

politicus zich onmiddellijk terug
trekt. 

Zowat alle partijen hebben reeds 
meegedeeld dat zij hun kamer
leden de individuele vrijheid laten 
bij de stemming over het lot van 
Willy Claes. In eer en geveten, zoals 
dat plechtig heet. Wij hopen dat 
deze suggestie ook waarheid 
wordt, maar... in de huidige Wet
straat weet je maar nooit. 

Tal van kommentatoren hebben 
geschreven dat door de zaak-
Claes België in het buitenland aan 
prestige verliest. Natuurlijk ver
liest het dat! Maar veel erger zou 
het zijn mocht deze hele zaak tot 
en met de Cools-moord onop
gelost blijven of in de doofpot 
geraken. 

Nu Italië zijn affaires een na een 
uitklaart mag dit land niet de 
reputatie van schandalen-land op 
zich laden. 

Daarom hopen wij dat de on
derste steen van Agusta-Dassault 
onverbiddelijk neiar boven vifordt 
gehaald. In het belang van onze 
demokratische instellingen die, 
en dat heeft het verleden reeds zo 
vaak bewezen, aan onopgeloste 
schandalen onherroepelijk ten 
onder gaan. 

Maurits Van Liedekerke 

a n d e r s k a n dan h e m n a a r Cas
satie verwijzen" (flet Volk). "Dit 
heeft veel van een w a n h o o p s 
pog ing" (Het Nieuuybla^). "Al
leen een poli t iek mirakel kan 
hem (...) uit de h a n d e n van he t 
ge rech t h o u d e n " (Gojzet van Ant
werpen). "Voor de kamer l eden 
zelf is er ^veinig reden om af te 
wi jken van het advies van de 
speciale kommiss ie" . (De Stan
daard). 

(Leed verder biz, 5) 
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• Helene Colombia, Lim
burgs provincieraadslid 
voor het Vlaams Blok, is niet 
te spreken over Boksen in 
de ring, een projekt voor de 
integratie van kansarme jon
geren. De Blokster argu
menteert dat 'boksen niet de 
meest logische sport is om te 
integreren'. Uit zelfverdedi
ging waarschijnlijk. 

• Ook voor de opstellers 
van Beknopt Verslag, een 
publikatie met daarin de 
vrijwel letterlijke verwoor
ding van de debatten in de 
diverse parlementen, is het 
jaar nog jong. In het num
mer over de vergaderingen 
van 3 oktober wordt An-
nemie Van de Casteele on
dergebracht bij de VLD'ers. 
Mooi geprobeerd, Herman, 
maar de dame in kwestie is 
en bhjft wel degelijk voor
zitster van de VU-kamer-
fraktie. 

• De Renault Express 
bhjkt een wagen te zijn die 
zich uitstekend laat aanpas
sen om er rolstoelpatiënten 
in te vervoeren. Gevraagd 
om meer informatie kreeg 
één van onze lezers, wel de
gelijk wonende in Vlaande
ren, van Renault Belgique 
de volledige uitleg toege
stuurd over het 'Transport 
d'une personne k mobihté 
réduite'. Toch nog maar 
even verder zoeken. 

• CVP-partijvoorzitter Van 
Hecke heeft Vlaams minister 
Kelchtcrma.ru ofiGcieel ge
vraagd om provinciegoever-
neur van Limburg te wor
den. Het schijnt niemand 
opgevallen te zijn dat een 
partijvoorzitter over de aan
duiding van provinciegoe-
vemeurs wettelijk niets te 
zeggen heeft. 

• Brugge zou graag Kul-
tureie Hoofdstad van Eu
ropa worden in 2002. Dat 
jaar viert Vlaanderen de 
700ste verjaardag van de 
Guldensporenslag. Brugge, 
dat bij de historische slag 
nauw betrokken was, wil zo 
de Vlaamse feestdag in 2002 
een Ekiropese dimensie ge
ven. Ook Gent wil Kulturele 
Hoofdstad worden, in 2000. 
Vijfhonderd jaar voor die 
datum zag in de Artevel-
destad Keizer Karel het le
venslicht. 

• In de Europese Unie 
neemt de dakloosheid hand 
over hand toe. Jaarlijks vra
gen meer dan 1,8 miljoen 
EU-inwoners bij openbare 
of partikuliere instellingen 
een dak boven het hoofd 
voor de nacht. 

• Honderdduizenden Ame
rikaanse zwarte mannen de
den de burgerrechtenmars 
van M.L. King over. Ze gin
gen in op de oproep van 
LouL) Farrakhan voor een 
Million Man March in Was
hington. De kontroversiële 
Farrakhan is de leider van 
de Nation of Islam, een mi
litante zwarte moslim-orga
nisatie. Hij wordt anti-se-
mitisme, racisme, vrouwen
haat en gewelddadigheid 
verweten. 

TOM 
Vanaf deze week moet de re-
daktie het rooien zonder Tom 
Serkeyn. Al een tijdje geleden 
verkoos Tom zelfstandig joer-
nahst te worden. Hij werkte in 
dat nieuwe statuut wel nog mee 
aan de in vorming van ons week
blad. 

Het is niet plezierig om de sa
menwerking met zo'n goede 
koUega te zien eindigen. In de 
vele jaren op het Barrikaden-
plein (bijna tien, Tom?) was 
geen uur teveel, geen inspan
ning te zwêiar. Als joernalist 
waardeerden ^ve Tom om zijn 
taalkundige spitsvondigheden, 
zijn pittoreske reportages en 
recht-toe-recht-cian interview's. 
Kwahteiten waarvan men in
tussen bij Ring-tv al vaak ge
noten heeft. Bedankt, en veel 
sukses, Tom! 

IDENTITEIT 
Er is dezer dagen heel wat te 
doen over de VUuimde SentUeit. 
Mare Re3mebeau, een terzake 
biezonder beslcigen Kiuuk-re-
dakteur stelde verleden week 
een boek over voor, waarin hij 
bijna 300 bladzijden de Vlaamse 
identiteit vooral tracht te ne
geren. E^n bespreking van dit 
niettemin zeer boeiend boek 
volgt in één van onze volgende 
nummers. 

In een studie van de Univer
sitaire InsteUing Antwerpen 

(UIA) werd nagegaan hoe de 
aankomende Vlaamse politici 
hun Vlaamse identiteit beleven. 
Onderzoekers Kerremaru en Van 
den Berghe (Yvan, niet Lionel) 
komen tot het besluit dat de 
Vlaamse politieke leiders van 
morgen niet de noodzaak voelen 
die Vlaamse eigenheid te be
vestigen, maar zich er ook niet 
voor schamen. Overigens legt 
"Vlaanderen" het als belangrijk
ste identifikatieniveau af tegen 
de gemeente. Maar de jonge 
politici zijn sterker gehecht aan 
de Vlaamse identiteit dan de 
gemiddelde Vlaming. Al bij al 
past •wat voorzichtigheid bij dit 
onderzoek, dat zich beperkte tot 
45 bestuursleden van politieke 
jongerenorganisaties. 

BELGACOM 
De telefoonmaatschappij Belg
acom biedt de telefoonabonnees 
verschillende "biezondere dien
sten" aan, inlichtingen, wek
dienst, een dienst om storingen 
te melden, een boodschappen-
dienst, enz. Deze diensten zijn 
in Vlaanderen bereikbaar via 
een viercijfernummer dat begint 
met 12. In Wallonië beginnen 
deze nununers met 13, in Duits
talig België met 14. 

E^n abonnee uit Vlaanderen die 
zich in het Frans wil laten wek
ken, kon dit, wanneer hij de 
Waalse wekdienst belde. Hij be
taalde voor zijn Franstahge 
wekker dan de prijs van een 

interzonaal gesprek, duurder 
dus dan indien hij een Vlaamse 
v^rekker besteld had. 

Belgacom heeft dat grove on
recht nu rechtgezet. Vanaf vrij
dag krijgt ieder telefoongewest 
in Vlaanderen een zusje in Wal
lonië. Wie dan vanuit Vlaan
deren een viercijfernummer met 
13 laat beginnen, wordt auto
matisch naar dat zustergewest 
geschakeld. Hierdoor wordt 
zo'n "bijzondere diensten"-ge-
sprek goedkoper. 

lïen gelijkaardige regeling geldt 
vanzelfsprekend voor de Vla
mingen die vanuit Wallonië 
naar een NederlandstcJig bij
zonder dienstennummer bellen. 
In feite geeft Belgacom op deze 
wijze faciliteiten sian Fransta-
ligen in Vlaanderen, en vice 
versa, aan Nederlandstaligen in 
Wallonië. En wie kan daar wat 
tegen hebben, vermits het prin
cipe van de wederkerigheid ge-
respekteerd wordt? 

Maar. Aan welke kant van de 
taalgrens roert zich een anders
talige minderheid die zich niet 
wenst te integreren? Aan welke 
kant van de taalgrens voert een 
minderheid een koppige pohtiek 
om zich te laten erkennen als 
minderheid, met alle rechten die 
daarbij horen? Juist. 

Zonder dat daar een haan over 
kraaide voerde Belgacom in de 
eerste plaats facihteiten in voor 
de Franstaligen in de Vlaamse 
rand rond Brussel en in Voe
ren. 

R-tPAIoup Ao-35^ 

EXKUUS 
Trouwe WIJ-lezers zullen 
vastgesteld hebben dat er in 
ons nummer van vorige 
week een en ander mis
gelopen is. Buiten de ver
antwoordelijkheid van de 
redaktie deed een fout bij de 
komputerverwerking van 
de invorming een ganse 
bladzijde zomaar verdwij
nen. Vervelend voor wie het 
vervolg van het artikel op 
bladzijde één zocht, wie uit
keek naar een persmede-
dehng van 20 jaar F W (dat 
wordt deze week rechtge
zet) en wie de gegevens 
zocht voor de bestuursver-
kiezingen in een groot aan
tal afdelingen uit West-
Vlaanderen. Onze veront
schuldigingen ! 

VAN WB... 
De Vlaamse beweging heeft een 
druk w^eekend achter de rug. Er 
was zelfs Vlaamse beweging 
merkbaar in het Waalse Moes-
kroen, waar de Vlamingen in 
theorie van faciliteiten genieten. 
E^n 200-tal Vlaamse militanten 
van Voorpost, onder wie een 
tiental Vlaams Blok-parle-
mentsleden, paradeerde over de 
markt om de terugkeer van dit 
stadje en Komen naar Vlaan
deren te eisen. Om hun eis 
kracht bij te zetten werd de 
vlaggemast aan het stadhuis af-
geknakt en de Waalse haan ver
wijderd. 

Het voorval vormde een mooie 
illustratie van hetgeen waar Ju-
llen Borremand, hd van de TAK-
raad en als provincicial voor
zitter van de Oostvlaamse W B 
ook lid van het hoofdbestuur 
van die vereniging, in een vrije 
tribune in De Standaard voor 
waarschuwde: „(...) de vrees 
dat het Vlaams Blok de be
weging meer en meer gaat kon-
troleren is urgent óianwezig." 

Borremans pleit ervoor dat de 
Vlciamse beweging zich mengt 
in de diskussie rond de mul-
tikulturele en multi-etnische sa
menlevingen. „Want door haar 
zwijgen, heeft zij (red. de 
Vlciamse beweging) ongevrild 
de indruk gewekt dat zij het niet 
oneens is met de politiek van het 
Vlaams Blok, en wordt ze on
getwijfeld met die partij ver
eenzelvigd." 

In de W B werden het voorbije 
weekend bestuursverkiezingen 
gehouden. Peter De Roover werd 
herkozen als algemeen voorzit
ter, gewezen TAK-woordvoer-
der Guido Mooru en gewezen 
VU-senator Walter Peeterti wer
den verkozen tot ondervoorzit
ter. Als woordvoerder van het 
Taal Aktiekomitee wordt 
Moons opgevolgd door Vlaams
brabander Bart De VaUk. 

In zijn toespraak legde De Roo
ver sterk de nadruk op de par
tijpolitieke ongebondenheid van 
de W B . Volgens De Roover is 
het Vlaamse Parlement de enige 
legitieme vertegenwoordiger 
van Vlaanderen, en kan de W B 
niet spreken "in naam van 
Vlaanderen". De W B moet, al
dus haar voorzitter, de rol op 
zich nemen van voorhoede, die 
vandaag de paden plattrapt, 
waar morgen de anderen zullen 
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volgen. Meer specifiek ziet De 
Roover een opdracht van de 
W B in het stimuleren en ver
breden van het debat over de 
Vlaamse staatsvorming en de 
versterking van de Vlaamse 
identiteit. 

...TOT KOMITEE 
Het voorbije weekend verga
derde eveneens de algemene 
vergadering van de fzw Bedevaart 
naar de Graven aan de IJzer, zoals 
het IJzerbedevaartkomitee of
ficieel heet. Op deze algemene 
vergadering werd de voorbije 
Bedevaart van de tweedracht 
geëvalueerd. Dat gebeurde o.m. 
aan de hand van de mogelijk
heid tot inspraak die de Be
devaarders hadden, door het 
evaluatieformulier uit het pro
grammaboek in te vullen. 

Het Bedevaart-sekretariaat in 
Diksmuide ontving een 200-tal 
evaluatieformulieren. Daaruit 
bleek dat de invullers in zeer 
ruime meerderheid de voorbije 
IJzerbedevaart geslaagd von
den, en positief stonden ten aan
zien van de vernieuwing van het 
programma. 

In het dispuut met het IJzer-
bedevaardersforum dat in
spraak m het Komitee eist, laat 
het Komitee z'n goede v̂̂ l zien: 
uit een mededeling die nader
hand verspreid ^verd blijkt dat 
het Uitvoerend Bestuur van het 
IJzerbedevaardersforum uitge
nodigd wordt op de Raad van 
Beheer van het Komitee op 15 
november. Bovendien zullen de 
11 uitgetreden leden van het 
IJzerbedevaartkomitee uitge
nodigd worden op een extra 
algemene vergadering. 

De algemene vergadering van 

het Bedevaartkomitee werd za
terdag jl. op voordracht van de 
Raad van Beheer uitgebreid met 
volgende leden „uit het breed-
maatschappelijk veld": 

de weduwe van Paul DaeL, de 
overleden voorganger van Van-
denberghe als voorzitter van het 
Bedevaartkomitee; Peter Dema-
rée, een ambtenaar van de stad 
Diksmuide; Rob Eykena, de di-
rekteur van de Vlaamse Cul
turele Koepel, die zijn sporen 
verdiende in het ANZ; Herman 
Gevaert, o.a. bekend van de Ver
eniging van Vlaamse Leer
krachten, het Rodenbachfonds, 
en recent als verantwoordelijke 
voor de tentoonstelling in het 
kader van de Modest Van As-
sche-herdenking; Robert Traver,), 
een regionale korrespondent 
van de Gazet van Antwerpen 
die aktief is in het kulturele 
leven van het Diksmuidse; 
Frana-Jod Verdoodt, historikus en 
direkteur van het ADVN; en 
tenslotte OdwaQ Voorbraeck, ak
tief in verschillende komponen-
ten van de Vlaamse beweging, 
niet in het minst als sponsor. 

Carlod Van Liouwe, nog zo'n dui
zendpoot in de Vlaamse bewe
ging, en Bob Wezenbeek, aktief 
geweest in o.a. het ANZ, wer
den verkozen tot lid van de 
Raad van Beheer. VOS-sekre-
taris Hugo Van Hermlrijck nam 
ontslag als beheerder. 

Met de verkiezing van enkele 
nieuwe leden zal het Komitee 
zich ongetwijfeld weer heel wat 
kritiek op de hals halen, wat 
beter vermeden had kunnen 
worden. Andere nieuwe leden 
vormen dan w^eer een grote ver
sterking van het IJzerbede
vaartkomitee, dat nu uit 39 le
den bestaat. Statutair bepaald 
kunnen maximum 50 personen 
ervan deel uitmaken. Er blijven 
dus nog 11 plaatsen vakant. 

evenveel als het aantal uitge-
tredenen. Toeval? 

REPRESSIE 
CVP-kamerlid Pieter De Crem 
(33) denkt dat hij het w^arm 
water heeft uitgevonden. Het 
eerste initiatief dat deze nieuw
komer in de Kamer van volks
vertegenwoordigers neemt, zou 
de oprichting van een speciale 
kommissie betreffen die een ob-
jektief onderzoek naar de repressie 
en epuratie moet verrichten. 
Om je te bescheuren. Alsof over 
de repressie en de epuratie nog 
niet genoeg onderzocht is. Het 
wordt, een halve eeuw na de 
feiten, tijd om konklusies te 
trekken, en eindelijk eens de 
gevolgen van repressie en epu
ratie •weg te vt^erken. 

Alaar dat schijnt niet de be
kommernis te zijn van de bur
gemeester van Aalter. Hij rept 
zich zelfs om de Franstaligen cd 
meteen gerust te stellen: het is 
niet de bedoeling om tersluiks 
amnestie te eisen. En het 
Vlaams Blok en het Front Na
tional mogen niet meedoen aan 
het debat, dat hij niet wil laten 
miibruiken of opblazen met voor
ingenomen standpunten. 

We lazen in De Standaard dat hij 
voor dit initiatief het groene ticht 
van zijn fraktie heeft, 's An-
derendacigs was De Morgen er als 
de kippen bij om het licht terug 
op oranje te zetten. Deze krant 
liet CVP-fraktieleider in de Ka
mer Paul Tant verklaren dat er 
van een konsensus nog geen 
sprake is. De Crem moet eerst 
zijn voorstel op papier zetten. 
Overigens zou er in de fraktie 
nog heel w ât tegenkanting zijn 
tegen het eerste initiatief van De 
Crem. We hadden niet anders 
verwacht. 

FRIS VAN DE LEVER 
Het voorbije weekeinde was 
het in ruim 150 VU-afdelin-
gen verzamelen geblazen voor 
de interne bestuursverkiezin-
gen. Een topmoment van in-
spreiak en betrokkenheid bij 
de lokale partijwerking. 
De huidige VU-afdelingsbe-
sturen waren sinds 1992 aan 
de slag. Drie jaar lang maak
ten ze het wel en wee van de 
partij diepgaand mee. Wie 
voor de VU mili teert -weet wat 
dat inzake tijdsbesteding be
tekent. De "partij" ^vas maar 
zelden ver weg. Integendeel. 
Aan diegenen die vandaag af
scheid nemen van een be-
stuursfunktie en - nu de fak
kel is doorgegeven - de partij 
opnieuw wat meer vanaf de 
zijlijn zullen volgen viól ik uit
drukkelijk m'n dank overma
ken. Bedankt voor de onver
droten inzet. Bedankt voor de 
vele uren ongedwongen en
gagement. 
Alle nieuwkomers wil ik uit-
dnikkelijk welkom heten. Zij 
zijn verzekerd van een boei
ende tijd in een partij die weet 
•wat ze wil, geen uitdaging uit 
de weg gaat, een partij van 
durvende denkers en dur
vende doeners. 
Ik durf erop rekenen dat heel 
wat afdelingen versterkt uit 
de bestuursverkiezingen zijn 
gekomen. Dat vernieuwing 
en verjonging bij de VU geen 
ijdel woord is. 
De bal ligt vandaag in uw 
kamp. Sla de handen aan de 
ploeg. De komende ledenher-
nieu^wing biedt u een mooie 
kans om de leden van uw 
afdeling aan te spreken. 

Waarom niet starten met een 
afdelingsblad dat bij leden en 
sympatisanten - of misschien 
zelf huis aan huis - wordt 
bedeeld? Waarom als afdeling 
niet inhaken op de komende 
11.11.11-akties en het VIC-
projekt rond Koerdistan mee 
ondersteunen? Waarom sa
men met û w mandatarissen 
niet een gesprek opzetten met 
uw straat of •wijk? 
Al te veel nog zitten we vast
geroest aan de eigen bestuurs
tafel. Mensen kennen en 
vi'aarderen ons maar als •we 
onbevangen de straat op
gaan. 

Luisteren én •werken. Dat 
wordt van ons verwacht. En 
terecht. 

C 7> '^^ 
Bert Anciaux, 

Algemeen Voorzitter 

OVERBODIGE PANIEK ROND ETIKETTEN-ARREST? 

Het Europees Hof van Jus 
titie was vorige week don
derdag van oordeel dat België 
handelaars en invoerders van 
voedings^varen niet kan ver
plichten om Nederlandstalige 
informatie op het etiket te zet
ten. Ontbrandt daarmee een 
nieuwe etikettenstrijd? Waar
schijnlijk niet, ofschoon be
paalde hevige reakties zulks 
lieten uitschijnen. De gevol
gen van dit nieu^we arrest zul
len immers beperkt blijven in 
de tijd. Er zit een aanpassing 
van de Europese wetge^ving in 
de pijplijn die de EU-Hdstaten 
expliciet toelaat om het ge
bruik van de talen op etiketten 
te regelen. Dit betekent dat 
België straks perfekt het Ne
derlands kan (blijven) ver
plichten op de voedingsetiket
ten. 
Het Europees Hof van Jus 
titie deed zijn uitspraak op 
vraag van het Brusselse Hof 
van Beroep. Dat moet zich 
uitspreken over een geschil 
tussen de Belgische Invoerder 
Peetere) en een groepering van 
producenten en invoerders 
van buitenlands mineraal^wa-
ter (ApoUmarid, Evlan en VUtef). 
Peeters had in België mine-
raalv/ater ingevoerd met 
Duitse en Franse etiketten. De 
buitenlandse producenten 
hebben daarom een klacht in

gediend tegen Peeters. De Bel
gische wetgeving legt immers 
op om de streektaal te ge
bruiken op de etiketten. In de 
praktijk betekent dit dat Peet
ers geen water mag invoeren 
•waarop een etiket kleeft zon
der Nederlands. De dagvaar-
ders vonden dat invoerder 
Peeters dus zelf maar een Ne
derlandstalig etiket moest bij-
kleven op de flessen die hij in 
België verkoopt. 
Peeters beriep zich op een EU-
richtlijn van 1979 om die wet
telijke verplichting naast zich 
neer te leggen. Volgens die 
richtlijn moet het etiket van 
voedings^waren opgesteld zijn 
in een "voor de konsument 
gemakkelijk te begrijpen taal". 
In zijn antwoord op de pre
judiciële vraag van het Brus
selse Hof van Beroep trad het 
Europese Hof Peeters dus bij. 
Dat •wekt geen verbazing: het 
EU-Hof had in dezelfde zaak 
(in eerste aanleg) al een ge
lijkaardig vonnis geveld in 
1991. Het jongste arrest im
pliceert slechts dat ook de Bel
gische wet op de Handels
praktijken van 1992, volgens 
het EU-Hof in strijd is met de 
Europese •wetge^ving, tenmin
ste wat de taalregeling voor de 
etiketten betreft. Dit arrest be
wijst tevens hoe terecht de 
Vlaamse strijd tegen de wij

ziging van de richtlijn van 
1979 •wel w^as. Volgens het 
Europees Hof zijn Frans en 
Duits voor Vlamingen immers 
"gemakkelijk te begrijpen" ta
len. 
Van Belgische zijde toonden 
de VU, met vooral haar Eu
roparlementslid Jaak Vande-
meulebroucke, en het CVP-Eu
roparlementslid Marianne 
Thy^en zich biezonder gevoe
lig voor deze etikettenstrijd. 
Thyssen betreurde de uit
spraak, maar •wees op de be
perkte gevolgen ervan. De Eu
ropese ministerraad heeft op 
30 maart immers een wijziging 
van de etiketteringsrichtlijn 
goedgekeurd. Onder druk van 
het Europees parlement •wordt 
daarbij ook het taairegime ge
wijzigd. De voor Vlamingen 
en andere sprekers van klei
nere talen te vage en bijgevolg 
onaanvaardbare omschrijving 
"voor de gebruiker gemakke
lijk te begrijpen taal" zal ge
schrapt worden. In de nieu^ve 
richthjn wordt opgenomen dat 
een lidstaat kan "eisen dat een 
of meer talen gebruikt •worden 
die het betrokken land uit de 
officiële talen van de Gemeen
schap kiest". Het Nederlands 
is één van de officiële EU-
talen. Vermoedelijk behandelt 
het Europees parlement de 
nieuwe richtlijn reeds vol

gende maand in tweede lezing. 
Het nieuwe taairegime Kjkt 
even'wel definitief verworven. 

VU-voorzitter Bert Anciaux re
ageerde geschokt en verbolgen op 
de jongste uitspraak van het 
Hof. Ook Anciaux -wijst erop 
dat deze uitspraak bewijst hoe 
dringend de richtlijn van 1979 
moet herzien worden. De VU-
voorzitter haalt de inspannin
gen aan die o.m. door het 
Algemeen Nederlands Congres 
(onder impuls van zijn toen
malige sekretaris, het VU-pro-
vincieraadslid Wilfried Van-
daele) geleverd werden om de 
onaanvaardbare richthjn on
gedaan te maken. 

Aangezien deze inspanningen 
zoals hoger beschreven werd 
resultaat aan het opleveren 
waren, vindt Anciaux de jong
ste uitspraak zonder meer ont
nuchterend. Hij kondigde aan 
dat de VU nieu-we initiatieven 
zal nemen, onder andere een 
interpellatieverzoek tot de eer
ste minister. Want, zo besluit 
Anciaux terecht, het u> niet meer 
dan normaal dat iemand die in 
Vlaanderen een blik konserven 
koopt, op dat blik uitleg vindt in 
zijn eigen taal Straks heb je een 
woordenboek nodig alt je inkopen 
gaat doen. 

De Volksuniejongeren deden 
op een originele wijze een duit 

in het protest-zakje. Zij ver
spreidden betreffende de uit
spraak een persmededeHng in 
het Griekd, en voegden daar 
aan toe dat redakteurs die Grieks 
geen "gemakkelijk begrijpbare 
taal" vinden, deze persmededeling 
ook in het Zweeds of Baskuch 
kunnen verkrijgen. 

Met het minste kennis 
zaken hing tenslotte 

\'an 
het 

Vlaams Komitee Brussel aan 
de alarmbel. Nadat het VKB 
zich afgevraagd heeft of het 
arrest waar alles om draait al 
een eerste gevolg ui van de aan
stelling van de heer Wathelet tot IS 
van dit Hof, vraagt het aandacht 
voor wat 'de verreikende be
tekenis " van het arrest ge
noemd •wordt: het ontkracht im
mers de Belgische taalwetgeving en 
tast meteen een der grondvesten 
aan van de Vlaanuie staatsor-
dening. Deze verreikende be
tekenis vergt volgens het VKB 
klaarblijkelijk verreikende op
lossingen: het komitee eist 
prompt dat Vlaanderen een 
lidstaat "wordt van de EU, ver
tegenwoordigd wordt in alle 
EU-instelhngen, inbegrepen 
het Europees Hof van Justitie 
en de Raad van Bestuur van de 
Europese Centrale Bank... 

(Pdj) 
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SAUWENS AGENDEERT SOCIALE ZEKERHEID 
BIJ VLAAMS PARLEMENT 
Afgelopen week vond de eerste 
vergadering van de Kommissie 
„Staatshervorming" van het 
Vlaams Parlement plaats. In 
zijn openingstoespraak noemde 
voorzitter Johan Sau'wens 
staatsvorming een dj^namisch 
proces. 

Hij agendeerde de studie van de 
financiële transferts in de So
ciale Zekerheid en sprak de 
hoop uit dat dit rapport mee aan 
de basis zal liggen van een ge
meenschappelijk Vlaams stand
punt inzake verdere staatsvor
ming. Sauwens (her) opende 
ook het debat over de Vlaamse 
grondwet. 

ZWARE KOMMISSIE 
Hoe^vel de kommissie Staats
hervorming hier en daar scham
per betiteld wordt als „vergeet-
put" inzake institutionele zaken, 
noteren we toch het Udmaat-
schap van alle fraktievoorzitters 
(op Paul Van Grembergen na, 
kommissievoorzitter Johan 
Sauwens en Etienne Van Vae-
renbergh leveren echter het no
dige VU-gewicht). 

Bovendien kreeg de kommissie 
een ruime opdracht. Zo behan
delt zij cimbtenarenzaken, kre
dieten van het gelijke kansen-

Kommutdievoorziiter Sauweru 
wii de Vlaamae horutitutUve au
tonomie, uitbreiden. 

beleid, taaldekreetgeving en de 
aangelegenheden welke niet ex
pliciet of met zekerheid aan een 
andere kommissie w^erden toe
gewezen. Tenslotte zijn er ook 
de dossiers die tot de bevoegd

heden van meerdere kommis
sies behoren. 

Naa^t de openingétoMprauk wad de 
agenda exkkufief gewijd aan l>e-
grotingdbedprekingen. Zo werden on
dermeer 3e kredieten van minuter 
Van Adbroeck inzake „gelijke-kan-
denbeUid" goedgekeurd. Voor 1995 
bechikt de minuter over een budget 
van 5 miljoen. De excellentie wil 
hiermee een dtudie bedtellen om een 
ötand van zaken te maken van het 
onderzoek inzake gelijke kantten. De 
minuter reageerde nogal onbeholpen 
toen de aanwezige VLD-erd zich 
vrolijk maakten over „het kleine 
budget om een half jaar te werken " 
en „een dtudiebureau zal een dtudie 
overdtudied maken... en wat doet het 
kabinet dan?" 

STAATSHERVORMING 
Tussen deze taken beschouvrt 
Johan Sauwens de opdracht in
zake staatsvorming als de be
langrijkste: „staatsvorming is 
een dynamisch proces, naast 
aandacht voor een kwahteits-
volle invulling van de instel
lingen, moet het Vlaams Par
lement eveneens verdere stap
pen voorbereiden." 

Sauwens wenst dat zijn kom
missie het forum naar een ge
meenschappelijk Vlaams plat

form wordt. Vervolgens wil hij 
kontakt zoeken met het WjuJs 
Parlement om in gezamehjk 
overleg van beide parlementen 
een nieuwe stap in de verdere 
staatsvorming te zetten. 

Op Sauwend' uitdpraak dat 
„Staatdhervorming" de helangrijk-
dte kommudieopdracht id, volgde er 
een mini-debat. André Denyd 
(VLD) dtcBe dat de zoektocht naar 
een Vlaanu dtandpunt inderdaad 
primordiaal u, de VLD vroeg zich 
wel af in hoeverre de Vlaanue re
gering hier echt werk van wil maken. 
Voor Jod Geydeld (Agalev) moet de 
kommiddie — vanuit haar bevoegd
heid algemene zaken — vooral aan
dacht hebhen voor de betere de-
batkuUuur en de goede werking van 
het Vlaanu Parlement. 

SOCIALE ZEKERHEID 
Sau'wens ^venste dat de kom
missie eerst de studie van pro
fessor Pieterd i.v.m. de financiële 
trcUisferts Ln de Sociale Zeker
heid behandelt: „het Vlaamse 
Parlement is de plciats bij uitstek 
om op basis van dit rapport en 
zijn konklusies van gedachten te 
vidsselen en standpunten in te 
nemen." 

Deze studie moet dan samen 
met de aangekondigde „nota-

SIC TRANSIT 

... gloria mundi. 

Zaterdag in Denderleeuw de begrafenis 
bijge^voond van een bejciarde Vlaams-
nationaliste. Terugkeren naar z'n geboor
testreek is cJtijd een gelegenheid om de 
vetrouwde wereld Vcui z'n jeugd •weer te 
zien en te vergelijken met vroeger. O p het 
gevaar af te vinden dat het toen allemaal 
zoveel beter, zoveel mooier en zoveel 
gezeUiger was. Nu is dat misschien ook zo. 
Vroeger betekende: minder enkelrichting 
straten, w ât meer groen rond de huizen. 
En altijd iemand gereed voor een babbel 
en een glas. 
De auto gemeerd aan de ingang van het 
speelplein, een erfenis uit de jaren zestig, 
opgezet door een bevlogen onderpastoor 
om ,,de kinderen van de straat te houden" 
zoals dat toen werd gezegd. 
Het dorpsplein (waar vroeger de kaatsers 
hun balletje gooiden) is één onoverzich
telijke autoparking geworden, het mo
nument voor de heem- en florakundige 
Alfons De Cock (die hier schoolmeester 
was) is ontmanteld en zijn beeltenis aan 
het voorbijwandelende oog onttrokken. 
De dorpskerk, ja de dorpskerk, zij ŵ éis 
weer deze van al te vroege vroegmissen in 
een nauwelijks verHchte kerk, met glas
ramen waarachter een opgaande zon 
schitterde, met de té reaUstische kruisweg 
die ons als kind oneindig bang maakte... 
De familie van de overledene houdt de 
wacht aan de kist, tegen de wand van de 
kapel hangt de VU-£ifdeUngsvlag, ooit 
door haar bij de stichting geschonken. Het 
is een groene vlag — de kleur der weiden — 
maar dat is in de daensistische Den
derstreek niet ongewoon. 
Als het orgel inzet zie ik de bomvolle kerk 
van de hoogdagen terug en iedereen die in 
zondagspak ter Heilige Tafel naderde. Op 
z'n paasbest, weet je nog wel. Sic transit... 
Ik ruik w^eer de bedwelmende geur van 
wierook. 

De nabestaanden hebben voor een plech
tige uitvaartdienst gekozen, een waéirdige 
plechtigheid met de gekende Vlaamse lie
deren: Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen 
en Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief. En 
achteraf een fatsoenÜjk gespeelde Vlaamse 
Leeuw... 

Op de trappen van de kerk wordt afscheid 

genomen van de rouwende familie, naar 
et kerkhof wordt niet meer gegaan. Sic 

transit... 

In het naar huis rijden kom je langs de 
school waar je jkèliren hebt gesleten en aan 
de drang om de speelplaats op te rijden 
kun je niet w^eerstaan. De speelkoer Ujkt 
véél kleiner dan toen, dat is ook zo want in 
de vroegere weide werden nieuvi^envetse 
paviljoenen gebouw^d. Omdat de deur 
wagenwijd openstaat loop je ook even 
binnen, de gangen door. Een klasdeur is 

niet op slot. Het bord staat nog be
schreven: wiskunde. Bah! In de aard-
rijkskundeklas staan wereldbollen, in het 
biologielokaal hangen prenten van ,,ont
lede" mensen en hun binnenste. 

E^n voor een zie je de klassen terug waar 
je ooit „gezeten" hebt, met of tegen de 
goesting, waar je op de trede gedichten 
voordroeg, aan het bord stond waarop je 
met bibberende hand Latijn en Griekse 
zinnen moest ontleden, stuntelig steUingen 
van meetkunde hebt geprobeerd, het ge
heimschrift van algebra hebt ontcijferd. 
En al eens een traan hebt gelaten onder het 
gniffelend toekijken van de leraar 
Frans... 

Op de derde verdieping staat de deur van 
de nog steeds angstaanjagende studiezaal 

open, de banken naar een Kristus-op-zijn-
kruis gericht. 

In de feest-tumzaal proberen spichtige 
meisjes van dertien evenwichtsoefeningen 
op de balk. Het rood-fluwelen gordijn van 
het toneel is dicht. Hoeveel jongens heb
ben hier hun eerste schreden op de scène 
gezet? In rollen die ze niet pasten. Van 
ouwe man of van vrouw, want de seksen 
hoorden toen nog gescheiden te zijn. Wat 
ooit een jongenskollege was is nu een 
verzameling van diverse instituten, een 
scholengemeenschap heet dat, een samen
raapsel waarop het letterwoord IKSO (of 
zoiets) werd geplakt. Sic transit... 

Op de gevel van „ons kollege" prijkt nog 
wel de leuze „In cruce salus". Maar of 
vandaag het heil nog in dat Kruis wordt 
gezocht is zeer de vraag. 

Nee, dit schoolgebouw is niet meer w ât het 
ooit is geweest want een beetje verloederd, 
hier en daar losliggende tegels, papier en 
blikjes. Lomme, de kollegewerkman die 
alles netjes hield alsof het zijn eigen huis 
was, zal ook al dood zijn. En de paters zijn 
er ook niet meer, ze zijn gepensioneerd, of 
ontmoedigd naar het buitenland vertrok
ken. Of overleden. 

Het knciagt allemaal een beetje aan ons 
hart dat zich hier vele jaren thuisvoelde, 
niet zozeer om te leren maar om onder 
kameraden te zijn, kameraden door dik en 
dun. Maar ook die kameraden zijn verre 
vrienden gew^orden. 

Ach, hoe dreigt een mens die wat ouder 
wordt vlug een retro-dier te worden. Ik zet 
de auto weer aan en zucht in het weinige 
Latijn dat mij nog rest: ,,Sic transit gloria 
mundi!" 

En rijd weg in de zonnige zaterdagmid
dag. 

R>Asinus 

staatshervorming" van de 
Vlaamse regering (zie WIJ, 4 
okt. jl.) de basis zijn van een 
gemeenschappelijk Vlaams 
standpunt. 

Sauwens vulde het regerings-
voornemen alvast aan met do
meinen in de kulturele sektor 
die thans aan de bevoegdheid 
van Vlaanderen ontsnappen, 
zoals de Nationale Loterij, het 
statuut van de kunstenaar en 
het auteursrecht. 

Verder wees hij op federale be
leidsinstrumenten die van kru-
ciaal belang zijn voor de eko-
nomische ontwikkeling van 
Vlaanderen en stelde hij: „De 
uitoefening van het federale en 
het Vlaamse beleid is niet altijd 
gelijklopend en globale effici
ëntie kan enkel mits passende 
koördinatie. Met het oog op een 
samenhangend beleid, moet ook 
in al deze domeinen de politieke 
diskussie over de verdere re
gionalisering van het beleid ge
voerd worden." 

VLAAMSE GRONDWET 

Johan Sauwens herinnerde aan 
het juridisch dispuut over de 
naam van het Vlaams Parle
ment. Dit maakte heel konkreet 
de — eigenlijk ondenkbare — si
tuatie duidelijk van een recht
streeks verkozen volksverte-
gen-woordiging die niet eens kan 
besUssen over zijn eigen naam. 
Hij noemde dit illustratief voor 
het probleem van de zoge
naamde beperkte konstitutieve 
autonomie van het Vlaamse 
Parlement (= het recht om zelf 
een grondwet te maken). 

Verwijzend naar een studie van 
Cathy Berx, stelde hij: „Een ei
gen grondwet voor Vlaanderen 
is niet het begin van het einde 
van de federale staat. E^n eigen 
grondvi'et voor Vlaanderen be
antwoordt enkel aan het ver
langen om Vlaanderen om te 
vormen en uit te bou-wen tot een 
politiek autonoom beslissings
centrum. Kortom het komt te
gemoet aan het verlangen om 
zelf te bepalen op welke wijze, 
door welke organen de mate
riële bevoegdheden worden uit
geoefend." 

Sauwens ^vil dan ook „de kon
stitutieve autonomie" uitbrei
den en nog slechts beperken 
door enkele w^elbepaalde fun
damentele elementen. Ook 
moet vanuit de kommissie een 
groot maatschappelijk debat 
groeien. Johcm Sauwens kon
digde aan de verschillende ge
ledingen van het maatschappe-
hjk veld te kontakteren. 

Johan Sauwend dtetde dat een 
Vlaamde Grondwet, naodt irutitu-
tionele regelingen en bepalingen in 
verband met het funktioneren van 
het Parlement, ook grondrechten en 
fundamentele begindelen van de 
rechtddtaat nwet vastleggen. Hij 
denkt hierbij aan onderwijd, kult uur, 
dociaal-ekorwmuche rechten, mobi
liteit, maar ook aan internationaal 
optreden volgend het principe van 
pacifume, rechtvaardige verhoudin
gen tudden noord en zuid, de zorg om 
volwaardig fydidch en moreel da-
menleven..." 

Bart Weekers 
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WEÏMI 
VU-FRAKTIE NEEMT VLIEGENDE START 
Naar aloude, en inmiddeb vergieten, traditie toog het 
federale Parlement vorige week diiudag opnieuw aan het 
werk. Er wa^ al wel de bespreking van Dehaene^f be
leidsverklaring geweedt, maar voor het echte parlementaire 
kontrolewerk (interpellaties, komm'usie,)...) was het wach
ten tot het officiële startschot op de tweede dinsdag van 
oktober werd gegeven. 

D
eze totaal achterhaalde 
werkplanning maakt het 
de volksvertegenwoordi
gers zo goed als onmo

gelijk om gedurende de lange 
zomermaanden de regering op 
een ernstige wijze te kontro-
leren. Resultaat van dit alles is 
dat vorige week een boel in
terpellaties werden gehouden 
over tema's die inmiddels uit de 
aktualiteit verdwenen waren. 
De bereidheid van de regerings
leden om ernstige antwoorden 
te verschaffen is dan ook vaak 
navenant. 

CLAES 
Veel aandacht ging uiteraard uit 
naar de werkzaamheden van de 
kommissie „Claes". E^n groot 
deel van de aktualiteit speelde 
zich af achter de gesloten deu
ren van Kommissiezaal 1, de 
zaal van „het voorzitterschap". 
De veUigheidsjongens van het 
Parlement — die zich onder nor
male omstandigheden niet op 
overdreven formaliteiten of 
strikte toepassing van één en 
ander laten betrappen — hielden 
de hele eerste verdieping nauw
lettend in het oog. Geen joer-
nalist die ook maar een stapje in 
de richting van het bewuste 
lokaal kon zetten. 

De VU-fraktie trok van bij het 
begin van het parlementair jaar 
alle registers open en nam een 
vliegende start. In de wandel
gangen vingen we méér dan een 
goedkeurend kommentaar van 
ervaren Wetstraat-joernalisten 
op over de k'waliteit en werklust 
van de vernieuwde fraktie. 

OUTPLACEMENT 

Het begon al bij de openings
zitting w^aarin Geert Bourgeois 
de koning terugwees naar een 
meer protoKolaire invulling van 
zijn ambt (zie elders in dit 
blad). 

In de kommissie Justitie in-
terpelleerde Geert Bourgeois de 
eerste minister over de politieke 
„superbenoeming" van Wathe-
let tot Europees rechter. „Hel 
Lijkt mij onverenigbaar met de mi-
n'uiteriëU deontologie dat een mi
nuter en vice-premier de regering 
gebruikt aU wachtkamer, en doort 
outplacementbureau om na amper 
twee maanden te vertrekken voor een 
beter betaald ambt. Een regering u 
tot nader order geen voetbalploeg... 
België L) een exportland. De vraag 
rijdt echter of wij all&j moeten ex
porteren, met inbegrip van onze 
politieke benoemingen?" 

Karet Van Hoorebeke: "Wat voor Dehaene de 3% norm is, is voor Schouppe de HST.' 

De VU-er had daarbij ook aan
dacht voor de kommunautaire 
aspekten van deze super-benoe
ming. „De Belguche regering d tuurt 
een man naar Luxemburg die door 
Vlaanderen gewraakt had moeten 
worden. Daarom id de vraag ge
wettigd: dpeelt er nog enige Vlaarrwe 
invloed in dit kabinet? Kan Vlaan
deren vertrouwen dtellen in deze fe
derale regering?" 

VLAAMS 
MOBILITEITSPLAN 
Verkeersminister Michel Daer-
den •werd door K^arel Van 
Hoorebeke aan de tand gevoeld 
i.v.m. het aktuele NMBS-dos-
sier. De spoorwegmaatschappij 
staat voor een immense uitda
ging: enerzijds een antwoord 
vinden op de nieuwe evoluties 
op de mobiliteitsmarkt en an

derzijds een uitweg vinden uit 
de rampzalige financiële situatie 
die de investeringsmogelijkhe
den beperkt. 
De HST is voor NMBS-baas 
Schouppe wat de 3%-norm voor 
Jean-Luc Dehaene is, zo stelde 
het Gentse kamerlid. Ons mo
biliteitsbeleid \vordt voUedig ten 
dienste van Europa gesteld, en 
dit terwijl het protest van de 
bevolking toeneemt. 
„Vlaanderen wordt niet geraad
pleegd in een dodd'ur dateddentieeli^ 
voor zijn rtwbditeitdbeleCd. De 
Vlaamde Regering heeft trouwend 
een negatief advied gegeven over het 
tienjarenprogramma '91-2000 om
wille van het ontbreken van de uit
bouw van de dtrategidche odden voor 
reizigerd- en goederenverkeer in 
Vlaanderen en de onevenwichtige 
verdeling van de invedter'mgen tuiden 

CLAES VOOR KAMER 
(Vervolg van blz. 1) 

Hoe zullen de VU-kamerleden 
stemmen? In eer en geweten, na 
een grondige studie van het dos
sier. De VU-fraktie eiste, en 
kreeg, voUedige inzage in de 
dossiers Claes en Coëme. Zoals 
bekend was de VU niet ver-
tegen-woordigd in de speciale 
kommissie die het verwijzings
advies formuleerde. De VU 
heeft hiertegen met klem ge
protesteerd, en kreeg de steun 
van Agalev en het Vlaams 
Blok. 

In een mededeling schreef de 
fraktie dat de haUdtarrige wei
gering van de meerderheid om de VU 
tot de kommiddU toe te laten dreigt 
terug te keren aid een boemerang. 
Want wanneer de Kamerleden 
geen toegang zouden krijgen tot 
de dossiers, kan Claes dit, in
geval van een veroordeling, in
roepen als een schending van de 
rechten van de verdediging. Zo
iets wou de VU vermijden. 
Daarom drongen de Vlaamsna-
tionalisten in de Kamer ook aan 
dat Claes en Coëme door de 
Kamer gehoord moeten kunnen 
^vorden indien zij dit wensen. 

VS-STEUN 
Ook de ogen van het buitenland 
zullen morgen op de federale 
Kamer gespitst worden. Of
schoon de Kamer met gesloten 
deuren zal vergaderen, zal het 
mediacirkus van vorige week 
waarschijnlijk een nog spekta-
kulairder vervolg krijgen. De 
buitenlandse media riepen 

Claes eveneens op om de hand
doek in de ring te werpen. De 
officiële Navo-instanties wach
ten af. Aangezien de Verenigde 
Staten de atlantist Claes tot de 
laatste snik willen steunen, 
steekt geen andere lidstaat of
ficieel zijn nek uit om Claes 
•wandelen te sturen. Maar zelfs 
de VS zullen geen van korruptie 
beschuldigde sekretaris-gene-
raal aan het hoofd van de Navo 
dulden, die meer tijd zal moeten 
spenderen aan zijn verdediging 
voor de rechtbank dan aan zijn 
job in de alliantie, 
lierst leek de kruciale periode in 
haar bestaan •waarin de Navo 
zich momenteel bevindt, een be
langrijk voordeel te zijn voor 
Claes. Er k'wamen signalen dat 
het bondgenootschap zich moei
lijk kon permitteren in zon om
standigheden een nieuwe sekre-
taris-generaal te moeten zoe
ken, temeer daar Claes op korte 
tijd be^wees een bekwaam Navo
leider te zijn. Maar indien zo'n 
signalen al de bedoeling hadden 
de speciale kommissie te be
ïnvloeden, zijn ze daar niet in 
geslaagd. 
Na het verwijzingsadvies sloeg 
de stemming om. Claes wordt 
onhoudbaar aan het hoofd van 
de Navo. Ondanks het feit dat 
het perfekt mogelijk is dat hij 
volkomen onschuldig is in de 
Agusta- en Dassault-affaires. 
Maar er bestaat nog zoiets als 
politieke verantwoordelijkheid. 
En die heeft Claes al veel te lang 
ontlopen. 

(Pdj) 
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VOOR VLAANDEREN 
Bouwcentritm Antwerpen 

Alte dagen van 1.0 tot 18 uur 
op donderdag 9 november tot 22 uur 

de gewedten. Vlaanderen heeft drin
gend nood aan een dtevig mobi-
litietdbeleid wil het nog leefbaar 
blijven. De filej zullen immerd blij
ven aangroeien. Extra takden op 
benzine zullen hieraan nietd ver
anderen. De Volkiiunie euit zonder 
uitdtel de regionalidering van de 
NBMS zodat er eindelijk eeru werk 
wordt gemaakt van een goed mo-
bditeitdplan in Vlaanderen." 
Van Hoorebeke interpelleerde 
minister Di Rupo ook over de 
GSM-koncessie van Mobistar 
en Belgacom. Hoeveel deze 
koncessies nu aan de schatkist 
gaan opbrengen blijft volstrekt 
onduidelijk. Dehaene spreekt in 
zijn begroting van 14,5 miljard. 
Volgens de berekeningen van 
Di Rupo zou het slechts 13,8 
miljard zijn. Als wij de ver
schillende verklaringen naast el
kaar leggen zou het wels eens 
om 18 miljard kunnen gaan. 

PEKING 
Aünister Miet Smet werd door 
fraktievoorzitter Annemie Van 
de Casteele ondervraagd over 
de voorbije •vrou^wenkonferentie 
in Peking. Er rezen daarom
trent nogal wat •vragen over de 
wijze w^aarop in België de deel
name aan dit grootschalige ge
beuren verliep. Met de resul
taten van de Peking-konferentie 
moet rekening •worden gehou
den in alle segmenten van het 
beleid. 
„De jongdte jaren L) de vooruitgang 
van de vrouw ui de maatdchappij 
ontegensprekelijk, maar toch vallen 
er nog een aantal negatieve ten-
denzen te koruitateren. Zo u de 
inkomeiidkloof tiDden mannen en 
vrouwen opnieuw aan het dtijgen, 
vooral bij de vrouwen met een lage 
dcholing. Vooral zij zijn dlachtofferd 
van verplicht deeltijdd werk. 

Het traditionele gelijke kansen
beleid ging uit van de valse 
veronderstelling dat de arbeids
verdeling ook een verdeling van 
de gezinsarbeid zou meebren
gen. Er ontstaat een kloof tus
sen hoog- en laaggeschoolde 
vrouwwen. De bestaansonzeker-
heid bij jonge alleenstaande 
vrouwen is groot. Wij staan ook 
nog ver af van een evenwichtige 
vertegenwoordiging in de po
litieke, de ekonomische en de 
sociale besluitvorming." 
Tijdens het weekeinde mengde 
de Kamerlraktie zich tenslotte 
in het debat rond de verwijzing 
van oud-minister Claes naar het 
Hof van Cassatie. 

Koen Van Caimere 

(Lecii verder blz. 9) 
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BISSEL 
EEN NOODPROGRAMMA VOOR DE BRUSSELSE VLAMINGEN 

VLAAMSE BRUSSELAARS 
SLAAN ALARM 
Wanneer aan de huidige evolutie geen halt wordt toe
geroepen, zijn er over enkele generaties geen Vlaanue 
Bruifdelaar^ meer. Dit tftaat min of meer letterlijk te lezen 
in het memorandum dat het Vlaanu Komitee Bruti^el 
opételde voor de Vlaanue regering. Het VKB onderzocht 
hierin de oorzaken en gevolgen van de Vlaanue ach
teruitgang in Brux^del, en stelde een noodprogramma voor 
om het tij te keren. Wij nam nut de VU-vertegenwoordiger 
in de Brusselée hoofdstedelijke raad Sven Gatz, het 
memorandum onder de loep. 

E
rugeen tijd meer, luidt de titel 
van het september-editori-
aal van Leo Camhré, de 
hoofdredakteur van het 

VKB-blad De BnuseUe PiMt. 
Zorgwekkend is inderdaad een 
eufemisme wanneer men het 
over de toestand van de Brus
selse Vlamingen heeft. 

Bij de verkiezingen voor de 
Brusselse hoofdstedelijke raad 
verloren de Vlamingen één ze
tel. De groep Nederlandstaligen 
in de Brusselse hoofdstedehjke 
gewestraad krimpt van elf tot 
tien leden op een totaal van 75, 
of 13,3%. Drie van die tien 
Vlamingen zijn minister of 
staatssekretaris {Chabert, Grijp 
en VtcAncuiux). 7A) werden in de 
Raad vervangen door hun op
volger (voor Vic Anciaux is dat 
Sven Gatz). 

De zes eerstverkozen Vlamin
gen zijn bovendien ook lid van 
het Vlaams Parlement. Dit im
pliceert dat de Vlaamse ver
tegenwoordiging in het Brussels 
gewest door dit dubbelmandaat 
nog een handikap kent. De tijd 
die de Brusselaars in hun 
Vlaamse parlementswerkzaam-
heden stoppen, kunnen ze niet 
besteden aan de vertegenwoor
diging van hun kiezers in de 
Brusselse gewestorganen. 

De tien Vlamingen in de Brus
selse Gewestraad vormen te
vens de Raad van de Vlaamse 
Gemeenschapskommissie 
(VGC), een mini-parlementje 
van de Vlamingen in Brussel, 
met een mini-regering, het 
VGC-coUege, dat bestaat uit de 
drie Vlaamse excellenties. In 
deze VGC-Rciad staan zes meer-
derheidsrciadsleden tegen een 
oppositie van vier (VLD en 
Vlaams Blok). 

De daling van het aantal po
litieke vertegenwoordigers van 
de Vlamingen in Brussel levert 
een aanduiding op over de da-
hng van het aantal Vlamingen in 
Brussel. Al kan hiertegen in
gebracht worden dat nog steeds 
"Vlaamse" Brusselaars hun 
stem niet op Vlaamse kandi
daten uitbrengen. Sommigen 
stemmen zelfs Vlaams bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, 
maar niet bij de hoofdstedelijke 
raadsverkiezingen, •waar een 
duidelijke taalkeuze moet wor
den gemaakt. 

ETNISCHE ZUIVERING 

In een memorandum aan de 
Vlaamse regering trok het 
Vlaams Komitee Brussel (VKB) 
aan de alarmbel. Het VKB stelt 

dat Brussel in de jaren zestig 
nog een Vlaamse inbreng kende 
van 20 a 25%, een percentage 
dat voldoende was om de toe
komst rooskleurig in te zien. 
Maar vanaf de jaren zeventig 
verloor de Vleiamse gemeen
schap in Brussel weer terrein. In 
de jaren tachtig dcialde het aan
tal Vlamingen volgens de ver
kiezingsuitslagen tot zon 15%. 
Thans zijn er nog iets meer dan 
10% Vlamingen in Brussel. Als 
de trend zich doorzet, wenden 
we de eeuw met 5 a 8% Vlaamse 
Brusselaars, voorspelt het 
VKB. 

Sven Gatz gelooft niet dat de 
zaken over enkele jaren zo dra
matisch zullen zijn cJs het VKB 
laat uitschijnen. Het VKB 
neemt zelfs de term "etnische 
zuivering" in de mond. Gatz: 
,,Ik vind niet dat de Vlamingen 
in Brussel het slachtoffer zijn 
van een bewuste etnische zui
vering. Wel is het sociologisch 
proces van de verfransingsdruk 
nog steeds subtiel aanwezig. Wij 
zijn ook eerder onszelf etnisch 
aan het zuiveren. De jonge Vla
mingen beslissen zelf om uit de 
stad weg te trekken, ze worden 
niet gedeporteerd. Op het in
dividuele vlak kan je daar niets 
over zeggen. Iedereen heeft wel 
z'n eigen redenen om de stad te 
ontvluchten. Maar ik krijg er 
wel de stuipen van wanneer net 
die mensen me dan komen ver
tellen dat Brussel verder ver-
franst of verloedert." Maar Gatz 
geeft wel toe dat het algemeen 
uitgangspunt van het VKB kor-
rekt is: de klassieke Vlaamse 
aanwezigheid in Brussel gaat er 
niet op vooruit. 

Het VKB houdt z'n hart vast 
voor de tweetaligheid van Brus
sel en de pariteit in de Brusselse 
gewestregering. Het komitee 
vraagt zich af of het vol te 
houden zal zijn over Brussel te 
spreken als Vlaamse hoofdstad. 
De volgende gemeenteraads
verkiezingen, wanneer de EU-
inwoners stemrecht krijgen, 
worden al met schrik tegemoet 
gezien. 

Sven Gatz is het met het VKB 
eens dat de daling van de 
Vlaamse politieke vertegen
woordiging politieke gevolgen 
kan hebben. Gatz: „Al ben ik 
wel de mening toegedaan dat de 
waarborgen voor de Vlamingen 
op korte termijn niet zo snel 
onder druk zullen komen te 
staan. Zij zijn immers in fe
derale wetten vastgelegd. Van
zelfsprekend kan op langere ter
mijn, bvb. wanneer de Vlamin

gen bij de volgende gewest
raadsverkiezingen •weer eens 
één of twee zetels verliezen, die 
druk wel toenemen. Daarom 
probeer ik met mijn koUega's 
van CVP en SP in de gewest
raad, aan te dringen om bij een 
volgende kommunautaire ronde 
ook een gewaarborgde verte
genwoordiging van de Vlamin
gen in de Brusselse hoofdste
delijke raad te bedingen, bvb. 15 
op 45 leden." 

VLAAMSE HOOFDSTAD 

Gatz vindt niet dat de positie 
van Brussel als Vlaamse hoofd
stad met de verdere afname van 
het aantal Vlaamse Brusselaars 
in het gedrang hoeft te komen: 
„Brussel ligt in Vlaanderen, 
voor eens en voor altijd. Kn zelfs 

VKB-voorzitter Monteyne in het 
memorandum, „en kent geen 
Nederlands." 

De autochtonen trekken uit 
Brussel \veg omwille van de 
onveiligheid, de vreemdelingen-
overla^t, de verkeershinder, het 
gebrek aan groen en stilte, en 
omdat zij zich niet meer thuis 
voelen in hun gemeente of wijk. 
,,Al deze redenen hebben te 
maken met de Europese ont
wikkeling in Brussel", weet het 
VKB. Want deze veroorzaakt 
een zw^are druk op de woning
markt, op de kwaliteit van het 
wonen, de stedebouw, de vei-
hgheid, de verkeershinder,... en 
trekt bovendien buitenlanders 
aan, zowel kansarme als be
voorrechte. De recente en toe
komstige uitbreidingen van de 

Sven Gatz, hier naast Vic Anciaux, vindt niet dat Briuidei aU 
Vlaanue hoofdstad onder druk komt te dtaan door de afname van de 
Vlaamse Brusdelaard: "Brusdei ligt voor altijd in Vlaanderen!" 

indien de Vlamingen in Brussel 
een kleine minderheid worden, 
mag daarvan niet afgestapt wor
den. We moeten integendeel na
denken over een stciatkundige 
struktuur waarbij de niet-Ne-
derlandstaligen van Brussel 
deel kunnen uitmaken van de 
Vlaamse gemeenschap. Indien 
met het VKB in zijn stelling 
volgt, kan men evengoed de 
faciliteitengemeenten afschrij
ven." 

Het VKB tracht vervolgens 
naar de oorzaken van de 
Vlaamse achteruitgang te pei
len. Het is niet langer de ver-
fransing die in Brussel voor een 
dalende Vlaamse aanwezigheid 
zorgt, maar de Vlaamse uit
wijking, en de buitenlandse in-
wij king. ,,De overgrote meer
derheid van de migranten 
spreekt Frans", verduidelijkt 

EU zullen de zaken slechts ver
ergeren. 

Sven Gatz legt de klemtoon op 
een ruimer verband dan de ves
tiging van de Europese Unie en 
de vreemdelingenoverlast: 
„Vooral de stadsvlucht zorgt 
voor een verminderde Vlaamse 
aanwezigheid. Dit fenomeen 
treft ook de Franstalige Brus
selaars, maar vermits de Vla
mingen met minder zijn, is het 
daar veel nijpender. Overigens 
is de stadsvlucht evenzeer een 
belangrijk probleem in de an
dere grote steden. De aanwe
zigheid van de EU is slechts één, 
zij het een belangrijke kata
lysator van de stadsvlucht, maar 
niet de hoofdoorzaak." 

En wat de vreemdelingen be
treft wijst Gatz erop dat de 
buitenlanders geen homogeen 
blok zijn: ,,Elke groep buiten

landers is op zichzelf kleiner 
dan de groep Vlamingen." 

STADSVLUCHT 
De traditionele Vlaamse poli
tiek in Brussel slaagt er volgens 
het VKB niet in voldoende 
w^eerwerk te bieden. De aan-
w^ezigheid van een Vlaams kul-
tureel aanbod op hoog niveau 
heeft bvb. ^veinig invloed op de 
ontwikkeling van de Vlaamse 
gemeenschap van Brussel. De 
Vlaamse Brusselaars worden 
momenteel in hun gemeente 
door de bakker, de kruidenier, 
op café, door nieuwe buren, op 
straat aangesproken in het 
Frans. Aan de Vlaamse pen
delaars, de Vlaamse administra
tie, en de Vlaamse officiële kul-
tuuruitingen hebben zij geen 
boodschap. De Vlaamse tref
centra schieten niet zelden hun 
doel voorbij of opereren in het 
luchtledige. 

Sven Gatz nuanceert: „Men 
moet de zaken in een juist per-
spektief plaatsen: al die initi
atieven zijn waardevol, maar op 
zich niet sterk genoeg om het tij 
te keren. Daarvoor zijn maat
regelen nodig op het vlak van de 
woonkosten, groenvoorziening 
en milieu, openbaar vervoer en 
verkeer, ruimtelijke ordening, 
veiligheid,... Om Brussel op-
nieu^v aantrekkelijk te maken, 
ook voor de Vlamingen, zijn er 
vooral impulsen nodig op be
leidsdomeinen die tot de ge-
westbevoegdheden, de "harde" 
materies, behoren. Pas dan zul
len mensen het opnieuw inte
ressant vinden om m de stad te 
gaan wonen. Ik zie echter niet 
goed in hoe men een beleid kan 
voeren dat er in slaagt enkel 
Vlamingen aan te trekken. Al 
zou ik zoiets wel willen." 

Bij nader toezien zit het VKB 
even bijna op dezelfde golf
lengte als Gatz. In één zin vat de 
strijdvereniging de oplossing 
voor Brussel immers als volgt 
samen: ,,de oorzaken van de 
uitwijking wegnemen." Bij de 
precisering daarvan wordt het 
water tussen het VKB en Gatz 
echter weer dieper: het VKB wil 
voornamelijk de negatieve ne-
veneffekten van de "europea
nisering" van Brussel wegne
men, waardoor opnieu-w met 
kans op sukses een Vlaamse 
inwijking gestimuleerd kan 
worden. 

Het noodprogramma dat het 
VKB ten behoeve van de 
Vlaamse regering opstelde, be
vat t^vee soorten voorstellen: 
voor de korte termijn, en voor 
de lange termijn. Het gaat veel
eer om een onderscheid tussen 
voorstellen op terreinen waar de 
Vlaamse regering momenteel in 
min of meerdere mate al be
voegd is, en voorstellen op ter
reinen waar de Vlaamse rege
ring in de toekomst misschien 
ooit de bevoegdheden zal ver
werven. 

STAAT IN EUROPA 
Eén van de "lange termijn-voor
stellen" van het VKB vormt een 
fiskale aftrek voor elke huurder 
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of eigenaar van een zelf be
woonde woning in Brussel of 
bepaalde randgemeenten, ter 
kompensatie van de "europe
anisering" die zijn woonkost de 
hoogte injaagt. Gatz vindt dit 
voorstel zo kwaad nog niet, 
maar stelt zich verwijzend naar 
de perikelen rond het woon-
dekreet Van Vaerenbergh-Suy-
kerbuyk, dat met het beginsel 
van niet-diskriminatie worstelt, 
vragen over de wettelijkheid. 
De VU-er ziet een of andere 
vorm van fiskale bevoordeliging 
ook eerder vanuit de proble
matiek van de grootstad in het 
algemeen, waarbij de stedelin
gen fiskaal bevoordeligd -wor
den in vergelijking met de uit
geweken rand-bewoners. 

Het VKB wil Vlaanderen ver
der graag een EU-lidstaat zien 
worden. Dat is volgens het VKB 
immers de enige manier waarop 
Vlaanderen medezeggenschap 
krijgt over de toekomst van de 
EU, die ofwel moet evolueren 
naar een decentralisatie en de-
koncentratie van de Europese 
administratie, ofwel naar een 
losse konfederatie van vrije sta
ten (met een minimale admi
nistratie). Gatz is het hier 
grosso modo mee eens: ,,Ik vind 
het ook beter dat de Europese 
instellingen zoveel mogehjk ver
spreid worden over verschil
lende steden. Brussel is te klein 
om de enige hoofdstad van Eu
ropa te zijn." 

Op korte termijn stelt het Ko-
mitee o.m. voor om te waken 
over de strikte toepassing van 
de bestaande tcialwetten. Gatz: 
„Volstrekt mee eens. Het idee 
van een ombudsman bij de VGC 
moet misschien wel opgewarmd 
worden: een instantie die de 
Vlamingen in Brussel helpt om 
hun taalklachten te kanaliseren, 
zelfs te aktiveren." 

Het VKB doet verder enkele 
suggesties om het Nederlands in 
het stadsbeeld te bevorderen: 
een "spreek-je-taal-aktie" ge
richt op de potentiële Vlaamse 
klanten, richtlijnen voor de 
Vlaamse ambtenaren die in 
Brussel werken, en de mede
werking van de door de 
Vlaamse gemeenschap betoe
laagde instellingen in Brussel. 
Gatz: „Alisschien is het nuttig 
een handleiding op te stellen om 
Vlamingen te motiveren en te 
helpen zoveel mogelijk op hun 
Nederlands te staan in Brussel, 
in kontakten met overheden, 
diensten, privé-instellingen, als 
klant, ...zonder agressief te zijn. 
Ikzelf hecht er veel belang aan 
om steeds Nederlands te praten. 
Maar ik besef anderzijds dat wie 
in Brussel weigert om één 
woord Frans te spreken, het niet 
uithoudt. ' 

TV BRUSSEL 

In dit verband noteert het VKB 
dat het niet mag zijn „dat door 
de Vlaamse gemeenschap ge
subsidieerde instellingen meer 
aandacht schenken aan de 
Franstalige of buitenlandse ge
meenschappen in Brussel dan 
aan de Vlaamse, en dat an
derstaligen voor de radio en TV 
géén Nederlands gebruiken in 
gesprekken." 

Hier wordt o.a. het gevoelige 
tema van de media in Brussel 
aangeraakt. Ook Gatz ziet 
hierin een probleem voor de 
Vlamingen in het algemeen en 
de Vlaams-Brusselse pohtiek in 
het bijzonder: ,,De media spelen 
in Brussel een grote rol bij het 
beeld dat de Brusselaar heeft 

van de kommunautaire krachts
verhoudingen. De Franstalige 
Brusselse politici worden in be
langrijke mate ondersteund 
door hun "nationale media", 
bvb. de RTBf De Vlaamse "na
tionale" televisiezenders malen 
veel minder om de Brusselse 
politiek en meer specifiek de 
Vlaams-Brusselse politiek. Dat 
heeft voor gevolg dat de modale 
Brusselaar op de "nationale" 
zenders meer Franstalige Brus
selse politici aan het werk ziet 
dan Vlaamse." 

„Dit verschijnsel wordt ver
sterkt door de regionale zen
ders, Télé Bruxelles en TV 
Brussel. Télé Bruxelles biedt de 
Franstalige politici echt een 
ruim forum, en voert een be
wuste politiek van Vlaamse on
dervertegenwoordiging. Als een 
Vlaming iets doet ten voordele 
van de ganse Brusselse bevol
king, wordt dit soms wel toe
gelicht, maar meestal zonder de 
man of vrouw in kwestie aan het 
woord te laten. De Vlaamse 
pohtici komen slechts zeer spo
radisch aan de bak op Télé 
Bruxelles, en bovendien in het 
Frans." 

„TV Brussel pakt de hoofdstad 
realistischer aan: men inter
viewt zowel Vlamingen als 
Franstaligen naargelang men de 
boodschap en niet de bood
schapper van belang vindt. TV 
Brussel probeert w êl zoveel mo
gelijk Nederlandstaligen, of 
mensen die Nederlands spreken 
aan het woord te laten, mjiar 
moet in bepaalde gevallen, on
der meer omwille van tijdsdruk, 
al eens van dat principe af
wijken." 

„Het resultaat van deze situatie 
op mediavlak is dat de gewone 
Brusselaar de Vlaamse pohtici 
percipieert als minder machtig 
en minder belangrijk, een beetje 
het door de Franstaligen ge
doogde vijfde wiel aan de wa
gen. Feitelijk gezien wordt deze 
situatie nog in de hand gewerkt 
door de regeling om de be
voegdheden te verdelen in de 
gewestregering. Wanneer de 
partijen het niet over een ver
deling van de bevoegdheden 
eens geraken, zegt de wet dat de 
bevoegdheden van de ministers 
in vijf paketten ondergebracht 
•worden waaruit vervolgens om 
beurt gekozen w^ordt. De Vla
ming die het eerst mag kiezen, 
moet eerst al twee Franstaligen 
laten voorgaan. De Vlamingen 
komen dus pas voor de derde 
keuze aan de bak. Het spreekt 
voor zich dat daardoor de 
Franstaligen de meest media-
gevoelige bevoegdheden naar 
zich toehalen, en de bevoegd
heden w^aarmee een politikus op 
de meest zichtbare wijze het 
beleid ten voordele van de bur
gers kan bepalen." 

TREFCENTRA 

Een derde VKB-voorstel voor 
de korte termijn werd wat uit
voeriger uitgewerkt: de kosten-
baten-analyse van de Vlaamse 
gemeenschapscentra die opge
richt werden met als voornaam
ste doel het Vlaamse vereni
gingsleven te ondersteunen. 
Sommige van die centra draaien 
volgens het VKB momenteel 
rond in een Vlaams luchtledige, 
vermits hun lokale Vlaamse ge
meenschap nagenoeg onbe
staande geworden is. 

Noodgedwongen schakelen zij 
over op aktiviteiten die nog 
maar weinig te maken hebben 

met de verdediging van hun 
lokale Vlaamse gemeenschap, 
zoals bvb. initiatieven ten be
hoeve van de lokale migran
tenbevolking, koncerten of 
kunsttentoonstellingen waarbij 
zij hun best doen om hun Frans
talige of buitenlandse "klanten" 
niet voor het hoofd te stoten. 

Het VKB vindt dergelijke ak
tiviteiten weliswaar zinvol maar 
meent niettemin dat er, gezien 
de schaarse middelen, een se-
lektie gemaakt moet worden „in 
funktie van de efficiëntie op 
Vlaams gebied." Het Vlaams 
Komitee vraagt zich af of som
mige van die voor de Vlamingen 
minder nuttige trefcentra niet 
omgeschakeld kunnen worden 

Franse gemeenschap, die met 
veel geld buiten haar territo
rium het strijdblad Carrefour be
toelaagt. Gatz: ,,Ik vind niet dat 
we even rabiaat moeten gaan 
doen als de Franstaligen met 
Carrefour. Het is niet omdat zij 
zich tot zoiets verlagen, dat wij 
dat ook maar moeten doen." 

ONDERWIJS 

Even raakt het VKB de be
langrijke rol aan die het Ne
derlandstalig onderwijs voor de 
verdediging van het Nederlands 
in Brussel speelt. Er worden 
enkele suggesties gedaan om, 
zonder de kwaliteit van het on
derwijs aan te tasten, de an
derstaligen die voor het Ne-

HetNederlanddtalig onderwijl in Briueigeeft moois cijfem. Toch moet 
niet te vlug viktorie gekramd worden. 

tot "info-bureaus" van de 
Vlaamse gemeenschap, ,,voor 
het behandelen van taalklach-
ten, informatie over Vlaamse 
diensten, huisvesting, enz, bij
gestaan door advokaten en des
kundigen (cf. wat nu gedaan 
wordt voor migranten)". Er 
wordt ook gedacht aan de op
richting van "Huizen voor Wel
zijn en Gezondheid", die ini
tiatieven op welzijns- en ge
zondheidsvlak kunnen nemen 
ten voordele van de Vlamin
gen. 

Sven Gatz is het met de VKB-
analyse Vcin de Trefcentra fun
damenteel oneens: „Ook van de 
trefcentra mag men niet het on
mogelijke verwachten. Zij kun
nen fenomen als stadsvlucht of 
stadsverloedering niet keren. 
De kritiek dat sommige centra 
in het luchtledige bezig zijn, of 
meer weg hebben van migran
tencentra, is deels terecht. Kijk 
maar naar het gemeenschaps
centrum Ten Noey in St-Joost-
ten-Node of de Vaartkapoen in 
Molenbeek, die in buurten ge
vestigd zijn met een zeer hoge 
migrantenkoncentratie. Alhoe
wel sommige centra daar mis
schien een beetje naïef in zijn, en 
door zich te sterk op migranten 
te koncentreren blijk geven van 
een gebrek aan inzicht in de 
psychologische gevoeligheden 
van de Vlaamse Brusselaars, 
vind ik het toch terecht dat zij 
aandacht hebben voor de ge
wijzigde realiteit in hun buurt." 

De kultuurspreidende instellin
gen moeten volgens het me
morandum in ieder geval de 
nadruk leggen op het Neder
lands, en de Vlaamse gemeen
schap moet bij voorrang steun 
verlenen aan verenigingen en 
bladen die zich inzetten voor het 
Nederlands in Brussel, of die 
een aktieve en/of kritische 
Vlaamse aanwezigheidspolitiek 
ondersteunen. Het VKB ver
wijst naar het voorbeeld van de 

derlands onderwijs kiezen, ook 
„effektief in onze gemeenschap 
te integreren." 

In dit verbcuid bevat het re
centste nummer van VOC-
Nieuw<), de nieuw^sbrief van het 
Vlciams Onderwijscentnun in 
Brussel, een opmerkelijke le-
zersbrief van 39 leraars en le
raressen uit het Nederlandstalig 
onderwijs in Brussel. Hierin 
leggen zij de vinger op een 
wonde in de Vlaamse scholen in 
Brussel: de toevloed van mi
grantenkinderen in de klassen 
voor wie het Nederljuids een 
derde, in uitzonderlijke gevallen 
zelfs een vierde taal vormt. 

„Nog altijd staan we in Brussel 
mijlenver verwijderd van een 
adek'wate oplossing voor het 
studieprobleem", schrijven ML-
chelin£ Moureau en 38 kollega's. 
„Ik begrijp niet goed dat men 
blijft geld pompen in heel wat 
organisaties die bhjven falen in 
hun opzet." 

Micheline Moureau legt vanuit 
haar dagelijkse onderwijsprak
tijk uit dat een derde (of 
vierde!) taal onmogelijk kan 
dienen als basis voor algemene 
vakken. „Wanneer kinderen en 
jonge mensen een taal onvol
doende beheersen, kunnen zij 
de leerstof van de algemene vak
ken onmogehjk begrijpen. Wie 
de leerstof niet begrijpt, kan ze 
niet op een doeltreffende manier 
instuderen. Achterafis men niet 
bij machte op een korrekte wijze 
het ingestudeerde te reprodu
ceren. Dit resulteert in slechte 
cijfers, met als gevolg ontmoe
diging en opgave. Men wordt 
schoolmoe, men spijbelt en men 
komt tot agressief gedrag en 
kriminaliteit." De leerkrachten 
zijn ervan overtuigd dat er maar 
één oplossing is: vooraleer het 
sekundair onderwijs aan te vat
ten, zouden zulke leerlingen een 
schooljaar uitAuUend Nederlands 
moeten krijgen. 

Sven Gatz is van plan om het 
onderwij sdossier in Brussel 
aandachtig te volgen:,,Iedereen 
is blij omdat ons onderwijs in de 
lift zit. Verleden week werden 
de mooie leerlingencijfers nog 
eens in de verf gezet. Maar daar 
achter zit het taboe dat in de 
lezersbrief in VOC-nieuws aan
geraakt wordt: de verbrusseling 
van het onderwijs, met een toe
vloed van kinderen uit Frans
talige of taalgemengde gezin
nen, en nu ook steeds meer 
migrantenkinderen. Dat heeft 
voor gevolg dat de kinderen uit 
homogene Nederlandstalige ge
zinnen vandaag in de minder
heid zijn, gaande van veertig 
procent tot in extreme gevallen 
minder dan tien procent. Het is 
nogal duidelijk dat zoiets de 
kwaliteit van het Nederlands-
tahg onderwijs ondergraaft." 

WERKTAAL 

,,Pas op, ik wil niet beweren dat 
de beleidsverantwoordehjken 
hun kop in het zand steken. 
Maar er moet meer gebeuren 
dan tot nu toe het geval is. Ik 
vind het bvb. logisch dat Frans
talige of andere niet-Neder-
landstalige ouders goed duide
lijk gemaakt wordt welke de 
gevolgen zijn van het feit dat ze 

„ hun kinderen naar de Neder-
i landse school sturen. Alag men 
£ niet verwachten dat die ouders 

zelf Nederlandse taallessen vol
gen, of een aantal regels volgen 
waaruit hun respekt en de wil 
om mee te werken bhjkt ten 
aanzien van het Nederlandstalig 
karéikter van de school? Ik vind 
het niet langer voldoende dat de 
school als laatste uit een reeks 
algemene afspraken stelt "dat 
het Nederlands de voertaal is". 
Dat moet meer uitgewerkt wor
den. We mogen ons Neder-
landstahg onderwijs niet langer 
beschouwen als een winkel 
waar niet-Nederlandstaligen 
het verwerven van een taal en 
een diploma kunnen kopen. Het 
kan niet dat het Nederlandstalig 
onderwijs in Brussel zich soms 
prostitueert, louter om de an
derstaligen van dienst te zijn of 
om zoveel mogehjk leerlingen 
binnen te rijven. De Fransta-
hgen en de migranten moeten 
inzien dat ze met de keuze voor 
het Nederlandstalig onderwijs 
voor een belangrijk stuk ook 
kiezen om deel uit te maken van 
de Nederlandse kuituur, en daar 
ook nciar handelen. De school is 
immers meer dan ondenvijs." 

Op korte termijn formuleert het 
VKB nog twee voorstellen om 
de Vlaamse achteruitgang in 
Brussel te keren: ten eerste moet 
de Vlaamse gemeenschap haar 
ambtenaren stimuleren om in 
Brussel te komen wonen, o.m. 
via een plan waarbij ,,woningen 
zouden gebouwd worden ten 
behoeve van de Vlaamse amb
tenaren". Ook hier verwijst 
Gatz naar de problemen met het 
woondekreet Van Vaerenbergh-
Suykerbuyk voor Vlaams-Bra
bant. Gatz is het tenslotte eens 
met het laatste VKB-voorstel: 
dat de Vlaamse regering zou 
aandringen bij de federale re
gering om te eisen dat de werk
taal in de Europese instellingen 
in Brussel ook het Nederlands 
zou zijn. 

Peter Dejaegher 

Belangstellenden vinden het 
VKB-memorandum in het sep
tembernummer van "De Brus
selse Post", Rijkeklarenstraat 
45, 1000 Brussel (tel. 
02/511.95.65). 
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DE TOEKOMST 
VAN DE 
VROUWEN
BEWEGING 
Sinds vrouwen zich massaal 
op de arbeidsmarkt aan
dienden zijn hun algemene 
maatschappijvisies grondig 
gewdjzigd. Daar -waar vroe
ger de vrijetijdsaktiviteiten 
van vrouwen zich hoofd
zakelijk situeerden in het 
verlengde van de drie K's 
(Kinderen, Keuken, Kerk) 
is sinds het einde van W O II 
een grotere belangstelling 
ontstaan voor zelfontplooi
ing, gelijkberechtiging en 
zelfstandigheid. 

Mede door het gebruik van 
anti-konceptiva zijn vrou
wen in staat zelf hun fa
miliaal leven te plannen en 
uit te bouwen. Een en ander 
is ook de oorzaak van een 
grotere bewustwording van 
eigen kunnen, met als gevolg 
dat vrouwen thans zijn 
doorgedrongen tot de hoog
ste posten. 

Dit bewxistwordingsproces 
is steeds ondersteund door 
de emancipatorische krach
ten in de vrouwenbeweging. 
Vooral jonge vrouwen be
weren nu nog al eens dat zij 
geen hinder meer ondervin
den van diskriminaties en 
dat het feit ,,een vrouw te 
zijn" soms ook voordelen 
biedt. Dat dit aües hoofd
zakelijk is te danken aan de 
strijd van vele feministen, 
die nu 100 jaar aktie voeren, 
vergeten ze al te snel. Want 
alles is nog niet 'in de sak-
kosj'! 

Dit bleek nog overduidelijk 
op de VN-konferentie in Pe
king, waar bijzonder schrij
nende situaties werden be
schreven door vrouwen die 
slachtoffer zijn van geweld, 
vervolging en vooral ar
moede. De feminisering van 
de armoede is ook bij ons — 
in het zgn. rijke Noorden — 
een probleem geworden dat 
verontrustende afmetingen 
aanneemt. Indien de strijd 
voor gelijke rechten bij ons 
grotendeels is gestreden, 
dan is dit zeker nog niet het 
geval voor de vrouwen in 
ontwikkelingslanden. In het 
slotdokument van Peking 
staat te lezen: „Duurzame ont
wikkeling id alleen mogelijk aü 
de ehanoniióche en dociale toe-
dtani van de vrouw verbeterd 
\i'ürdt; Gelijke karuen in on~ 
derwijtt en tewer^telling, toegang 
tot gezondheidézorg en huióves-
ting vormen de /leuteL) tot het 
uitroeien van armoede." 

De solidariteit tussen vrou
wen uit de rijke landen en 
die uit de armere zal dan ook 
een belangrijk tema zijn 
voor de komende decennia. 

Via de vrouwenorganisaties 
slagen vrouwen er toch in 
om hun belangen te ver
dedigen en omi hun funkties 
op internationale, regionale 
en nationale agenda te plaat
sen. Een groeiende samen
werking tussen regeringen 
en vrouwenorganisaties bij 
het nemen van beslissingen 
is dciar een rechtstreeks ge
volg van. Laten we het zo 
houden, naar de 21ste eeuw/ 
toe! 

Nora Toitunelein 

TOESPRAKEN BIJ 20 JAAR FW: 

NOG WERK AAN DE WINKEL! 
Op de feestelijke viering van 20jaar Federatie van Vtaanue 
Vrouwengroepen (FW) hielden zowelHugaette De Bleec-
ker-Ingelaere aU Frieda BrepoeL, bestendig afgevaardigde 
provincie Limburg, toespraken. 
Lieve Jolie gaf een uiteenzetting onder de titel „ Waarvan 
liggen vrouwen wakker?" 

Huguette De Bleecker gaf een 
kort historisch overzicht van de 
oprichting. Zij •wees op de nogal 
onbegrijpende blikken van 
mannen die zich afvroegen 'Wat 
gaat dat allemaal worden?'. 

Vroege FW-leden moesten be
schikken over de nodige zin 
voor avontuur en een grote por
tie inlevingsvermogen: de we
gen door de burokratie -waren 

gezin als onbespreekbaar ge
steld. Het harde huishoudelijk 
werk en de opvoeding van de 
kinderen worden nog altijd niet-
of ondergewaardeerd. 

Ook In het politieke leven spe
len vrouwen nog altijd een rol 
op het tweede plan, niet in het 
minst in de Vlaamse beweging. 

De Vlaamse vrouwenvereni-

F W . De federatie zal in de 
eerste plaats moeten blijven 
strijden voor een gelijke be
handeling van de vrouw op de 
arbeidsmarkt. Uit studies is im
mers gebleken dat vrouwen 
minder verdienen dan hun man
nelijke kollega's in gelijkaardige 
funkties. lïen eigen, behoorlijk 
inkomen betekent voor de vrou
wen een grotere onafhankelijk
heid en meer vrijheid. 

Frieda Brepoels: „Precies deze 
ekonomiiche zelfstandigheid Li een 
edöentieel odpekt van echte eman
cipatie. Belangrijk ij dat zij niet 
enkel ingang vindt in de hogere lagen 
van de bevolking, maar ook in de 
groep van de lagergedchoolde vrou
wen, die precied door hun lage of 

De Raad van Beheer en de nieuu^e voorzitster, Celia Van der Spurt, na een bijeenkomst in 1994. 

verkeerde Mholing erg kwetébaar 
zijn." 

De Limburgse bestendig afge
vaardigde haalde OO\L Mieke Van 
Haegendorenj bijdrage tot Hernenj 
op z'n Vlaamö aan. Die beschrijft 
treffend hoe moeilijk het is voor 
een vrouw om én gezin én een 
beroepsloopbcian uit te bouwen. 
De overheid zorgde -weliswaar 
voor een aantal 'gezinsvriende
lijke maatregelen', maar man
nen die daar gebruik van ma
ken, zijn hoogst uitzonderlijk. 
Vrou^ven die willen doorbreken 
naar de hoogste ladder in het 
bedrijfs- of politieke leven, moe--
ten zich nog altijd aanpasseij 
aan mannelijke patronen. 

F. Brepoels: „Om gelijke kansen 
te bieden aan vrouwen én mannen 
moet de visie op de maatschappelijke 
organisatie grondig veranderen. 
Hiertoe is een duidelijke menta
liteitswijziging nodig. Men moet er 
naar streven dat het samengaan van 
arbeidstaken, gezinstaken en andere 
maatschappelijke taken optimaal 
wordt gerealueerd. Dit betekent dat 
men moet afstappen van het tra-
ditwnele gezirupatroon. Man en 
vrouw moeten komen tot een wer
kelijke verdeling van de familiale 
taken en moeten beide in staat zijn 
daarnacuit een karrière uit te bou
wen. " 

KONKREET 
Een aantal konkrete voorstellen 
moeten een en ander in goede 
banen leiden. Zo moeten de 
vrouwen in het onderwijs in
tensiever v/orden voorbereid op 
een arbeidssituatie. Daarnaast 
kan de SZ voorzien in een sta
tuut voor thuis-werkenden en 
kan de kinderbijslag herzien 
worden. De arbeidsreglemen-
tering moet zo aangepast wor
den dat zowel mannen als vrou
wen hun tijd beter kunnen ver
delen. Brepoels besloot haar 
toespraak met het krachtige: 
„De rol van de Vlaamse verenigingen 
voor vrouwen L) verre van uitge
doofd. " 

ook toen nog maar schaars be-
-wegwijzerd zo blijkt. 

Huguette De Bleecker: „Maar 
alle moelijkheden werden weggewist 
door de vriendschap die we van ei
kaar mochten ondervinden. Alles 
werd verdragen, gewaagd en ge
schraagd door onze rotsvaste op
vattingen. " 

De F W ' e r s -wilden niet alleen 
uit het keurslijf van moeder-
aan-de-haard breken, maar 
voelden als Vlaams-nationalis
tische -vrou-wen ook de drang 
om het Vlaamse volk evenwaar
dig aan de andere volkeren te 
maken. Beide opvattingen wer
den van in het begin samen
gesmolten. „De mannen uit onze 
omgeving, die ons toen niet goed 
begrepen, muiten waarschijnlijk wat 
wij wel hadden: de onbaatzuchtige 
inzet, de bereidheid tot opofferen door 
een dagdagelijkse werking, zelfs in
dien op het eerste zicht geen re
sultaten kwamen, zelfs indien alles 
nutteloos leek." 

VROUW IN DE VLAAMSE 
BEWEGING 

Binnen het streven naar eman
cipatie zijn al heel wat goede 
resultaten geboekt, maar nog 
steeds -wordt de vrouw in het 

ging moet oog blijven hebben 
voor de sociale en kulturele ont
wikkeling van het Vlaamse 
volk. Vlaanderen moet daarbij 
niet terugplooien op zichzelf, 
maar ook voorbeelden nemen 
aan en samen-werken met onder 
anderen Nederland en Frans-
Vlaanderen. De achterstand die 
Vlcianderen heeft t.o.v. Neder
land moet ingehaald worden en 
dat kan door het aankweken 
van het besef aan eigen-waarde. 

„Dit uit zich in een niet-aflatende 
promotie van de Nederlandse taal, en 
dit op alle plaatsen van ons Vlaamse 
grondgebied en in alle facetten van 
het ekonomische, sociale en kulturele 
leven. Dat kan van de naamgeving 
van de kinderen, over de advertenties 
voor werkaanbiedingen naar rekla-
mes van internationale bedrijven op 
Vlaams grondgebied gaan." 

In haar besluitende geluk-wen-
sen sprak De Bleecker de hoop 
uit dat de F W eensgezind ver
der zou blijven werken aan 
Vlaanderens vrijheid. 

GELIJKHEID OP 
ARBEIDSMARKT 

Frieda Brepoels blikte in de 
toekomst en ziet nog een be
langrijke rol -weggelegd voor de 

JARIG FW 
WIL MEER ZEKERHEID 
Naar aanleiding van haar 20-
jarig bestaan -vindt de F W dat 
nog te veel vrou-wen door de 
mazen van het sociaal zeker
heidsstelsel vallen en dat vol
gende punten dringend moeten 
geregeld worden. 

1. Voor de thuiswerkende vrouwen: 

— in de Sociale Zekerheid — 
zonder bijdrage te betalen — 
inschrijven, zodat zij beter be
veiligd zijn en hun thuisarbeid 
gevaloriseerd wordt; 

— voor de -vrouwen die in het 
verleden de gezinslast op zich 
namen van ouders, broers of 
zussen, en daardoor niet in staat 
-waren aan het ekonomisch pro
ces deel te nemen, een aan
vullend pensioen te voorzien. 

2. Voor gescheiden personen: 

— de regeling van het alimen
tatiegeld -via het O C M W zodat 
hij of zij niet meer moeten pro
cederen; 

— indien er geen arbeidsinko
men is, de mogelijkheid krijgen 

^ 

om uitkeringsgerechtigd te w^or-
den. 

3. Voor de gehuwden: 

— ouderschapsverlof voor man 
en vrouw^; 

— versoepeling van de loopbaan
onderbreking. 

4. Voor de samenwonenden: 

een sensibiliseringskampagne 
voeren om samen-wonenden te 
overtuigen een ,,kontrakt voor 
samenwonenden" op te stellen 
zodat zij bij het uit elkaar gcian 
een verdeling kunnen maken, 
zoniet kunnen zij alles verlie
zen. 

De reeks maatregelen worden 
uitgebreid toegelicht door Lieve 
Jolie in haar tekst ,,Waarvan 
liggen vrouwen wakker? Een 
situatieschets met enkele voor
stellen die cds hefboom voor 
veranderingen, verbeteringen 
kunnen staan." 

o» FW, Benmsteeg 2 te 9000 
Gent. Tel: 091 223.38.83. Fa:x: 
091223.71.87. 
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KORT PARLEMENTAIR OVERZICHT 

DE VU IN BEDRUF 
S

ena to r Bert Anciaux d iende 
een wetsvoors te l in om kin
deren de (achter ) n a a m van 
beide oude r s toe te kennen . 

D a t moe t gebeuren , volgens 
Anciaux, omda t de huidige we t 
geving — waarbi j het k ind enkel 
de naam van de vade r krijgt — 
een diskr iminat ie inhoud t t.o.v. 
de vrou'w. 

B e r t A n c i a u x : „Daarom dtel ik 
voor de naam. fan de moeder toe te 
voegen aan de naam van het kind. 
Op die manier wordt de verbon
denheid van het kind met de beide 
oudere uitgedrukt". 

H e t voorstel bepaa l t da t w a n 
neer k inderen met een 'dubbe le ' 
n a a m zelf k inde ren krijgen, die 
laats ten te lkens het eerste deel 
v a n de n a a m van de v a d e r en 
van de moede r zouden kri jgen. 
Z o blijft het k ind in zi jn/haar 
n a a m refereren naa r de be ide 
ouders , m a a r vermijdt m e n toch 
te lange en onoverzichtel i jke na
men. O p z o e k i n g e n naar s tam
bomen k u n n e n op deze wijze 
rus t ig ve rdergeze t w o r d e n . 

r ingsp lannen moet nagaan . D e 
m a n zou e rva ren zijn en het feit 
da t hij geen N e d e r l a n d s spreek t 
is geen bezwsiar: cijfers behoe
ven geen vertal ing, de toekom
stige kr i s i smanager zal t rou
wens Neder lands ta l ig zijn. O o k 
het loon zou niet te hoog zijn, 
Detai l le blijft over igens m a a r 
een m a a n d . 

H e t volledig Frans ta l ige ant 
w o o r d van de minis ter kon niet 
r ekenen op enig begr ip van 
Olae r t s : ,fAntwoorden op onze kon-
krete vragen kregen we niet. Dit 
joort van antwoorden ontmoedigt me 
matelood: waarom nog doddierd bij 
elkaar zoeken aL) de regering onj 
toch negeert. Ik wil tot dlotgewoon de 
Vlamingen waarschuwen: met dit 
öoort minidterd en hun bevriende 
reviioren moeten we bijzonder op 
onze hoede zijn." 

PROTOKOL-KONING 
Tijdens de eers te p lenaire zi t t ing 
van de K a m e r van Volksver
t egenwoord ige r s zorgde de V U -
fraktie d i rek t voor opschud
ding: de k o n i n g moet in de 

Senator Bert Anciaux dtelt voor de familienaam van de moeder aan de naam van het kind toe te voegen. 
Op die manier wordt de verbondenheid van het kind met de heide oudermi beklemtoond. 

Senator Jan Loonej voelde minister Maydtadt aan de tand over het 
onderzoek van dommige belajtingdaangiften. Bij een delektief on
derzoek, zoald nu het geval i), i) niet elke burger gelijk voor de wet. 
« « « » « « « « • • • • • • « » « • « £ : 

B . Anciaux: „Dit wetdvoordtel 
brengt pad echt het wettelijk verband 
todden afdtamming en naam ten 
volle tot dtand". 

KRISISMANAGER 
VXJ-kamerlid Hugo Olaertd in-
terpel leerde de minis ter v a n 
Vervoer, Daerden, over de 
k r o m m e g a n g van zaken b innen 
de Regie voor Maritiem Transport. 
Van het aangekond igde her-
s t ruk tu re r ingsp lan zijn n o g niet 
veel w o o r d e n omgeze t in daden , 
of toch.. . 

H u g o Olaerts : „Daarvan hebben 
we al een eerdte element, de be
noeming van kru UI manager Detaille 
kunnen vadtdtellen. De heer Detaille 
id een duurbetaald (dagvergoe
d ing 32.000 fr./red.), druk bezet 
en Nederlanddonkundig kondulent. 
Wat UI de bedoeling van zijn aan-
dtelling? Uit verklaringen kan ge-
vreedd worden dat de ontmanteling 
van RMT op het programma 
dtaat." 

D e G e n k e n a a r wilde van Dae r 
den w e t e n hoe en w a a r o m deze 
m a n w e r d aangeste ld . D e mi
nis ter a n t w o o r d d e da t Detai l le 
de financiële haa lbaa rhe id van 
de verschi l lende h e r s t r u k t u r e -

toekoms t een mee r pro tokol -
laire funktie gaan vervul len. 
Aanle id ing tot deze u i t sp raak 
van Geert Bourgeo is w a s de 
s t emming over een wetson t 
w e r p betreffende een n ieuwe 
bekrach t ig ings- en afkondi
gingsformule v o o r we t t en . D o o r 
de s taa t shervorming , m e t de 
d a a r a a n gekoppe lde ver
n i euwde K a m e r en Senaat , vol
deed de oude formule niet 

D e Volksunie k e u r d e he t ont-
„ w e r p niet goed: „ Technuch hebben 
^ wij geen bezwaren tegen, maar wij 
s hebben wel bezwaar tegen de be-
~' krachtiging van de koning, die wij ee 

meer protokollaire funktie willen 
zien vervullen. De afdchaffing van de 
bekrachtiging zou meteen een recht
lijnige oplodding bieden voor de mo
rele onmogelijkheid van de koning 

Kamerlid Hugo OlaerLi nam geen genoegen met het matte antwoord 
van minidter Daerden op zijn interpellatie. Hij vroeg zich af waarom 
parlementdleden zich nog moedten irupannen om doddierd damen te 
dtellen aL de regering hen toch volkonun negeert. 

om dommige wetten te bekrachtigen. 
Bovendien zou de dcheiding van de 
machten beter tot uiting komen. 
Initiatiefrecht en amenderingdrecht 
van de koning, de regering dud, 
mogen voor ond blijven bed taan." D e 
V U hoop t da t over deze mater ie 
in de zeer nabije toekoms t een 
open deba t w o r d t g e h o u d e n . 

ZELF BESLISSEN 
In een reakt ie o p de 'denkpis te ' 
van federaal minis ter van Volks
gezondhe id ^ a r c « / CoUa, over de 
bepe rk ing van het aan ta l zorg
vers t rekkers , eist de V U - K a -
merfraktie o p n i e u w de fede
ral iser ing van de gezondhe ids 
zorg en een eigen fiskaliteit voor 
V laande ren en Wal lonië . D a t 
laatste moe t het mogelijk m a k e n 
om de gezondhe idszorg zelf te 
f inancieren. „De bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden over het ge-
needkunde-onderwijd, de organisatie 
van de ziekenhuizen, de preventieve 
qezondheiddzorg, de hoogtechnologi-
'che geneedkunde, ... liggen dan op 
ée'nzelfde nivo. Het komt Vlaanderen 
dan toe zelf de nodige bedliddingen te 
nemen." 

AUTORALLY 
In juli al wi lde VU-kamer l i d 
Geert Bourgeo is s taa tssekre ta-
n s voor Veiligheid, Jan Peeterd 
mterpel leren over het h o u d e n 
\ an autoral ly 's . Ter he r inner ing : 
Bourgeois pleit te voor het hou
den van rally's op een gesloten 
omloop . D a t komt niet enkel de 
veiligheid, m a a r ook het milieu 
ten goede . D a a r e n b o v e n zijn 
snelheidswedst r i jden g e h o u d e n 
op de openba re 'weg moeUijk te 
r i jmen met de kampanjes voor 
defensief r i jgedrag. 

Pee te rs beloofde tegen eind sep
t e m b e r de resu l ta ten van de 
bevoegde w e r k g r o e p voor te 
leggen, m a a r daa r is voor lopig 
nog niets van in huis gekomen . 
Bourgeois zegt ontgoocheld te 
zijn over zijn eers te e rvar ing als 
interpel lant . „De reaktie van Peet
erd en de damerutelling van de werk
groep zijn niet van dien aard om me 
veel vertrouwen te geven in de wer

king van de parlementaire demo-
kratie." In die •werkgroep mogen 
geen t egens tande r s van rally's 
dee lnemen aan het overleg. D e 
organ isa toren e rvan besch ikken 
•wel over da t voor rech t . 

BELASTINGEN 

Tijdens de v r a g e n r o n d e in de 
Senaa t v roeg Jan Loaned a an 
Philippe Maydtadt, minis ter van 
Financiën, of het ge rech tvaar 
d igd is sommige — 5 tot 10% — 
belast ingaangif ten aan een 
g rond ig onde rzoek te onde r 
w e r p e n en a n d e r e n niet. D ie 
laatste ka tegor ie w o r d t z o n d e r 
enig reëel naz ich t goedgekeurd . 
D e V U - s e n a t o r kan begr ip op
b r e n g e n da t g rond ig onde rzoek 
tijd- en pe r sonee l s rovend is, 
m a a r meen t tegelijk da t met de 
huidige p r o c e d u r e niet elke bu r 
ger gelijk is voor de •wet. 

J a n Loones : „Belodt'uigplichtigen 
van wie de aangifte aan een grondig 
onderzoek wordt onderworpen, er
varen die behandeling terecht aid 
dufkriminerend en aL oneerlijke 
konkurrentie vanwege derden. Deze 
handelwijze veroorzaakt ook wrevel 
bij het beladtingperdoneel zelf en 
werkt de demotivermg in de hand. " 

Loones v roeg de minis ter •welke 
kr i ter ia w o r d e n geb ru ik t in de 
selektie van de al d a n niet te 
onde rzoeken dossiers . M a a k t 
deze handel^wijze trou^wens geen 
i nb reuk op de w e t da t alle Bel
gen gelijk zijn voor de w e t ? 
M a y s t a d t s a n t w o o r d b lonk uit 
door a lgemeenheid : sommige 
dossiers zijn belangr i jker dan 
a n d e r e en w o r d e n d a a r o m aan 
een d i epgaande re kont ro le on
d e r w o r p e n , voor het m a k e n van 
een ondersche id bes taan •wel
omschreven kr i te r ia m a a r „die 
beogen dUchtd een Lidraad te zijn 
voor de Liderd van de taxatiedien-
dten, noch meer noch minder" en de 
adminis t ra t ie van de belas t ingen 
streeft naa r een gelijke behan 
del ing. 

(gv ) 
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uiurr 
IS HIJ BETROKKEN BIJ GAL-OPERATIES? 

FELIPE GONZALEZ IN HET NAUW 
Nu blijkt dat de Spaatue eerste minuter Felipe Gonzalez 
^indé 1983 een hoofdrol speelde bij het op gang brengen van 
de Spaanse nwordedkaderé (GAL) tegen het Bajkiich 
gewapend verzet denk ik terug aan maart 1984 toen 
Gonzalez in BruséeL de intrede van Spanje in de Europese 
Gemeenschap kwam voorbereiden. Dat gebeurde met groot 
öpektakeL 
Mede-dpektakelman was de toenmalige eerste minuter 
Wilfried Martens die nut Gonzalez in het Egmontpalei) de 
grote élotperdkonferentie voorzat. Met een overvloed van 
getuigenuMn uit Baskenland had ik een open brief gericht 
aan Gonzalez, zeggende dat een land waarin door het 
staatsapparaat systematisch gefolterd en gemoord werd 
niet welkom was ui een vrij en demokratisch Europa. Ik 
wüt toen nog niet dat Gonzalez de hoofdverantwoordelijke 
was voor het oprichten van dit moordend staatsban-
dit Mme... 

ijn ve rk la r ingen over de 
folteringen, gebaseerd 
o p talrijke feiten die ik 

I v e r n o m e n had via Bas-
kische pr ies ters , advoka ten , 
d o k t e r s en politici ont lokte Fe
lipe Gonza lez o p m e r k i n g e n 
over die „Belg i sche" sena tor die 
, , raaskalde als een kip zonde r 
k o p " {gallinoj Jin cabezd). 

1984 w a s het fameuze jaar 
w a a r i n Georges O r w e l l vo lop in 
he t n i euws s tond. Nie t in het 
minst met zijn tonee ls tuk „Ani 
mals F a r m " (Boerder i j de r die
r e n ) . 

Hie r in h e b b e n de dieren zich 
bevri jd van het t i r ann ieke juk 
van de boe r ( F r a n c o ? ) m a a r 
vallen spoedig o n d e r een nog 
w r e d e r bewind , namelijk van de 
h o n d e n die uiteindelijk de al te 
b rave k ippen de k o p afbijten. 
I ronisch schreef ik in mijn open 
brief da t ik mee r voelde voor de 
k ippen d a n voor de nieu-we 
heersers , de honden . H o n d e n : 
in he t Baskisch is da t , , txa-
k u r r a k ' . 

MARTENS-GONZALEZ: 
EEN FRONT? 
Ik k r eeg als sena tor niet de 
ge legenheid de brief te over
hand igen w a n t toen M a r t e n s 
mij o p m e r k t e gaf hij een fluis-
terbevel door, w a a r o p ik spoe
dig omr ingd w e r d d o o r een dr ie
tal Belgische gehe ime politiet-
x a k u r r a k s die mij o p he t e inde 
van de perskonferen t ie v a k k u n 
dig be le t ten om zelfs m a a r een 
pog ing te o n d e r n e m e n de brief 
te ove rhand igen . 
D e exempla ren die ik aan de 
pe r s r o n d d e e l d e w e r d e n hier 
schameltjes a fgedrukt . In Bas
ken land ech te r verscheen de 
ganse tekst , zelfs in het ge
mat igde P N V - b l a d Euzkadi van 
9 m a a r t 1984. 

H e t front w e r k t e efficiënt. 
Kor te tijd later leverde de re 
ger ing M a r t e n s - G o l voor het 
eerst s inds de bu rge roo r log Bas-
ken uit a a n de , , demokra t i sche" 
Spaanse socialistische reger ing, 
op een ogenbl ik da t zelfs F r a n k 
rijk dit nog we ige rde te doen . 
Toen ik in 1986 in Basken land 
w a s en M a r t e n s tot in de 
Spaanse k i e skampagnes ge
b ru ik t w e r d heb ik me in het 
Bciskische b lad Enbata ve ron t 
schuldigd me t d e vo lgende 
w o o r d e n : „Men heeft in Eiuikadi 
wellicht vergeten dat het deze Mar-
teni) wcu, die voor de eerdte maal 
Beuken uitleverde aan Madrid, in de 

Staatsveil igheid. Toen hij bij he t 
ontrafelen van dit m o o r d e n d 
k l u w e n r o n d G A L (wat cynisch 
s taat voor , ,ant i - terror is t ische 
bevr i jd ingsgroepen") ook de so
cialist Rafael Vera, oud-s taa t s -
sekre tar is voor de Veiligheid, 
•werd clangehouden, k w a m hij 
spoedig los o m d a t de P S O E 
(Spaanse socialistische parti j) 
een w a a r b o r g be taa lde van 50 
miljoen fr. D e w o e d e van he t 
kleinere g r u t w a s zeer groot . 
H e t w e r d een wate rva l van be
kentenissen . 

Klein g ru t bij man ie r van spre 
ken , voor ons ligt de tekst van 
het v e r h o o r d o o r r ech te r Bal
thaza r G a r z o n (een soor t lokale 
Veron ique Ancia) a fgenomen 
van Rica rdo D a m b o r e n e a . Hij 
is de oud-sekre ta r i s -generaa l 

n ieuwe s tor tvloed. H e t zoge
n a a m d nie t -bes taand d o k u m e n t 
over de vuile oor log ^verd over
hand igd aan rech te r Garzon . 
Kolonel Pero te , topf iguur in de 
Spaanse gehe ime diensten, 
heeft nu ze l fve rk laa rd da t G o n 
zalez in 1983 d o o r de d i r ek teu r 
van de geheime d iens ten M a n -
glano op de hoogte w e r d ge
bracht . . . en he t licht voor G A L 
op g roen zet te . 

DICHT BIJ ONS BED 
Z o p a s v e r n a m e n w e da t de so
cialistische bu rgemees t e r O d o n 
Elorza (San Sebas t ian) publ iek 
zijn part i j bekr i t i seerde over 
deze GAL- ro l en tegelijkertijd 
vergiffenis v roeg aan kiezers en 
Baskische gemeenschap . 
Bij het doorb lade ren van mijn 

k e n d d o k u m e n t o n d e r de titel 
, ,Le G A L ou Ie te r ror i sme 
d 'E t a t d a n s l 'Eu rope des dé-
mocrat ies" . H e t w e r d ui tgege
ven door het Komitee tot on
derzoek van de öchendingen van de 
mensenrechten in Europa met zetel 
te Bazel in Zwi t se r land . H e t 
da tee r t van voorjaar 1989 en 
geeft over mee r dan 160 blad
zijden een i n d r u k w e k k e n d e lijst 
van de misdaden begaan door 
deze Spéianse mi sdaadgroepen 
me t s taatsorganisat ie . 

D e schoenen wraarin Gonza lez 
zich nu bevindt w o r d e n zo 
n a u w da t zijn minderhe ids re 
ger ing van socialisten haa r 
s teun verliest van-wege de Ca
ta lanen o n d e r Pujol, die noch
tans vele beloften h a d d e n ge
k regen van v e r d e r g a a n d e au
tonomie . 

Als u deze teks t leest w e r d mis
schien al beslist w a n n e e r er 
nieuw^e verkiez ingen k o m e n in 
Spanje. . . W a t het resul taat zal 
zijn? D e nog meer Spaanse cen
tral isten van Pa r t ido Popu l a r 
aan he t b e w i n d ? Die zouden 
van G A L - m e t o d e n ook niet vies 
zijn? O f zullen die het ve r s t and 
opb rengen van konservat ief 
Majo r in Groot -Br i t t an ië die 
met de „ te r ro r i s t en" van Sinn 
Fe in en I R A wil onderhande len , 
zoals de J o d e n dit deden met 
Yasser Arafat van de P L O of 
W . E D e Clerck met M a n d e l a ? 
Spanje kan dit niet blijven wei
geren, zeker nu het bewezen is 
da t het zelf misdadiger is d a n de 
zogenaamde Baskische te r ror i s 
ten. 

Mijn eigen gevoelens bij dit al
les? H e t w o r d t als k e n n e r van 
de Baskische toes t anden soms 
moeilijk om nog genuancee rd 
zijn men ing over da t Gonzalez-
Spanje te mogen zeggen. N u 
deze ve rwevenhe id met G A L 
duidelijk g e w o r d e n is k a n ik n a 
elf jaar blijven aank lagen en in 
volle gemoeds rus t zeggen: ,,Wij 

% zullen blijven kakelen , zolang 
ĵ onze k o p er nog op staat". 

^ W a l t e r Lu3rten, 
•2 o u d - s e n a t o r 

Terwijl de grond onder zijn voeten wankelt zit Gonzalez de Europese Unie voor. 

zomer van 198'^. Deze schande, die 
op oru) volk geladen werd door zo'n 
öoort Vlaming brandt nog dteedd 
door in de harten van elk Vlaarru-
nationalLil." 

Gonzalez speelt op dit ogenbl ik 
voorz i t te r van de E u r o p e s e 
Unie m a a r de g r o n d wanke l t 
o n d e r zijn voeten. Leugens hou
den h e m nog recht , m a a r w a t wij 
me t onze z w a k k e s tem k o n d e n 
zeggen in 1984, is n u een stort
vloed g e w o r d e n van getuige
nissen. 

GONZALEZ, DE OPPER-
TXAKURRA 
D e jongste m a a n d e n k w a m de 
kwali jke rol van de Spaanse 
reger ing en zijn eers te minis ter 
in voUe s t roomversnel l ing . 
Toen een tijd geleden r o n d 
m o o r d e n op Baskische nat io
nalis ten een aanta l lui r o n d de 
Spaanse politie w e r d e n ver
hoord zijn er enkele doorge 
slagen. 
O n d e r mee r Sancr is tobal , oud-
a lgemeen d i r ek t eu r v a n de 

v a n de P S O E in Bizkaia. Sa
mengeva t ve rk l aa rde hij da t het 
Fel ipe Gonza lez zelf w a s die als 
chef van de Spaanse reger ing de 
beslissingen n a m voor he t op
richten van G A L . Belangri jke 
k o p s t u k k e n van de socialisti
sche parti j w^aren erbij be t rok
ken . 
Ru ime ge ldmiddelen w e r d e n ter 
besch ikk ing gesteld. In gehe ime 
samen'werking me t de politie 
w e r d een soort maffianet op-
gebou-wd da t vooral Ln F rans -
(of N o o r d - ) Basken land ope
reerde en t iental len aans lagen 
pleegde op al wie van ver of 
dichtbij zogenaamd b e t r o k k e n 
was bij het Baskisch g e w a p e n d 
ETA-verze t . In een geheim do
k u m e n t w e r d volgens D a m b o 
renea alles vastgelegd en s inds 
1984 heeft dit s taa t s te r ror i sme 
volop ge-woed. D o o r P S O E en 
Gonzalez w e r d e n al deze be
wer ingen afgemaakt als ,,leu
genacht ige p raa t van een ge
f rus t reerd ex-socialist". 
Begin sep tember k w a m een 

Baskenarch ie f v o n d ik een brief 
van prof. J o k i n Apalategi (echt
genoot van de zangeres Ma i t e 
Idir in) w^ciarin hij mijn s teun 
v roeg om E u r o p a b e k e n d te 
m a k e n hoe G A L een aans lag 
had willen p legen op zijn au to 
en h e m beschuld igde een spil
figuur te zijn in ETA. 
Apalategi w o r d t door de ganse 
akademische w^ereld in Basken
land en ver daa rbu i t en be
s c h o u w d als één van de voor
aans t aande Baskische intellek-
tuelen. Zijn mi sdaad? Hij is één 
van de voo rnaams te publicis ten 
van de Baskische geschiedenis 
en on tvoogdingsbeweging . 
Wij wis ten reeds langer da t één 
van de G A L - m e t o d e n in de 
vuile oor log was , iedereen be
schuldigen die gro te geestelijke 
invloed heeft in de Baskische 
bevr i jd ingsbeweging. Talrijke 
F r a n s e intel lektuelen, ook 
Spaanse , zijn toen tussengeko
men om J o k i n Apalategi te ver
dedigen. 
Voor ons ligt een i n d r u k w e k -
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LMDUIT 

DE W A N D A D E N V A N SPANJE TEGEN BASKEN 
O p dit ogenbl ik s taat de E u 
ropese Unie o n d e r Spaans be 
s tuur . Spanje heers te al ee rde r 
over onze gewesten, en ^vel met 
minder vredel ievende bedoel in
gen. N u is Spanje: 

- he t land da t d o o r veel Vla
mingen als vakan t i ebes t emming 
gekozen vi^ordt; 

- het land „van wie de k r o o n 
G o d he t d ichts t b e n a d e r d e " 
(omdat M a d r i d de hoogst ge
legen hoofdstad van E u r o p a 
is...); 

- he t land -waar de enige tjialwet 
ten overs taan van Basken en 
Ca ta lanen g e d u r e n d e een laoige 
per iode w e r d samengeva t in de 
ene slogan: „ W e e s geen bar 
baar . Sp reek kristelijk!"; 

- het land w a a r de d i r ek t eu r van 
de paramil i ta i re G u a r d i a Civil 
g e d u r e n d e het groots te deel van 
1994 op de v lucht was , o m d a t 
hij gezocht w e r d wegens kor-
rup t ie ; 

- he t land waar , als in de bes te 
Stalinist ische tijden, v e r m e e n d e 
ETA-leden tijdens ondervrag in 
gen ui t vens ters van kaze rnes 
„•werden geval len" (Xabier Gal-
pa rsoro , „Anuk" , s ep tember 
1993); 

- het land \vaar een v e r m e e n d 
ETA-lid, Mike l Zabalza , in 
1985, volgens officiële r appo r -

'•^•H\<^\i'^^ 

Frankrijke Binnenlandde Zakenminieter Charles Poéqua liet in 

1987 Fraiu Baskenland van Badki^^che vluchtelingen zuiveren! 

ten „ v e r d r o n k terwijl hij de de kaze rne van San Sebast ian 
grensrivier, Bidasoa, wi lde ti jdens folteringen, w^aarbij hij 
o v e r z w e m m e n om de Spaanse herhaaldel i jk onde rgedompe ld 
politie te on tv luch ten" m a a r w e r d in een t o b b e vol men-
daa ren tegen het leven ver loor in selijke u i twerpse len; 

ZWARTE LIJST 
Spanje zal zuch iiweten verant
woorden voor: 
- de verdwi jn ing van Lasa en 
Z a b a l a en v a n S e g u n d o M a r e y 
(1983); 
- de m o o r d o p „ K a t t u " in een 
bar in Bayonne (1983) ; 
- de moord op , ,Txapela" bi) 
een aans lag m S a i n t - J e a n de 
Luz (1984) ; 
- de m o o r d op de vluchtel ingen 
„S te in" en „ P e r u " in H e n d a y e 
(1984) ; 
- de moord op de v luchte l ing 
Eugen io Gut ie r rez in M a u l é o n 
(1984) ; 
- de m o o r d op de F r a n s e 
spoorwegarbe ide r Leiba in 
H e n d a y e (1984); 
- de m o o r d op de v luch tehng 
Xavie r Perez in Biarr i tz 
(1984); 
- de m o o r d op de vluchtel ing 
Rafa Goikoe txea o p de w e g 
naa r Baigorr i (1984); 
- de aans lag op B a r , ,La Con
solat ion" in S a i n t - J e a n de Luz 
(1984) ; 
- de m o o r d op Tomas Perez 
Revilla in Biarr i tz (1984) ; 
- d e m o o r d op de F r a n s m a n 
O l a s k o a g a in Bir iatu (1984) ; 
- de moord op de k i n d e r a r t s en 
H e r r i Ba tasuna-par lements l id 
Sant i B r o u a r d in zijn cabinet 
in Bi lbao (1984); 
- d e moord o p de F r a n s m a n 
Benoi t Pécas ta ing bij een aan
slag op café „ P y r e n e e s " in 
Bayonne (1985) ; 
- de m o o r d op de fotograaf van 
de k r a n t Egln, Xab ie r Gal-
d e a n o in S a i n t - J e a n de Luz 
(1985); 
- de moord op de F ransen 
Emile Weiss en C laude D o e r r 
in C i b o u r e (1985) ; 
- de m o o r d op de vluchtel ing 
San tos Blanco in Bayonne 
(1985); 

i l f l i l ifiiia 
De ontvoerde en gemartelde La<<a en Zahala, met een nekschot om 
het leven gebracht. Hun lijken werden onder gehUute kalk 
onherkenbaar gemaakt. 

- de m o o r d op J u a n M a r i 
Oteg i „ T x a t o ' op w e g naa r 
S a i n t - J e a n Pied de Por t ; 
- de m o o r d op de v luchte l ingen 
Sabin Etxa ide , Augus t in Ira-
zus t aba r r ene , ,Legra ' , Inaki 
As teasu inza r ra „Bel tza" en o p 
J o s é M a r i a E txan iz , ,Po t ros" 
bij de aans lag op café „ M o n -
bar" in Bayonne (1985) ; 
- de m o o r d o p de F r a n s m a n 

R o b e r t C a p l a n n e in Biarr i tz 
(1986); 
- de m o o r d o p d e F r a n s e n 
Chr i s tophe Mach ico t t e en Ca
the r ine Brion in B ida r ray 
(1986) ; 
- de moord op J u a n Car los 
G o e n a in H e n d a y e (1987) ; 
- de vele overige aans lagen 
waar , soms bij wonder , geen 
doden vielen. ( j ig) 

- het land w a a r in 1991 twee 
politiechefs, A m e d o en D o m i n -
guez, elk tot 108 jaar veroor 
deeld w e r d e n w e g e n s het or
ganiseren van m o o r d k o m -
mando ' s met de bedoel ing E T A -
leden te ve rmoorden , m a a r die 
seder t juli 1994 reeds op vrije 
voeten zijn; 

- he t land da t toes tond da t nog 
a n d e r e hoge pol i t iefunktionaris-
sen v e r m e e n d e ETA-leden gin
gen v e r m o o r d e n in F r a n s - B a s -
^enland. Z o w e r d e n op 16 ok
tober '83 in B a y o n n e J o x i Lasa 
en J o x e a n Z a b a l a d o o r „on 
b e k e n d e n " on tvoe rd en met me
dewe ten van de F r a n s e au to 
riteiten over de g rens gebrach t . 
In de ke lders van een leeg
s taande villa in San Sebas t ian , 
w^aarin t i jdens de F ranco-d ik -
t a t uu r minis ters w o o n d e n en 
waa r in nu de provinciegoever-
neu r gehuisves t is, w e r d e n ze 
g e d u r e n d e twee m a a n d e n ,,on
de rv raagd" . Tijdens die onder 
v rag ingen k regen ze het bezoek 
van de g o e v e r n e u r en van de 
plaatselijke kolonel van de G u 
a rd ia Civil, be iden met een k a p 
over het hoofd om niet h e r k e n d 
te •worden. La te r •werden d e 
lijken van de twee e ta r ras in de 
b u u r t van Alicante beg raven 
o n d e r geblus te kalk. Toen de 
stoffelijke res ten (er rest te m a a r 
wein ig meer ) in juni van dit j aa r 
in Tolosa, in de b u u r t van San 
Sebast ian, begraven •werden 
sloeg de politie tot op het ke rk 
hof met de vi^apenstok in op d e 
familie. D e betreffende kolonel , 
Rodr iguez Gal indo, ^ve^d in juli 
van dit j aa r , ,voor bewezen 
d iens ten" bevorde rd tot gene
raal. La te r bleek ook da t Ga 
l indo vergoed w e r d per ETA-
k o m m a n d o da t hij mee opro lde . 
E r w e r d v lug h a r d o p gefluisterd 
da t de (in Basken land mee-re-
gerende) Baskische Nat iona l i s 
t ische Part i j , deze bevorde r ing 
, , onderhande ld" h a d en als te 
genpres ta t ie de definitieve slui
t ing van de kaze rne in In txau r -
r o n d o (San Sebas t ian) bek^wam 
alsook het t e rug t r ekken van een 
aanta l G u a r d i a Ci^vil-manschap-
pen uit Basken land ; 

- het land w a a r de mach t sd ra -
gers de bevolk ing indelen in 
, ,vredel ievenden" en , ,gewelda-
d igen" waarb i j tot de laats te 
g roep o n d e r a n d e r e d iegenen 
beho ren die p ro tes te ren tegen 
het gewe lddad ig op t r eden v a n 
de politie bij de begrafenis v a n 
Lasa en Zaba la alsook d iegenen 
die niet a k k o o r d k u n n e n gaan 
met de bevorde r ing van R o 
dr iguez Gal indo; 

- het land w a a r in s ep t ember 
1995 in Bilbao een Baskisch-
onkund ige b isschop w e r d be 
noemd; 

- het land w a a r eers tdaags •vier 
toppolit ici voor het H o o g g e 
rechtshof moe ten verschi jnen 
•wegens het o rgan ise ren van d e 
G A L (Grupos ylnt i terror is tos 
por la ü b e r a c i o n ) . H e t gaa t om 
de ex-minis ter van Binnen
landse Z a k e n (en huid ig volks
ve r t egenwoord ige r ) J o s é Bar -
r ionuevo, de ex-minis ter N a r c i s 
Serra , de Baskische volksver
t egenwoord ige r Txiki Benegas 
en Felipe Gonzalez , de pres i 
den t zelf. 

O p 3 ok tobe r 1987 w e r d o p 
bevel van de F r a n s e minis ter 
van Binnen landse Z a k e n , C h a r 
les Pasqua , in F r ans -Basken -

land een gro te razzia g e h o u d e n 
tegen Baskische vluchte l ingen 
die er w o o n d e n ! G A L ver-
d^ween van het toneel . 

Verder s taan er nog gerech ts 
zaken op het g e t o u w tegen ex-
sekre tar is -generaal van de So
cialistische Part i j in Biskaje, 
Garc i a D a m b o r e n e a , tegen de 
ex -d i rek teur van de Staatsvei
ligheid, J u l i a n Sancr is tobal , te
gen Rafael Vera, de ex-s taa ts -
sekre tar is voor Veiligheid en 
nog vele anderen . . . 

Felipe Gonzalez , t i jdens de 
F r a n c o - d i k t a t u u r nog onder 
g r o n d s w e r k e n d o n d e r de n a a m 
, , Isidoro", zal begin december 
de E u r o p e s e hoofds teden met 
een bezoek vere ren . 

J o n I b a i a - G e i s t 

Deze week i n 
Oaaoa^.éajimaism.'vaataaatiaaymWtH 

^ " ^ S ^ ' ^ v t ^ S advies van de 
karoet of f J^r^kotnnussie volgt 1 b i e z o n d e r e ^ a m e r k o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

en V/iHy ^ T \ , de Navo-baas 
KassaUe.Ma^^de^^aaatsie 
daar nog e e n ^ ^ ^ C l a e s , deze 

De krisis in beeld 
De opmars van de kommerciele 

televisie dnngt de openbare 
omroep BRTN meer en meer in 

de rol van underdog De 
hervomungen dreigen de 

Reyerslaan te veranderen in een 
sociaal kerkhof Een beeld van 

het rampenplan, 
deze week in Knack. 

Modern Interieur 
Wonen in een station. De keuken 
als kultureel centrum. Huizen m 
bomen De betoverde refter van 

Jan Vannet. En de nieuwe trends 
uit Milaan. In de extra dikke 

intoieurspecial van Weekend Knack. 

En verder: 
- Milieu: de trunk met de 

ekotaksen. - Dokument: het 
multikulturele karakter van 
Brussel. - Film: het verhaal 

achter "Waterworld". -
Maatschappij: de revival van de 
jeugdbewegingen. - Wereld: vijf 

jaar Duitsland, de Franse 
muntknsis. 
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1 1 DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 
Het partijbestuur van de 
Volksunie besprak op haar 
vergadering de werkwijze van 
de Kamer in "de zaak Claes". 

De VU-kamerleden eisen on
middellijk inzage in het vol
ledige dossier. Na grondige 
studie van het dossier zullen 
zij een standpunt innemen 
over de grond van de zaak. 
Daarom zal Kamervoorzitter 
Langendries met aandrang 
verzocht worden voor don
derdag toegang te verlenen 
tot het dossier. 

De VU wil vermijden dat 
Claes en Coëme een alibi krij
gen om bij een eventuele ver-
oordehng door het Hof van 
Cassatie de procedure aan te 
vechten voor het Europees 
Hof van de rechten van de 
Mens. De Kamer fungeert im
mers als Raadkamer en de 
leden van de Kamer moeten 
een rechterlijke funktie uit
oefenen. Al diegenen die in 
deze zaak moeten oordelen. 

moeten dan ook het volledige 
dossier kunnen inzien. 

De Kamer mag niet het risiko 
lopen dat eventuele schuldi
gen vrijuit gaan, enkel en al
leen omdat de noodzakelijke 
procedure niet gerespekteerd 
werd. De VU-Kamerleden 
zullen niet meewerken aan 
pogingen om schandelijke za
ken in de doofpot te stoppen. 

Deze zaak van mogelijke kor-
ruptie moet tot op het bot 
onderzocht worden en schul
digen mogen hun straf niet 
ontlopen. 

De moord op André Cools, 
waar het hele onderzoek mee 
begonnen is, blijft ondertus
sen nog steeds onopgehel
derd. Van het gerecht mag 
verwacht worden dat het met 
evenveel ijver verderzoekt 
naar de verantwoordelijke(n) 
voor de moord op Cools. Het 
is immers opvallend stil in 
deze zaak. 

VOOR-EN NADELEN OP EEN RIJTJE 

ANTWERPSE VU 
BESPRAK HSL-DOSSIER 
Het arrondissementeel bestuur 
van VU-Antwerpen besprak de 
verschillende elementen in het 
dossier van de HSL boven Ant-
•werpen. 

Het bestuur is het erover eens: 

1. dat het in internationale kon
tekst billijk is dat Vlaanderen 
een zo snel mogelijke doorgang 
verleent voor HST-stellen naar 
Nederland; 

2. dat een ondertunneling van 
Antwerpen-Centraal daartoe 
bijdraagt én voor het binnen
lands vervoer een enorme mo
gelijkheid tot uitbreiding bete
kent; 

3. dat de eigen bedding via de 
Havenweg of via de EI 9 én 
financieel én ruimtelijk-ekolo-
gisch niet te verantwoorden 
zijn; 

4. dat de doorgang via de be

staande lijn 12 wél verdedigbaar 
is (zoals trouwens in de eerste 
fase is voorzien) op voorwaarde 
dat: 

— de dorpsdoorgang m Kapellen 
hierdoor substantieel verbeterd 
wordt met betrekking tot de 
leefkwaliteit; 

— het vrachtvervoor wordt af
geleid via een trage Havenweg
variant die in Nederland niet de 
milieuschade berokkent van de 
HSL; 

— de HST-stellen niet aan hun 
maximale snelheid rijden (geen 
spoorbedding verbreding). 

Het arrondissementeel VU-be-
stuur beseft dat dit niet de door 
Nederland gewenste optimale 
verbinding is, maar meent an
derzijds dat Nederland moet in
zien dat ook deze oplossing niet 
probleemloos is, maar financieel 

én ruimtelijk het best verde
digbaar. 

Elke andere oplossing stoot op 
milieubezwaren (in Vlaanderen 
en Nederland) en is financieel 
niet in verhouding tot de lage 
ekonomische rendabiliteit, maar 
integendeel ten koste van ver
beteringen en zelfs onderhoud 
van het binnenlandse net. 

De VU heeft trouwens reserves 
t.o.v. het MER-rapport omdat 
de weerslag en de kostprijs van 
het E19-tracé in verband met 
onteigeningen zwaar onder
schat lijkt te zijn, en niet in 
overeenstemming met de 
breedte van het reservatiege-
bied dat op het gewestplan zou 
ingetekend worden. 

<=» Info: Herman Lauwere, 
Vlaanu ParlementtiÜd, doddier-
beheerder HSL, tel. e3 fax 
03/653.27.12. 

ANTWERPEN 

OKTOBER 

Vr. 20 TONGERLOAVES-
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 15u. in Ka-
pellekeshoef te Tongerlo. Org.: 
SMF-Kempen. 

Za. 21 EDEGEM: Kaartavond in 
Drie Eiken. Begin om 20u.I5. In
schrijven op voorhand. Org.: 
VNSE. 

Za. 21 ZANDVLIET: Herstwan-
deling van DF-Zandvliet-Beren-
drecht naar de Vlaamse Ardennen. 
Vertrek om lOu. Berendrecht, hoek 
Kapelstr.-Steenovenstr. Info en in
schrijven bij Bertha Dierckx 
(568.83.01) of Ludo Hendrickx 
(568.08.67). 

Ma. 23 KALMTHOUT: Marleen 
De Crée-Roex leest voor uit eigen 
werk. Om 20u. in De Raaf, Wit-
hoeflei. Inkom 250 fr., FW-leden 
200 fr. Org.: FW-Kalmthout. 

Dl. 24 BERLAAR: PubUeke 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-

LIMBURG 

woordiger Fons Borginon. In zaal 
Alpheusdal, WUliotstraat 22, om 
20u.l6. Info: Mark Andries 
(02/366.20.76). Org.: VUJO-arr 
Antwerpen. 

Wc. 25 TURNHOUT: Provinciale 
FW-vergadering. Om 20u. in CC 
De Warande, Warandestraat 42. 
Els Van Weert spreekt over ,,De 
werking en het belang van het 
Vlaams parlement". Inkom gratis. 

Do. 25 WOMMELGEM: Thaise 
avond. Om 20u. in zaal Familia 
(zaal 2), A. Mortelmansstraat 18. 
Org.: DF-Wommelgem. 

NOVEMBER 

Wc. 8 BERCHEM: Bezoek met 
F W aan de tentoonstelling in de 
katedraal. Onkosten 320fr.p.p. 4-
gids. Inschrijven bij P. Cauw^en-
bergh (239.66.21) vóór 20/10. 

Zo. 12 BRASSCHAAT: Vanaf 14u. 
programma met de Baskische zan
ger Pelo Ospital in de Ruiterhal van 
de Hemelhoeve. Org.: vzw Vlaams 
Huis in Baskenland. Reservarie en 
info: Walter Luyten 03/482.11.93, 
fax 03/482.44.58. 

Za. 18 BERCHEM: JaarKjkse 
kwis o.l.v. Bob Bolsens in het Cult. 
Centrum, Dnekomngenstraat 126 
(zaal poly II). Max. 6 pers. per 
ploeg, deelname 100 fr.p.p. In
schrijven bij T. Van Gelder 
(03/321.19.86). Org.: Vlaamse 
Kring Berchem. 

VLAAMS BRABANT 

VU-GROOT-
ANTWERPEN 
ROEPT OP 
VU-leden van Groot-Antwer-
pen die geen lid zijn van een 
afdelingsbestuur en menen een 
waardevolle inbreng te kunnen 
doen bij de werking van de 
politieke raad, kunnen zich kan
didaat stellen voor koöptatie in 
deze raad. Gemotiveerde kan
didatuurstellingen dienen vóór 
30 oktober 1995 ingediend te 
worden bij Joris Giebens, se-
kretaris VU-Groot-Antwerpen, 
Paleisstraat 133 te 2018 Ant
werpen (fax 03/238.82.08). 

De koöptatie gebeurt tijdens de 
vergadering van de politieke 
rciad op 6 november. Een uit
nodiging hiervoor \vordt tijdig 
toegezonden. 

OPENSTELLING NIEUWE GEBOUWEN 
VAN ENERGIEBEDRIJF VEM-NIJLEN 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ EN DE 
TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

De gemeente Nijlen vormt een 
afzonderlijke exploitatiegroep 
in de „Vlaamse Energie- en Te-
ledistributiemaatschappij", 
kortweg: VEM, een zuivere in-
terkommunale. In 1990 werd 
inderdaad de elektriciteitsregie 
omgevormd tot een VEM-ex-
ploitatiegroep, om zowel gas als 
elektriciteit voor de nu 20.000 
inwoners van Bevel, Kessel en 
Nijlen te bedelen. E^n en ander 
was toen het resultaat van een 
meer dan grondig beraad in en 
om de gemeenteraad, met een 
weerslag in de nationale pers. 
De overtalrijke weg- en rio
leringswerken in de gemeente 
gaven de jongste jaren aanlei
ding tot evenveel aanpassingen 
en/of vernieuwingen van de 
openbare verlichting en het gas-

en elektriciteitsnet, zodat de 
exploitatiegroep meteen en met
terdaad heeft kunnen bewijzen 
wat ze •waard is. 

Dat een dergelijk dynamisch 
bedrijf ook over aangepaste be
drijfsgebouwen moet beschik
ken, is duidelijk. In 1994 start
ten, weer na grondige voor
bereiding, de werken. Na één 
jaar bou-wen heeft VEM-Nijlen 
onlangs trots haar gloednieuwe 

bedrijfsgebouwen in gebruik 
genomen. VEM-Nijlen stelt te
recht dat deze ingebruikname 
een mijlp£ial vormt in de ge
schiedenis van de energiebede
ling in de gemeente. En dat 
wordt dan ook nadrukkelijk ge
vierd; daarom nodigen VEM-
voorzitter Walter Caethoven en 
bedrijfsleider Guido Maes uit 
op een openbedrijfdag op za
terdag 21 oktober. VEM-Nijlen 
zet dan van 13 tot 17 uur de 
deuren voor iedereen open om, 
met een natje en een droogje, 
alles van dichtbij te bekijken. 
Voor de kinderen is er boven
dien een speciale verrassing, 
terwijl alle muziekmaatschap
pijen van de gemeente gevraagd 
werden om het gebeuren met 
klank te omlijsten. De bezoeker 
vindt verder in de VEM-ge-
bouvi^en een interessante ten
toonstelling rond energiebede
ling en -besparing. Kortom: het 
loont de moeite op zaterdag, 21 
oktober even langs te lopen bij 
VEM-Nijlen in de Koningsbaan 
79! 

<=& Info: CV. Vlaamse Energie-
en TeledL)tributiemaa.t,)chappij 
Groep Nijlen, Koningsbaan 79 te 
2560NijUn (03M10.12.00). 

OKTOBER 
Do. 26 BILZEN: Provinciale 
FW-vergadering. Om 20u. in Ta
verne-zaal Edelweiss, Smt-Lam-
bertuslaan 46. Johan Sauwens 
spreekt over ,,De werking en het 
belang van het Vlaamse parlement". 
Inkom gratis. 
NOVEMBER 
Zo. 26 HASSELT: Herdenking 
Limburgs Offer voor Vlaanderen. 
Om 14u. mis in St.Lambertuskerk 
(Kiewit-Hasselt). Om I5u. koffie
tafel en tafelrede. Vooraf inschrij
ven door storting van 360 fr. op 
rek.nn 456-9578921-04 van Her-
denkingskomitee, Lisbloemstr. 31 
te Hasselt. Tel. 011/21.13.88 (R. 
Vanheusden). Koffietafel in zaal De 
Binder, naast kerk. 

OKTOBER 

Wo. 18 WEMMEL: Provinciale 
FW-vergadering, om 20u. in CC 
De Zandloper, Botermarkt 76. 
Gerda Raskin spreekt over ,,De 
werking en het belang van het 
Vlaamse parlement". Inkom gratis. 

Za. 21 NIEUWENRODE: Bert 
Anciaux in gesprek met jongeren 
uit de streek. Inleider: Stijn Meuris 
(Noordkaap/Belang van Limburg); 
optreden The Hymn. Vanaf I9u.30 
in CC d'Oude Pastorie, Kerkstraat 
24. 

Org.: VUJO-Halle-Vilvoorde 
i.s.m. VUJO-Kapelle o/d BOs. 
Info: Krisrin De Winter 
(015/71.17.93). 

Za. 21 KAMPENHOUT: 7de Wit-
loof-fesrijn in zaal Pax, Brouwe
rijstraat, van 18 tot 22u. Ook op 
22/10 van llu.30 tot 15u. Org.: 
VU-Groot-Kampenhout. 

Za. 21 TIELT-WINGE: VU-Be-
stuursverkiezingen, om 20u. in 't 
Wit Huls, Bergstraat te Tlelt. Met 
gezellig samenzijn. 

Za. 21 BUIZINGEN: Pensenker-
mls in de Don Boscokelder, Al-
sembergsesteenweg vanaf 17u. 
Ook op 22/10 vanaf llu.30. Op de 
spijskaart: pensen, varkensnb, bief
stuk, koninglnnehapje. Org.: VU-
Buizingen. 

Vr. 27 SCHERPENHEUVEL-

ZICHEM: Open gespreksavond 
met gedeputeerde Herman Van 
Autgaerden en Gerda Raskin. Om 
20u. in restaurant De Valk te Scher-
penheuvel over het beleid in 
Vlaams-Brabant. Info: Robert 
Janssens (013/78.19.21). 

Za. 28 TIENEN: Kom eens lekker 
eten voor 200 fr. Spagetti- en dans
avond. Vanaf 19u. in Parochiecen
trum te Kumtich. Org.: VU-Tie-
nen. 

Zo. 29 AARSCHOT: Jaarlijks 
pannekoeken- en smoutebollenfes-
fijn. Van 14 tot 20u. in de pa
rochiezaal van Langdorp-Centrum. 
Org.: VU-Aarschot. 

NOVEMBER 

Zo. 5 OUD-HEVERLEE: Ont
dek één van de mooiste streken van 
Vlaams-Brabant, te voet (6km) of 
per fiets (20 en 40 km). Vertrek en 
aankomst in Don Bosco Oud-He-
verlee. Per auto: vertrek vanuit 
Tienen, Oude Kazerne, aankomst 
in Oud-Heverlee. Info: Bert Van
hamel (40.45.57) of Ciska Proost 
(47.13.23). Org.: VU-Oud-Hever-
lee en VU-Tlenen. 

Do. 9 OVERUSE: Gespreks
avond met Bert Anciaux en Etienne 
Van Vaerenbergh over De Volks
unie In het Vlaanderen van morgen 
en de problematiek van Vlaams-
Brabant. Om 20u. in KC Den 
Blank. Org.: VU-Overijse. 
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1 1 DE REGIO 
TE SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 

100.000 KILOMETERS 
VERVUILING PER WEEK 

LITERAIRE AVOND TE BRUSSEL 

JEF, ZJEF EN VIC 

Als men de kilometers samentelt 
die de inwoners van Scherpen-
heuvel-Zichem dienen af te leg
gen om hun PMD-afval (plas
tiek, metaal en drankverpak
kingen), met hun eigen wagen 
(of privé-vuilkar) naar Inter
leuven te brengen, komt men op 
100.000 vervuilende kilometers 
per week. 

De Volksunie vraagt een betere 
dienstverlening betreffende de 
afvalproblematiek. 

PRIVÉ VUILKAR 
De brave burger van Scher-
penheuvel-Zichem dient vol
gens de gemeentelijke regle
menteringen en deze van In
terleuven zijn PMD-afval zelf 
naar het kontainerpark van In
terleuven te brengen gelegen in 
de deelgemeente Messelbroek. 

Het is namelijk verboden plas
tiek en dies meer in de we
kelijkse vuilzak te stoppen, laat 
staan mee te geven met het grof 
huisvuil om de 2 maanden. Nu is 
het kontainerpark van Inter
leuven aan de -westelijke uithoek 
van onze fusiegemeente gelegen 
en gezien de uitgestrektheid er
van, nameUjk van tegen Diest 
en Tessenderlo tot tegen Aar
schot, komen we vlug op ge

middeld minstens 10 km dat 
ieder gezin dient af te leggen 
naar Interleuven. 

En ofwel kiest men ervoor om 
z'n auto toch nog in z'n garage 
binnen te kunnen plaatsen en 
doet men zijn w^ekelijks uit
stapje met z'n privé vuUkar, of
wel dient de garageruimte in 
beslag genomen om het PMD-
afval langer te kunnen stoc
keren... De minstens 10 km die 
de ongeveer 10.000 huisgezin
nen van de fusiegemeente 
Scherpenheuvel-Zichem alle
maal moeten afleggen geven dus 
100.000 km vervuiling per week 
met de privé-vuilkarren. 

OPLOSSING 
De Volksunie vindt 100.000 
vervuilende kilometers per 
•week onverantwoord. In toon
aangevende landen op gebied 
van milieubewxist handelen zo
als Duitsland, Zwitserland en 
Oostenrijk ^vorden plastiek, pa
pier, metaal en drankverpak
kingen gescheiden opgehaald 
door een vuilnis- of afval-
vrachtwagen. Hiervoor worden 
ook wel speciale ophaalwagens 
gebruikt met 3 of 4 gescheiden 
delen voor iedere op te halen 
grondstof afzonderlijk. In de 
fusiegemeente Bierbeek, te ver

gelijken met onze fusiegemeente 
hebben VU-mensen ervoor ge
zorgd dat zo een gescheiden 
ophalen van PMD-afvaL/grond-
stoffen al ingevoerd werd. We 
zien dit ook als een dringender 
op te lossen probleem dan de 
gescheiden ophaling van GFT-
afval (groente-, fruit en tuin
afval) die men hier in Scher
penheuvel-Zichem voorop
stelde. 

In onze landelijke gemeente zul
len de meeste burgers wel eer
der hun eigen GFT kunnen 
komposteren in de eigen tuin. 
Daarentegen groeit er nog niets 
gezonds uit plastiek-afval in de 
tuin! Daarbij komt dat mede 
door de hogere prijzen van de 
vuilniszakken, er meer mensen 
hun afval en plastiek zelf in de 
tuin verbranden! Daarbij beseft 
men niet dat bij verbranding 
van plastiek bij lagere tempe
ratuur er zeer veel giftige stof
fen vrijkomen in de lucht die we 
moeten inademen. 

Beter zou de gemeente plastiek 
en andere verpakkingen ge
scheiden ophalen en recykle-
ren. 

Robert Janssen 

EEN 

ADVERTENTIE 

IN WIJ EN DE 

TOEKOMST 

RENDEERT 

02/219.49.30 

OOST-VLAANDEREN 

OKTOBER 

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. 

Wo. 25 GENT: Provinciale F W -
vergadering. Om 20u. in Taverne-
zaal Oliver Twist, Sint-Baafsplein 
8. Elke Sleurs spreekt over „De 
werking en het belang van het 
Vlaamse parlement". Inkom gratis. 

Za. 28 SENT-GILLIS: Volksunie
bel in zaal 't Palet, Kerkstraat 58 te 
9170 Sint-Gillis. Deuren: 20u.30. 

Jef Geeraerts, al 35 jaar één van 
onze bekendste Vlciamse schrij
vers, \verd begin dit jaar 65. 
Maar een schrijver gaat natuur
lijk nooit met pensioen, die gJiat 
door zolang hij ons iets te ver
tellen heeft. En Geeraerts heeft 
jaar in jaar uit bewezen dat hij 
ons nog heel wat te vertellen 
heeft. 

Niettemin hjkt deze ,,mijlpaal" 
een leuk moment om zijn hele 
loopbaan te overschouwen en 
hem tegelijk te spiegelen aan de 
ontwikkelingen die in het kul-
turele leven of in de samen
leving eromheen plaatsvonden. 
Dit zal dan ook gebeuren in „De 
Markten", op 20 oktober a.s. 

Vic Anciaux en Dick Gebuys 
zullen met de schrijver deze 35 
jaar tegen het licht houden. 

Dick Gebuys is als hterairkri-
tikus en als docent Nederlands 

Toegang: 100 fr. Org.: VU-Groot-
Sint-Gillis. 

Za. 28 NINOVE: Wafelenbak in
gericht door VWG-Ninove in zaal 
Pallieter te Outer. Vanaf 16u. 

NOVEMBER 

Za. 5 HERZELE: Volksunie Eet
festijn in zaal Da Vmci te Res-
segem. Vanaf 19u. Ook op 5/11 
vanaf 12u. Deelname 400 fr., -12j. 
150 fr. (soep, kalkoenfilet of var
kensgebraad). Org.: VU-Groot-
Herzele. 

Di. 21 NINOVE: VWG-verga
dering en koffietafel om 14u.30 in 
zaal Pallieter te Outer. 

reeds jaren met het ^verk van 
Geeraerts bezig. 

Terwijl Geeraerts vertelt, voor
leest, re2igeert op de vraigen van 
beide moderatoren en van het 
pubhekk, zal Zjef Vanu3^el 
tussendoor enkele liedjes ten 
gehore brengen. Als er van één 
zcinger in het genre luisterlie
deren de teksten naadloos aan
sluiten bij de tematiek van Geer
aerts' boeken, dan is dit het 
geval bij Vanu3^sel. De orga
nisatoren zijn dan ook bijzonder 
bhj dat ze hem hebben kunnen 
overhalen nog eens enkele van 
zijn songs te laten horen. 

Kortom, een heel boeiende 
avond op vrijdag 20 oktober 
a.s., in de Spiegelzcial van „De 
Markten", cian de Oude Grjian-
markt 5, in het centrum van de 
hoofdstad. 

Aanvang: 20u., Inkom: 250 fr. 

VUJO-LEBBEKE HELPT KOERDEN 

Na de ophaling met een aantal kleinere voertuigen wordt alle<< 
overgeladen in kamionj. 

Een 20-tal VUJO-leden uit 
Lebbeke hield zaterdag 7 ok
tober een inzameling van ge
bruikte kleding en schoenen ten 
voordele van het Koerdische 
dorp Pirusana. Honderden kle-
dingpaketten werden opge
haald, Lebbeke toonde zich vrij
gevig! 

De hulpaktie liep samen met het 
Vlaams Internationaal Centrum 
(VIC). Ook het gemeentebe
stuur verleende zijn medewer
king evenals de garages Thoen 

en Van Damme, beide van 
Wieze, door het ter beschikking 
stellen van de vervoermidde
len. 

Verdere info: 

— Geert Delsin, Lebbeke, 
052/41.54.11. 

— J a n Van der Poten, Den-
derbeUe, 052/41.40.34. 

— Steven Moens, Wieze, 
052/41.06.24. 

WEST-VLAANDEREN WAASLAND HELPT KOERDISTAN 

OKTOBER 
Wo. 18 lEPER: Provinciale F W -
vergadering. Om 20u. in Trefcen-
trum West-Flandria, Capronstraat 
15. HUde Houwen spreekt over 
„De werking en het belang van het 
Vlaamse parlement". Inkom gratis. 
Wo. 18 IZEGEM: V-club voor 
kinderen: verwerken van ge
droogde bloemen en bladeren. Om 
13u.30 in de Ommegangstraat 5. 
Meebrengen: lijm, schaar, stiften. 
Inkom 50 fr. Org.: Vlanajo. 
Do. 19 BRUGGE: Frans Crols 
over ,,Een zelfstandig Vlaanderen: 
pro en contra". Om 20u. in Pa
rochiehuis Patria, Ver-Assebroek. 
Inkom 100 fr., DF-leden, CJP en 
+3pas: 60 fr. Org.: DF-Ver-Asse-
broek. 
Do. 19 BRUGGE: Willem Jans-
sens over „Lieven Gevaert: mo
menten uit zijn leven". Om 15u. in 

De Gulden Spoor, 't Zand 22. Org.: 
Informativa. 

Do. 19 KORTRIJK: Eerste ver
gadering van de Hendrik Brug-
méins Kring. Om 20u. in de Kre
dietbank, Leiestraat 21. Mark 
Gréimmens spreekt over ,,Europa 
tussen Oost en West". Info: Veerle 
Deconinck-Baert (056/75.73.94). 

Vr. 20 BRUGGE: Debat VNP 
(Gilbert Trouwaen),WP (Piet 
Ronsijn), VU (Bert Anciaux) en 
VB (Frank Vanhecke). Moderator: 
Jan Jambon. Om 20u. in OCMW-
dienstencentrum Van Volden, Boe-
veriestraat. Org.: Vlaamse Volks
beweging Brugge. 

WO. 25 BRUGGE: Videofilm van 
Jozel Bulcke over „De 4 jaar
getijden om en rond de koude keu
ken" en filmflitsen dan VWG-dag-
uitstappen en -aktiviteiten. Om 
15u. in de Magdalenazaal, Violiers

traat 7. Samenkomst vanaf 14u. 
Nadien koffietafel. Org.: VWG-
Brugge. 

Do. 26 IZEGEM: Prof. Els de 
Eens over ,,De commercializering 
van de media". Om 20u. in de Bar 
Muziekakademie, Kruisstraat 15. 
Prijs: 50 fr., abo's gratis, Org.: 
VSVK. 

Vr. 27 KORTRIJK: VU-Bestuurs-
verkiezingen van 17 tot 20u.30 in 
West-Flandria, Gwijde van Na-
menstraat 7. Met voorstelling boek 
,,De repressie en de internerings
kampen in het Kortrijkse" van 
Joost Ballegeer. 

NOVEMBER 

Do. 9 ROESELARE: Dirk De-
meurie over ,,IJzerbedevaartkomi-
tee-Oorlog of Vrede?". Om 20u. in 
't Laag Plafond, Noordstraat 211. 
Org.: Rodenbachkring. 

De jongste maanden kreeg het 
probleem van de Koerdische 
vluchtehngen in Noord-Irak 
opnieuw aandacht in de pers. 
Aan dit probleem willen wij, 
samen met het Vlaams Inter
nationaal Centrum, een niet-
goevernementele organisatie 
voor ontwikkelingssamenwer
king, daadwerkelijk iets doen. 

Het Vlaams Internationaal Cen
trum bouwt in het getroffen 
gebied immers opnieuw dorpen, 
scholen en dispensaria. Twee 
dorpen herrezen al uit hun as. 
Dit jaar is het de beurt aan het 
vroegere rijstdorpje Pirudona, 
dat over enkele jaren sian twee
honderdduizend mensen rijst 
moet leveren. 

Daarom worden in volgende 
gemeenten van het Waasland 

^ 

ophalingen gehouden van ge
bruikte kleding en schoenen en 
dit telkens vanaf 8u.30. 

Sint-GiUis en De Klinge op 
23/10; Meerdonk, Kieldrecht, 
Verrebroek en Doel op 24/10; 
Stekene op 26/10; Sint-Pauwels 
en Kemzeke op 27/10. 

c» Info voor alle inzamelingen: 
Nelly Moed, Hoounan^traat 83 te 
9112 Sinaai, 03/772.65.05. 

— Stekene, St.-Pauweb en Kemzeke: 
Maria D'Hollander, Statiomitraat 
75 te 9190Kemzeke, 03/779.75.36. 

-Meerdonk, Kieldrecht, Verrebroek 
en Doel: Aniedee Kegeb, Fort 28 te 
Verrebroek. 

— Sint-Gillu en De Klinge: Lucie De 
Munck, Lage Kerku-egel 26 te 9170 
Sint-GiUiö, 03/770.57.87. 
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KÜLT-llüRTJE 

Marc Plateb de jongj te verkiezingen in een r, 

POLITIEK LEZEN: 

VERKIEZINGS
DRUKWERK 
M

are Platel, hoofdredak-
teur van Het Belang van 
Lunhurg en Fond Van 
Dyck, woordvoerder van 

SP-voorzitter Louuf Tobback 
hebben van hun vakantie ge
bruik gemaakt om een boek te 
schrijven over de voorbije ver-
liiezingen. Dei>a£ne. Van Itot II en 
Agudta. Overleven met een affaire 
heten de werkjes en de ach
terflappen ervan beloven ons 
respektievelijk een 'nauwgezet 
logboek' en een 'gedetailleerd 
verslag' van de drie maanden 
die voorafgingen aan de ver
kiezingsperiode. En daar blijft 
het ook bij: geen diepgaande 
analyses, geen spektakidair 
nieuw nieuws. 

Het werkje van Platel stelt zelfs 
een beetje teleur: van een be
langhebbend politiek kommen-
tator mocht verwacht worden 
dat hij minstens eigen inter
pretaties over de verkiezingen 
naar voor zou gebracht hebben. 
Dat is evenwel niet vaak het 
geval. Op een nogal droge wijze 
zet hij de feiten op een rijtje: de 
eenmansbeslissing van De-
haene, een summier overzicht 
van de Agusta-affaire, een korte 
beschrijving van de kampanjes, 
de 'Triomf van Tobback' en de 
vorming van de diverse rege
ringen. 

STERKE CAUDRON 
Weinig kommentaar dus, maar 
eigenlijk ook een weinig han
teerbaar naslagwerk. Hoofd
stuk IV, over de resultaten en 
stemverschuivingen, brengt dat 
ongemak pijnlijk aan de op
pervlakte: nodeloos veel cijfer
materiaal in de lopende tekst — 
waarom geen eenvoudige over
zichtstabel? — met daarenboven 
een telfout van formaat: „ Uiterdt 
rechtj ,ituurt 14 afgevaardigden 
naar het federaU Parlement, 14 voor 
het Vlaarru Blok en 2 voor het Front 
National". Bij de bespreking van 

de Kamer w^ordt de VXJ zelfs 
gemakshalve vergeten. 

Over de kampanje en de ver
kiezingsresultaten van de 
Volksunie wordt hier en daar 
natuurlijk wel gesproken. Bij
voorbeeld als de auteur het 
heeft over de grote belangstel
ling die de senaatsverkiezingen 
naar zich toetrokken, ten nadele 
van het eerste rechtstreeks ver
kozen Vlaams parlement. Hij 
staaft zijn bewering met: „ Tot en 
met Bert Anciuux van de Volki)unie 
ging naar de Senaat." 

Het boek verhaalt ook over de 
senaatszetel w^aar de VU nipt 
naast greep. „Bij die laatste oe
fening (voor het behalen van een 
gekoöpteerd senator/red.) moedt 
de VU wel nog een hittere pil <)likken. 
De partij hoopte op twee gecoöpteerde 
denatoren, maar dpeetde een zetel 
kwijt aan de VLD. Het wad Hugo 
Coveliertt, ooit zelf VU-volkdverte-
genwoordiger, maar nu VLD-dena-
tor, die had uitgerekend dat een 
hertelling in dommige dtembureaud 
de baland in het voordeel van zijn 
nieuwe partij kon doen doordlaan, 
zoald uiteindelijk ook gebeurde. Het 
dlachtoffer van deze widkundige 
dpitdvondigheid wad de Aaldterde 
VU-volkdvertegenwoordiger Jan 
Caudron, nochtanj een van de dterke 
VU-figuren ui het Parlement." Dat 
de VU niet in de Vlaamse re
gering zetelt door een veto van 
de CVP ^vordt eveneens uit
gebreid besproken. 

Dehaene. Van I tot His te licht om 
grote politieke literatuur te zijn, 
maar het heeft wel de verdienste 
dat het lekker wegleest en voor 
wie het geheugen nog eens wil 
opfrissen is dat mooi meege
nomen. 

PLAHE KAAS 
Op de Agusta-affaire is Platel 
niet diep ingegaan. Waarschijn
lijk niet zonder enige voorken
nis argumenteerde hij: „Anderen 

zullen ooit wel het volledige verhaal 
van het Agudta-dmeergel? dchrij-
ven." Of althans een zeer klein 
gedeelte daarvan, moet Fons 
Van Dyck gedacht hebben. 'Als 
mijn partij dan toch met een 
schandaal zit, dan kunnen we er 
evengoed en boek over schrij
ven en, wie weet, er een cent aan 
verdienen...'. 

De SP-woordvoerder doet zijn 
verhaal vooral aan de hand van 
krantenkoppen en 

-kommentaren. Daarbij noemt 
hij de joernalisten met naam en 
zorgt hij ervoor dat ze allemaal 
evenveel aan bod komen. Goede 
persrelaties moet je onderhou
den! De auteur doet het voor
komen alsof hij, of de andere 
'hoofdrolspelers', niet één keer 
gevloekt hebben op joernalisten 
of op elkaar. Werkelijk een be
wonderenswaardige zelfbeheer
sing. 

Nieuwe elementen bevat het 
boek niet (of toch: Tobback 
houdt van Leffe Blond en van 

^platte kaod) en ook wordt niet 
? dieper ingegaan op de schuld-
I vraag: deden ze het of deden ze 
"" het niet? Als we Van Dijck 

mogen geloven heeft de SP-top 
bij momenten wel gezweet, 
maar heeft ze toch niet lang 
getwijfeld aan een goede afloop 
bij de verkiezingen. Dat mag 
bijvoorbeeld blijken wanneer de 
auteur pre-elektorale uitspra
ken van Dehaene, GeydeL), Ver-
hofdtadt en Bert Aneiaux op een 
rijtje zet die (zouden moeten) 
getuigen van zenuwen bij de 
SP-konkurrentie. Vlak daaron
der lezen we: „Ondertiuden werkt 
de SP condequent haar eigen ver-
kiezingdcampagne af " Iets verder 
wordt dat nogmaals herhaald: 
„De dtrategie vanaf het eerdte uur 
wordt condequent aangehouden." 
Uit ervaring kunnen we stellen 
dat wel meerdere partijen dat 
deden. 

DEEL 2? 

Het oktobernummer van Doen, 
het magazine voor de leden van 
de SP, laat de auteur zelf sian het 
woord over die konsekwente 
kampanje: „Zo hebben we dteevodt 
vermeden om in de campagne in te 
dpelen op het Agudta-verhaaL De 
dociale zekerheid wad de inzet van de 
verkiezingen. "Als daar maar geen 
duur reklameburo achter heeft 
gezeten... 

Nuja, de winnaar(?) heeft altijd 
gelijk maar de informatie in het 
boek moet toch genomen wor
den voor wat ze waard is: de 
visie van een letterlijk partijdige 
auteur. Alhoewel, ere wie ere 
toekomt: Van r>yck kan schrij
ven. Als rond de hele affaire niet 
een zo onw^elriekende geur had 
gehangen, dan hadden we het 
verhaal misschien zelfs 'boei
end' of 'meeslepend' durven 
noemen. Nu kunnen we slechts 
hopen dat het gerecht zijn werk 
doet. De woordvoerder van 
Tobback kan dan beginnen te 
schrijven aan deel II. In SP-
kringen wordt gehoopt dat het 
niet 'Overleven na een affaire' 
als ondertitel zal moeten dra
gen... 

(gv) 

c» Mare Platel, Dehaene. Van I 
tot II, Uitg. Daviddfondd - Leu
ven, Actueel-reekit, 1995, 125 
bk., 395 fr. 

c»Fond Van Dyck, Agu^ta. Over
leven met een affaire., Uitg. Van 
Halewyck - Leuven, 1995, 208 
blz., 598 fr. 

50 JAAR NA HET HEENGAAN VAN 
ABTVANASSCHE: 

SOMS WORDT 
HERDENKEN TOCH 
NOG DENKEN 
Te Brugge is door een gele-
genheidswerkgroep, die nage
noeg alle Vlaamse verenigingen 
bundelt, rond de figuur van wij
len abt Van Assche, een drieluik 
aan initiatieven opgezet. 

Inmiddels hebben de inrichters 
een persontmoeting georgani
seerd om de achtergronden van 
het opzet toe te lichten. 

Dom Arnoldud Smitd, die abt Van 
Assche van nabij heeft gekend 
en voor het schrijven van zijn 
biografie instond, gaf als kroon
getuige opnieuw het relaas van 
de manier w^aarop zijn abt werd 
aangepakt en onteerd. Tegelijk 
werd nog maar eens duidelijk 
gemaakt dat de Benediktijner 
abdij, naast soelaas aan velerlei 
Vlaams-nationalisten, steun en 
toeverlaat bood aan hoogge
plaatste Duitse militairen, die 
met het nationaal-socialisrisch 
regime in onmin leefden. 

Fernand Roode, oud-AKVS-ver-
antwoordelijke, stelde nadruk
kelijk dat wijlen Dom Modest, 
via de internationale vredesbe
weging uit de dertiger jaren, 
w^elbewTist kontakten onder
hield met gelijkgestemde initi
atieven, ook als die van niet-
konfessionele of socialistische 
huize w^aren. 

Mark Vandenwortel — de drij
vende kracht achter de Brugse 
werkgroep — en Herman Gevaert 
— verantwoordelijk voor de ten
toonstelling — benadrukten elk 
van hun kant dat het Brugse 
initiatief de aanzet wil geven om 
een aantal blanko gebleven 
bladzijden uit onze recente ge
schiedenis te helpen aanvullen. 

Tenslotte werd, nóg mciar eens, 
de verwondering uitgesproken 
over het feit dat in Vlaanderen 
telkens opnieuw reden en ver
antwoording wordt geëist als 
men ertoe overgaat markante 
figuren voor het voetlicht te 
brengen en als men poogt oogst 
te halen uit wat deze figuren 
heeft gedreven of bezield. 

Naast het vanzelfsprekend ka
rakter van een Van Assche-her-
denking wordt trouwens gemikt 
op — in het Vlaanderen van 
vandaag — enige bezinning 
over samenwerking, respekt en 
uittekening van een nieuwe ho
rizon ! 

Guide Van In 

c» Wie het Brugd initiatief wil 
dchragen, kan met z'n gift terecht 
op rek.nr. 475-21II8I9-48 van 
„Nat. Herdenking Dom Van Ad-
dche te 8310 Brugge". Fiskale 
altedten worden niét verdtrekt. 

Abt Dom Modcót Van Ajdche, herdenkingen te Brugge en Erem-
bodegem. 

^ 
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KÜU-IURTJE 
PROGRAMMA VAN DE HERDENKINGEN 
BRUGGE: 

AKADEMISCHE ZITTING 

In Kunstcentrum Oud Sint-Jan 
te Brugge op zaterdag 21 ok
tober 1995 om 15u. 

Frank Seberechts over De figuur 
Dom Mod&öt Van Aiéche. 

Huguette De Bleecker over 
Vrouwen en kinderen in bittere ja
ren. 

J a n Jambon over Vlaanue be
weging en repredtiie. 

* Ingang: Alariastraat 38 
(rechtover O.L.Vrouwkerk). 
Parking: Zonneke Meers (even
eens ingang). Ligging: nabij het 
Minnew^ater. 

TENTOONSTELLENG 

In bovenzjial Parochiaal Cen
trum, J a n Boninstraat 20 te 
Brugge, van 21 oktober tot en 
met 29 oktober 1995. 

„1944-1945" ook dit i) gedchiedenu. 
Een uniek tijd^dokument van een 
bitter jaar Vlaanue ge<ichiedenL)... 

Opening: zaterdag 21 oktober 
om 18u.30. 

Openingsuren: weekdagen van 
15 tot 19u.; zaterdag van 10 tot 
12 en van 14 tot 19u.; zondag 
van 10 tot 12u.30 en van 14 tot 
19u. 

* Bereikbaar: langs de ringlaan 
tot Ezelspoort, Èzelstraat in
rijden, tweede straat links 
(naast de Kerk van de Paters 
Karmelieten). 

KERKELIJKE PLECHTIG
H E I D 

Op zondag 29 oktober 1995 om 
l lu . : Herdenking<imid in Sint-Pie-
terdobdij van Steenbrugge. 

De h. mis wordt gekoncele-
breerd door Vader Abt Dom 
Anselm Hoste. 

De homilie zal gehouden wor
den door e.h. Hubert Sergeant. 

Koor: Sint-Arnoldusmannen-
koor o.l.v. Noë Cocquyt. 

Orgel: Chris Dubois. 

Tenor: Kurt Fleming. 

Bloemenhulde aan het graf 
(crypte) van Dom Modest van 
Assche. 

Grafrede door prof. E.M. Mer-
tens. 

• Ligging Abdij: Baan Brugge-
Oostkamp te Steenbrugge. 

EREMBODEGEM: 

Zondag 22 oktober 1995 om 
1 lu. Euchariötieviering in de Sint-
Amandudkerk te Erembodegem 
(geboortedorp van Dom Mo
dest van Assche), in de Dom 
Modest van Asschelaan. 

Om I2u. plechtigheid met bloe
menhulde aan het standbeeld van 
Dom Modest en om 13u. Vre-
dedmaaltijd in de St.-Amandus-
kerk. 

Om I5u. is er een a^ingepaste 
wandeling voorzien vertrek
kend aan dezelfde kerk. 

* Info-Erembodegem: Vlaamse 
Kerngroep, Wilgstraat 25a, 
9320 Erembodegem, tel. 
053/77.44.97. 

" Voor giften vanaf 500-1.000 
fir. wordt in de overzichtsbro
chure van de tentoonstelling 
een venneldüng gemaakt. 

HERMAN MAES GELAUWERD 

Op zaterdag 21 oktober a.s. 
wordt op het elfde tweejaar
lijks koUokwium van het 
Oostvlaams Verbond van de 
Kringen voor Geschiedenis 
de Frans De Potter-Jan 
Broeckaertprijs uitgereikt 
aan Herman Maes. Die prijs 
gaat naar iemand die zich in 
de loop der jaren verdien-
steUjk heeft gemaakt op het 
terrein van de lokale geschie

denis in Oost-Vlaanderen. 
Maes is voorzitter van de 
Kunst- en Oudheidkundige 
Kring van Deinze, onze lezers 
zullen zich herinneren dat hij 
voor ons weekblad tal van 
historische bijdragen heeft ge
schreven. 

De redaktie wenst Herman 
Maes van harte geluk met 
deze onderscheiding. 

BESTUURSVERKIEZINGEN 
TE KORTRIJK 
De verkiezingen die in West-
Flandria (Gwijde van Na-
menstraat 7) op 27 oktober 
worden gehouden van 17 tot 
20u.30 en w^orden gevolgd 
door: 

— de voorstelling van het boek 
„De repressie en de inter
neringskampen in het Kort-
rijkse (1944-1947)" geschre

ven door Joost Ballegeer, se-
kretaris van de afdehng. 

— een onderhoud tussen Wal
ter Deconinck met de auteur 
over het hierboven geciteerde 
boek. 

c& Inlichtingen: Jooét Baliegeer, 
05612235.07. 

Grote KB-Na tuu rspaarac t ie 

Corsica. Weinig plekjes zijn nog zo ongerept als dit 

eiland in de Middellandse Zee. En zo dichtbij, als u mee

doet met de Grote KB-Natuurspaaractie tussen 30/09/95 

en 31/01/96. De eerste 3 winnaars reizen er met z'n twee

en naartoe. De volgende 16 gelukkigen wensen we een 

goede reis naar Noorwegen, Tirol of Portugal. En wiQ min

der geluk heeft, heeft misschien toch nog geluk. Want er 

zijn nog meer dan 990 andere prijzen: Sony Handycams, 

Zeiss-verrekijkers, Samsonite-waardebons, dagtrips met 

de NMBS naar Kinepoiis met een kaartje voor IMAX en 

ga zo maar door. Met deze spaaractie steunt u boven

dien de Belgische Natuur- en Vogelreservaten. Altijd 

prijs, dus. 

^ 

T H U I S B I J DE BANK VAN H I E R (KREDIETBANK) 

Tombola van de Belgische Natuur-en Vogelreservaten vzw ten voordele van het behoud van de natuur KB 02/05/95 P 
Trekking 21/03/96 Het reglement is verkrijgbaar in elk KB-kantoor g 
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BEZIGE 
BERT 

A/Eu5 -CÂ  OB£v 

f^ Of oGE-- Hf? 

LIEF EN LEED ALS TWEE BLOESEMS AAN DEZELFDE TAK 

" 1 ^ l/Af' ^«V t^oiiii-

.-f%. 

k/SNi/AGuRkA 

Bi) Rainbow Pockets ve r scheen 
een boekje met daa r in diverse 
ka r toens me t het w e d e r v a r e n 
van Bert Van^eriilaffmulderd, im
mer o p zoek, altijd cynisch en 
slechts 's nach t s geen och tend
humeur . Voor wie van Kama-
gurka, hu i s t ekenaa r van Humo, 
h o u d t een fijn hebbedinget je . 

GEliORE^/ 

26V t^'l TftouwEwJ 

cs> Bezige Bert, Kamagurka, 
Uitg. Rainbow Pocketboeken -
Amsterdam, 1995, 260 fr. 

Sinds 1990 zet de Brugse a u t e u r 
H e r w i g Verleyen zich bi jzonder 
in voor oude r s die een kind(je) 
ver loren . In da t j aa r pub l icee rde 
hij zijn boek „ A c h t e r de heu
vels, ach te r de wolken. . . Graf
schriften v o o r k inde ren ", da t 
meteen een bestseller w e r d 
( h e r d r u k in 1992). H e t boek 
beva t niet alleen een groot aan
tal t eks ten voor grafsteentjes, 
m a a r ook aangr i jpende gedich
ten van oude r s die een k ind 
ver loren en foto's van grafs teen
tjes. H e t boek is r eeds geru ime 
tijd u i tverkocht , een d e r d e d r u k 
verschi jnt in he t najaar. 

T h a n s publ iceer t Verleyen een 
tweede boek voor dezelfde doel
g roep . Titel: Twee b loesems 
aan deze l fde tak. Hee l w a t ou
ders van een over leden k ind 

zijn, vaak na een lange rouw^-
per iode, m blijde ve rwach t ing 
van een tweede of d e r d e kindje. 
Toch zijn zij h u n over leden k ind 
niet vergeten , het blijft deel uit
m a k e n van h u n eigen leven. 
D a a r o m w e n s e n zij da t op de 
geboor t e -aankond ig ing van h u n 
n i euw kindje ook het over leden 
kindje de nodige a a n d a c h t krijgt 
en di t in een kor te poët ische 
tekst . H e t schrijven van een 
dergeli jke tekst is voor de ou
de r s v a a k een moeilijke en zelfs 
onmogeli jke opgave . Hij d ien t 
immers tegelijk de u i t d r u k k i n g 
te zijn van (al d a n niet ge
lou te rd) leed en (innige) 
v reugde . 

H . Verleyen: „In praktidcb alle 
teksten die in het boek opgenomen 
werden, krijgt het overUden kind 

mindteru zoveel aandacht aU de 
pasgeborene. Het u immerti verkeerd 
om het M de jchaduw te stellen van 
zijn of haar nieuw broertje of ziuje. 
Ook het overleden kindje heeft het 
recht om opmeuw genoemd te worden 
en aanwezig te zijn bij het blijde 
gebeuren." 

M e t zijn boek bewijst Verleyen 
da t het mogelijk is om, in een 
passende tekst op het geboor 
tekaart je , leven en dood, 
v r eugde en verdr ie t , op een har
monieuze wijze me t e lkaar te 
ve rb inden . Wij voegen er nog 
aan toe, da t wie van deze tek
sten gebru ik maakt , da t kan 
zonde r au t eu r s r ech ten te be
talen, de vrijheid heeft om (een 
gedeel te uit) twee of meer tek
sten tot één teks t samen te voe
gen. D e teks ten h e b b e n immers 

als belangri jkste doel richting
gevend te zijn, voorbee lden te zijn 
v a n hoe het kan . Kor tom, een 
boek da t voor vele oude r s een 
belangri jk hu lpmidde l w o r d t bij 
het m a k e n van een origineel en 
betekenisvol geboor tekaar t je . 

(mvl) 

c& Twee bloeiienu aan dezelfde 
tak. Herwig Verleyen. Uitg. 
Megfroodt-Productioru, VioUerd-
traat 12, 8000 Brugge. 250 fr. 
Portko^ten 50 fr. Rek.nr. 000-
1647424-73. 

Veilig en voordelig 
naar school, kantoor, 

bedrijf en winkelcentra 

UMM 
WÊIIIIII 

voor meer informatie over 
verkooppunten, dienstregelingen, 

reiswegen en tarieven 

bel één van de infonummers: 

De Lijn Antwerpen 
De Lijn Limburg 
De Lijn Oost-Vlaanderen 
De Lijn Vlaams-Brabant 
De Lijn West-Vlaanderen 

03/218.14.06 
011 /85.03.03 
09/210.94.91 
02/526.28.28 
059/56.53.53 
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GEEN MUSEEUW, GEEN BRUYNEEL... 

SPAANSE FURIE 
Het zwaartepunt van het wielrennen heeft zich naar het 
zuiden van Europa verlegd. Eerdt waren er de Italianen. 
Moder, Bugno, Argentin, Fondrie<)t, ChiapuccL Vandaag 
zijn er de Spanjaarden. Pedro Delgado wa^f de wegbereider 
Daarna kwam Induraln, ook El Rey geheten, en vandaag 
'u er Abraham Olano, de gedoodverfde opvolger van de 
vijfvoudige Tourwinnaar. 

O
lano werd in het Colom
biaanse Duitama wereld
kampioen op de weg. Voor 
Indurain. Enkele dêigen 

eerder \vas hij tweede geworden 
in het w^ereldkampioenschap 
tijdrijden, achter Indurain. 
Van de „dappersten" aller Gal
liërs was er nooit een spoor. Ons 
land w^erd in Duitama verte
genwoordigd door een verza
meling „meerijders" die allen 
zonder uitzondering de strijd 
staakten. 

„BELGISCHE 
MENTALITEIT" 
E^n vernedering zonder voor
gaande wéiarvoor niet enkel de 
opgevers maar ook de thuis
blijvers verantwoordelijk moe
ten worden gesteld. In Colom
bia geen Museeuw, geen Bruy-
neel, niemand. De heren be
dankten voor de op te brengen 
inspanningen. In de overbe-
taalde wielersport van vandaag 
blijkt zelfs een regenboogtrui 
geen zweetdruppel meer w^aard. 
De bankrekening is één. Am
bitie en eergevoel twéé. Van
daar. 
Bondsvoorzitter Ernest De 
Vuyst sprak voor eenmaal klare 
taal. „De Belgische mentaliteit 
is weer boven gekomen. Als je 

zoals Johan Bru3nieel tot de 
beste renners van de wereld 
behoort, moet je je verantwoor
delijkheid nemen en het WK 
rijden. Zo simpel is dat." Meer 
moet daar inderdaad niet over 
gezegd worden. Dat Museeuw 
inmiddels (in Tours) eindwin
naar werd van de w^ereldbeker 
was in de gegeven omstandig
heden niet meer dan een pleister 
op een houten been. 

De Spanjciarden roken in Co
lombia hun kans. Nog nooit 
hadden ze een wereldtitel op de 
weg gewonnen. Nu pakten ze er 
twee in vijf dagen tijd. Vooral 
Indurain ging er van uit dat zijn 
tijd gekomen was. Hij had zich 
met wetenschappelijke precisie 
op de regenboogkoersen voor
bereid. Hij zou zijn briljant ron-
depalmares eindelijk opsmuk
ken met een overwinning in de 
belangrijkste ééndagskoers. Het 
tijdrijden w^as voor nem in feite 
niet meer dan een algemene 
repetitie. In de eigenlijke ti-
telkoers •werd de sterkste van 
het lot — want dat was Indurain 
ongetwijfeld — verrast door zijn 
jonge (25) landgenoot en rivaal 
Abraham Olano van alweer de 
GB-Mapeiploeg. Olano demar
reerde op het juiste moment. 
Indurain kon m£iar mocht niet 

Dat de Spanjaard O Luw wereldkampioen werd L) geen komplete verra<)<)'uig. Hij woé al tweede in de Vuelta, 
na. Jalabert. 

reageren. De ploegdiscipline 
eiste dat hij de vlucht van zijn 
landgenoot éifschermde. Hij 
deed dat en... vsrerd met een alles 
verhullende glimlach tweede. El 
Rey zal ongetwijfeld beseft heb
ben dat soortgelijke kansen zich 
in een rennersleven nooit méér 
dan één keer voordoen. 

„GEDULD" 
Die Olano is natuurlijk ook niet 
de eerste de beste. In de Vuelta 
was hij tweede geworden achter 
Jalabert en cds amateur was hij 
een voortreffelijk maar geen su
pertalent. Jonge sterren maken 
het overigens alméiar minder 

vaak waar op termijn. Talent 
moet duidelijk groeien, gedijen, 
geleidelijk ontluiken. Er mag 
niets worden geforseerd. Nie
mand die dit beter beseft dan 
Eddy Merckx wanneer hij praat 
over opkomende koereurs. 
Eddy predikt onverjinderlijk 
„geduld". In een nog niet zo ver 
verleden schreef men koereurs 
van dertig af. Vandaag staan ze 
op die leeftijd op het hoogtepunt 
van hun kunnen. & is dus veel 
veranderd. 

Alaar om op Indurain terug te 
komen. In Bogota ondernam de 
supercrack van rond Pamplona 
een poging om Rominger als 

w^erelduurrekordhouder te oat-
tronen. Het Uep falikant af. Na 
een halfuur begreep Aliguel dat 
het zijn dag niet \vas. Hij 
draaide niet eens rondjes tegen 
vijftig per uur. Te traag dus om 
het onw^ciarschijnlijk scherpe re-
kord van Rominger te kunnen 
verbeteren. Indurain wilde 
maksim.aal vruchten plukken 
van zijn intensieve voorberei
ding in de ijle luchten van Co-
lonibia. Hij scheen plots erg 
gedreven om zijn kwaliteits
merk van éénzijdig superkam
pioen te verbreden. Maar dat is 
vlugger gezegd dan gedaan. 

Flandrien 

DROMEN VAN 
ZES MEDAILLES 

EEN ZEER MAGER BEESTJE 

Nog negen maanden scheiden 
ons van de Olympische Spe
len in Atlanta. De koorts be
gint dan ook te stijgen. In 
Amerika en in Brussel. De 
Coca-Colaspelen moeten van
zelfsprekend foutloos verlo
pen. De frisdrankcie, met 
Adidas de eigenlijke meester 
van het internationale top-, 
sportgebeuren, wil in zijn 
thuishaven Atlanta alle be
staande rekords k'wa belang-
steUing en opbrengst breken. 
Zij vril de beste zijn. Het heet 
dat nu al tw^eeduizend mensen 
full-time aan het werk zijn om 
alles naar w^ens te laten ver
lopen. De duizenden bouw
vakkers niet meegerekend na-
tuurhjk! 

Maar ook in ons eigen land 
liggen de ambities ongewoon 
hoog. Er is in weinig tijd veel 
veranderd. Deelnemen is niet 
langer belangrijker dan win
nen. De aloude Olympische 
gedachte werd al veel eerder 
begraven. Het BOIC heeft 
naast de Olympische minima 
ook de quota ingevoerd. Niet 
méér dan twee deelnemers 
per discipline. Vandaar dat 
kleiduifschieter Frans Peet-
ers, ooit winnaar van een 
Olympische medaille, meer 
dan waarschijnlijk zal moeten 

thuisbhjven. Van het quota
systeem wordt enkel afgewe
ken in de zwemsport en de 
atletiek. Al hoeven de adeten 
zich daaromtrent geen zorgen 
te maken. Er zullen hooguit 
een vijftal landgenoten op het 
Oljnnpisch tartan staan. 
Hooguit, ^vant de kans is 
groot dat Vincent Rousseau 
verstek laat gaan omvrille van 
de extreme khmatologische 
omstandigheden. Met de 
zwemmers hgt het anders na-
tuurhjk. Brigitte Becue, Fre-
derik Deburghgraeve, Ste-
faan Maene, Sandra Cam. De 
weelde is groot en medaU-
leoogst waarschijnlijk. Voeg 
daar nog ons judoka's, ta
feltennissers en Annelies Bre-
dael bij en het is begrijpehjk 
dat het BOIC zijn sponsors 
laat dromen van zes medail
lekansen. 

De Spelen krijgen door de 
verhoogde kompetitiviteit van 
de afvaardiging uit België een 
extra-dimensie. E^n weelde 
waarvan -we lang verstoken 
bleven. Overigens bestciat de 
mogehjkheid dat onze dele
gatie tachtig aktieve deelne
mers zal tellen maar dan moet 
de nationale hockeyploeg zich 
w êl door het kwéJinkatietor-
nooi slepen. 

Onze eerste klasse klubs heb
ben één derde van hun parcours 
cifgelegd. De kaarten zijn dan 
ook gedeeld. Zonder ongeluk
ken (een langdurige kwetsuur 
van Stanic bijvoorbeeld) ste
vent Club Brugge op de lands
titel af. Lierse, Standard en An-
derlecht zullen vermoedelijk 
een Europees ticket verwerven 
en over de afloop van de Beker 
van België kan niets zinnigs 
w^orden voorspeld. Al zit de 
winnaar mogelijk (waarschijn
lijk) tussen de vier bovenver
melde klubs. 

Onderclan wordt het voor Wa-
regem zweten en hijgen. Ook 
Lommei en Sint-Truiden zullen 
vermoedelijk zeer lang met de
gradatiespoken w^orstelen. Al 
hoeven zij niet noodzakelijk de 
enigen te zijn. Bij een aantal 
klubs mag maar weinig mis gaan 
of de problemen worden on
overzichtelijk. 

Inmiddels draait de trainerscar
rousel onverstoord verder. De 
jongste slachtoffers heetten 
Aimé Antheunis en Vic Her
mans. Zij werden afgelost door 
André Van Maldeghem en Jos 
Daerden. Dat het zwaar ge
teisterde Waregem de oude ge-
trou'we Van Aïaldeghem terug
riep mocht niemand verwon
deren. „Dré" maakte in het Re
genboogstadion al vaker alles 
mee. E^rst als speler, daarna als 
trainer. Hij kent het sfeertje, de 

speciale mentaliteit door en 
door. A\aar hij staat wel voor 
een nagenoeg onmogelijke taak. 
De spelerskem valt kwahtatief 
en kwantitatief ,,magertjes" uit 
en dat is een gegeven w^aar een 
trainer maar ^veinig kan aan 
veranderen. Lxjnunel valt in 
moeihjke omstandigheden ge
makkelijker terug op een on
bedwingbare vecht- en strijd
lust. De manier w^aarop de Lim
burgers zow^el tegen Anderlecht 
als tegen Club Brugge een 0-2 
achterstand uitgomden ^vekte 
bewondering. Al gingen de kop-
ploegen, voor zover we dit pre
dikaat in de huidige kompetitie 
mogen toekennen, natuurlijk 
zelf niet vrij uit. Vooral An
derlecht beikt het dezer dagen 
weer bruin. Drie gelijke spelen 
op rij. Thuis tegen Antwerp, uit 
tegen een fel verzwakt Ekeren 
en daarna tegen Lommei. De 
Brusselse ploeg ziet het hcht 
nog niet aan het einde van de 
tunnel. Al zal men dat in het 
Astridpark natuurhjk nooit wil
len toegeven. 

DIEP KWAAD 
Desondanks overheerst na 
twaalf speeldagen één gevoel: 
van onbehagen, van mistroos
tigheid. Het kampioenschap is 
een mager beestje. Veel te weing 
topspelers. Vaak erg matige 
matchen. Er valt op onze velden 
maar weinig te beleven. Veel 
beterschap mag op korte ter-

^ 

mijn niet worden verwacht. De 
kapitaalkrachtigste klubs kun
nen zich op de binnenlandse 
markt nog nauwehjks verster
ken. Dat bhjkt telkens weer 
wanneer de nationale ploeg aan
treedt. In Armenië •was het met 
anders. De 0-2 •winst betekende 
niets en niemand die dit beter 
begreep dan Paul Van Himst. 
Zegde de bondscoach doodge
moedereerd dat andermaal •was 
gebleken dat onze Rode Duivels 
in de tw^eede helft „niets meer in 
hun kas hadden". Dat ze m.a.^w. 
stil^vielen en fysiek de opdracht 
niet schenen aan te kunnen. E^n 
on^waarschijnlijke situatie •wan
neer men beseft dat het hier om 
voetbalprofs gaat die in ver
gelijking met Engelse topspelers 
nau^welijks -worden belast. 
Voorlopig schijnt ook niemand 
bek-waam of gehaast in die toe
standen veranderingen aan te 
(kunnen) brengen. Ons voetbal 
zit echt in een dal en •we geloven 
niet dat het om een toevallig 
verschijnsel gaat. Het k^waad zit 
diep. Er zijn de strukturele te-
kortkomimngen. De sport is in 
de verdrukking geraakt door de 
kommercie er rond. De voet
balkenners •worden zeldzaam in 
onze klubs. De jeugd krijgt ein
deloos veel alternatieven voor
geschoteld. Zij voetbiJt almaar 
minder. The game of the century 
zou zijn beste tijd wel eens 
kunnen gehad hebben. Al ho
pen •we dat •we ons vergissen. 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 21 OKTOBER 

GLIMLACH VAN E E N Z O M E R N A C H T 

In deze Sommarnattenj legende benadert Ingmar Bergman de 
relaties en de noggal gewaagde liefdesverhoudingen van zijn 
personages op een ironische, rake manier. Schitterende ver
tolkingen van o.m. Uüa Jacobsson, Eva Dahlbeck en Harriet 
Andersson. (TV 1, om 20u.30) 

Kevin Codtner en Donald Sucneruino in de meedteriijke triller 
JFK. Zaterdag 21 oktober op Ka2, om 20ii.45. 

Z O N D A G 22 OKTOBER 

EINDSPEL EUROPA 
Tengevolge van de lage loonkosten weken vele firma's uit naar 
het Oosten. Nu ook de high-tech-bedrijven dezelfde weg 
opgaan, kan men zich de vraag stellen of er voor Europa, al dan 
niet verenigd, nog een toekomst is weggelegd. E^n Deense 
dokumentaire, gekozen door Miei Dekeyzer. (TV 2, om 
lOu.50) 

MAANDAG 23 OKTOBER 

NO WAY OUT 
Amerikaanse triller van Roger Donaldson (1987) met Kevin 
Costner en Sean Young. Wanneer de Amerikaanse defen
sieminister ontdekt dat zijn vrouw hem bedriegt, doodt hij haar 
in een vlaag van zinsverbijstering. Om een schandaal te 
vermijden probeert hij de moord in de schoenen te schuiven 
van haar minnaar... (VT A, om 21u.20) 

D I N S D A G IA OKTOBER 

WITNESS 
lien rechercheur vlucht naar het platteland en belandt bij de 
Amish, een religieuze groep die in grote afzondering leeft. 
Onderhoudende triller waarin de konfrontatie tussen moderne 
beschaving en oude waarden centraal staat. De Australische 
regisseur Peter Weir maakte met deze füm (1985) zijn 
Hollywood-debuut. Met Harrison Ford en Kelly McGUlis. 
(Ned. 1, om 20u.) 

WOENSDAG 25 OKTOBER 

WILD HEARTS CAN'T BE BROKEN 
Biografische film van Steve Miner (1991) over de legen
darische Sonora Webster, een bijzonder wilskrachtig meisje 
dat in de jaren 1930-1940 deel uitmaakte van een rondreizend 
stuntgezelschap. GabrieUe Anwar zit bijzonder goed in haar 
rol, wat niet direkt kan gezegd worden van Cliff,,Buffalo Bül" 
Robertson. (TV 2, om 20u.) 

TROUWEN WAS HOUWEN 
Voor Boulevard maakten Etienne Verhoeyen en Griet Dielen 
een dokumentaire over de geschiedenis van het huwelijk. (TV 
1, om 21u.05) 

D O N D E R D A G 26 OKTOBER 

HOE PATSY BOES HAAR SCHOENTJE 
VERLOOR 
Loes van de Heuvel, uit FC De Kampioenen, vertolkt in dit 
TV-spel van Guido van Meir de rol van een eenvoudige vrouw 
die de lotto \vint en de kans schoon ziet om wraak te nemen op 
al diegenen die haar slecht hebben behandeld. (Ned. 1, om 
21u.01) 

VRIJDAG 27 OKTOBER 

ONCE AROUND 
Na een sentimentele ontgoocheling wordt Holly Hunter 
verliefd op de oudere maar levenslustige Richard Dreyfuss. 
Haar ouders hebben geen oog voor deze „parvenu ". Ame
rikaanse film uit 1991. (TV 1, om 21u.20) 

HERSENBREKER 

OPGAVE 50 
HORIZONTAAL 

6. Onophoudelijk (3, 2, 3, 3) 

7. Op de flets hoefje dit niet te 
geven om vooruit te komen 
(3) 

8. Twee vogels vormen samen 
een hinderlaag (J) 

10. Gemeen begin (5, 5) 

13. Zout kwaad? (10) 

15. Wat er nog overblijft (4) 

16. Minieme stofdeeltjes (6) 

17. Bescheiden bergruimte kan 
ook een flinke hoogte zijn 
(3) 

18. Een afbeelding van deze 
mytologische figuur vind je 
meestal in de nabijheid van 
de Hersenbreker! (5) 

19. Daaronder zit wat je geleerd 
hebt (4) 

20. Vlaamse achtermiddag (6) 

22. Achterdocht, of is't slechts 
een hersenschim? (7) 

25. Rustverstoorder (6) 

VERTIKAAL 

1. Hij ijvert ergens voor of 
beweegt zich motorisch 
voort (9) 

2. Zeer onsmakelijk (4) 

3. Z o n schijfje is te beluis
teren (2) 

4. Dit dier vrestaat de kunst 
van het camoufleren (4) 

5. Opbergmiddel voor kleine 
spullen (4) 

8. Zo met elkaar verbinden dat 
je het niet meer kunt los
maken (10) 

9. Vluchten (3, 2, 6, 5) 

11. Musiceren (6) 

12. Gewend worden in een 
nieuw^e omgeving (9) 

14. Hij doet zijn best om zijn 
waren aan de man te bren
gen (7) 

21. Die volgt als de ploeg haar 
werk gedaan heeft (2) 

23. Gewelddadig (3) 

24. Verraderlijk gat in kiEe on
dergrond (3) 

26. Afgelopen (2) 

OPLOSSING 
OPGAVE 49 
Horizontaal: 2. beuk; 4. solo; 7. 
niets; 8. lot; 10. stut; 11. Wit-

Ruslcind; 13. stortbad; 16. 
schreeuw; 17. andermaal; 19. 
studio; 21. overspannen. 

Vertikaal: 1. lotto; 2. beslui
teloos; 3. uil; 5. ontwricht; 6. 
bestuur; 9. tango; 12. leswagen; 
14. bemand; 15. dralen; 18. das; 
20. dr. 

Uit de juiste inzendingen w^erd 
Hugo Pas uit de Groene Wan
deling 13 te 2970 's Graven-
wezel geloot. Hij mag binnen
kort zijn prijs thuis verwach
ten. 

De gele briefkaarten met de 
oplossingen van opgave 50 
w^orden verwacht ten laatste 
op maandag 30 oktober a.s., op 
ons adres: Barrikadenplein 12 
te 1000 Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

,JHaffia wordt vrouwelijker", 

las Ahasverus 

Seks-bommen ? 

- ^ ^ ^ 

© 
Staking bij Maes-Pils 

Tap toe! 

© 
Gesjoemel bij Rap Trap 

Kan dit? 

© 
Geboortebeperking bij 
kangoeroes 

Kangoetoes 

© 
Zeldtiivel: 

Hof van Claessatie 

© 
Helmut stelt menu-boek 
samen 

Veel boereKohl 

© 
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D e redakt ie on tvang t 
graag 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 plaats is. 

D e redakt ie behoud t 
zich het recht voor brie
ven in te kor t en 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 gebruiken. 

ZONDAG MET! 
Wanneer het minister Balde-
wijns ernst is, en wanneer we 
echt resultaat willen zien van 
een aktie als Zondag Zonder, is 
het misschien geen slecht ge
dacht om volgend jaar een ver
plichte zondag mét de auto te 
organiseren. Iedereen die zich 
wil verplaatsen dient dit deze 
dag verplicht met de auto te 
doen. Al wie op een andere 
wijze buitenkomt (tenzij om 
zich via de kortste weg naar een 
auto te begeven) krijgt een 
boete. 

Meteen zouden er twee dingen 
erg duidelijk worden: 

1. Het fietsen, te voet gaan en 
het openbaar vervoer is levens-
noodzjikehjk voor onze ekono-
mie. Dankzij het feit dat nog 
steeds zoveel mensen te voet 
gaan, fietsen en de trein nemen, 
blijven onze bedrijven nog een 
beetje bereikbaar. Er dient dus 
dringend geïnvesteerd te ̂ vo^-
den in bv. een totaalplan voor de 
fiets, want zonder serieuze 
maatregelen houd je zelfs de 
huidige fietsers niet in het za-
del. 

2. Er zal blijken hoeveel mensen 
verstoken blijven van de mo-
gehjkheid zich te verplaatsen, 
ondanks het inzetten van alle 
auto's die er zijn. Juist door de 

vele auto's kunnen kinderen, 
oudere mensen en al diegenen 
met gezond verstand niet meer 
buiten komen. 

Dit idee uitproberen zal men 
niet durven doen, want dan zou 
blijken w^aar we met het huidige 
beleid recht op afstevenen. Met 
wat fietspaden en verkeers
drempels her en der zullen de 
ekonomische, sociale en eko-
logische problemen die het foute 
gebruik van de auto met zich 
meebrengen niet opgelost wor
den. 

Jan Verschooren, 
Brasschaat 

TEWERK
STELLING (1) 
In zijn lezersbrief in W I J (4 okt. 
jl.) hield lezer Jean-Pierre Roo-
sen een pleidooi voor meer vin
dingrijkheid en verbeeldings
kracht vanwege ondernemers in 
de kreatie van nieuwe arbeids
plaatsen. 

Als ekonomist die in het ver
leden zijdelings betrokken is ge
weest bij de ekonomische re-
konversie van Limburg, voel ik 
mij toch gedw^ongen om daarbij 
levensgrote vraagtekens te 
plaatsen. Natuurhjk kan ver
starring een probleem zijn van 
sommige direkties van onder
nemingen, dat is nogal evident. 
Kreativiteit van bedrijfsleiders 
kent echter ook zijn grenzen, en 
die grenzen ontdekt men pas 
wanneer het te laat is, wanneer 
het rekonversie-snoepgoed is 
opgepeuzeld door kreatieve 
wonderdoktoors, al dan niet lid 
van één of andere „superclub", 
zwaaiend met strategische plan
nen uit de supermarkt van de 
marketing- en PR-kommersan-
ten. Neen, in Limburg beseft 
men stilaan wel dat wonderen 
niet thuishoren in het ekono-
misch stilleven. 

Ik stel ook vast dat heel wat 
sindikahsten en hun politieke 
vrienden, tot vandaag de dag, 
met deze teorie over de ver
starde ondernemer komen aan

draven om hun extremistisch 
gedrag uit het nabije verleden te 
verstoppen of goed te praten en 
om zelfs nu weer nieuwe eisen te 
stellen, zoals het doorbreken 
van de loonstop, revendikaties 
die de ondernemingen de mid
delen afpakken om te investeren 
in kreativiteit en nieuwe ar
beidsplaatsen. Want inderdaad, 
aan kreativiteit hangt een prijs
kaartje: mensen die zich inzet
ten voor produktontwikkeling 
en onderzoek njiar nieuwe af
zetgebieden kunnen echt niet 
leven van de hemelse dau'w. 
Willen wij de oorlog winnen 
tegen de werkloosheid, dan zal 
in de eerste plaats de ,,pak de 
poen"-mentaliteit ciangepakt 
moeten worden, en die „kui
tuur" is niet alleen aanwezig bij 
middenstanders en onderne
mers. Als nationalisten moeten 
wij in die strijd op de eerste rij 
staan. Wij laten ons volk niet 
ondergaan „in haat, broeder
twist en schande", de schande 
van de duale samenleving van 
de hppendienst-socialen die in
vesteren verwarren met het op
stapelen van staatsschuld. 

Eddy Van Buggenhout, 
Bree 

TEWERK
STELLING (2) 
Gróiag zou ik enige bedenkingen 
willen maken rond het optreden 
van de federale en Vlaamse re
gering ten aanzien van de v/erk-
gelegenheidsproblematiek, voor 
zover er een bestaat natuurhjk. 
Als pas afgestudeerde keek ik 
met veel verwachtingen uit naar 
een nieuw^ werkgelegenheids
plan zoals dit ons enigszins be
loofd werd in de regeringsver
klaring. Nu de begroting achter 
de rug is heb ik alle hoop moeten 
opbergen. De niets ontziende 
3%-norm blijkt veel belangrij
ker te zijn dan 15% werklozen. 
Wie hoopt op nieuw^e banen 
dankzij een ekonomische her
opleving zit grondig fout. We 
hebben immers niet meer te 
maken met een konjunktureel 

probleem, maar de Belgische 
ekonomie kenmerkt zich steeds 
meer door ernstige strukturele 
problemen en een groeiende 
verstarring. Voor de verkiezin
gen was er een debat op gang 
gekomen voor arbeidsherverde
ling en verminderen van de 
loonkost. Na de verkiezingen 
werd het echter doodstil. Waar 
blijft de verantwoordelijkheid 
van de politici? Vooral de hou
ding van de SP wekt bij mij 
enige verontwaardiging. Zij 
lijkt mij immers steeds meer de 
vertegenwoordiger te ^vorden 
van het Belgisch-Europees eko-
nomisch estabhshment. Blijk
baar is Tobback de basisprin
cipes van de sociahstische ide
ologie uit het oog verloren. Doe 
zo voort! ? 

Ivan Janssens, 
Zemst 

DIKSMUIDE 
De brief van Lionel Vanden-
berghe (WIJ , 4 okt. jl.) trof mij. 
Waar haalt de man het gren
zeloze geduld vandaan om al die 
(verloren) tijd te ^villen spen
deren aan een kliekje, dat zich
zelf tot de paria's van de 
Vlaamse beweging degra
deerde? 

Iedereen die gans de (opge
klopte) zaak gevolgd heeft, weet 
dat het niet om „inspraak" gaat, 
dan wel om een poging van een 
kleine minderheidsgroep om de 
Bedevaart te manipuleren. Dat 
men, bij die greep naar de 
macht, op een makabere manier 
misbruik maakt van de Gebroe
ders Van Raemdonck, doet ie
der weldenkend Vlaming nog 
meer gruwen. 

Laat het duidehjk zijn: aan de 
IJzer hoort iedereen thuis, die 
zich van zijn Vlaams-zijn be
wust is, en aan een beter Vlaan
deren wil gestalte geven. Van 
federahst tot separatist, in het 
besef dat de ^veg die te gaan is, 
op zijn minst voor een deel 
gemeenschappelijk loopt. 

Dat het Forum voor een deel 
van voornoemde Bedevaarders 

alleen maar misprijzen aan de 
dag legt (en dit jaar zelfs weg
jaagde), door, met hun fameuze 
radikalizering, de gematigde 
Vlamingen te willen uitsluiten, 
zegt veel over haar al dan niet 
demokratisch gehalte. De link 
naar een politieke formatie die 
zichzelf ook op (en over) het 
randje van de demokratie be
geeft, is dus vlug en eenvoudig 
te leggen. 

En van deze ,,Vlaamse vrien
den" wil ik, met Paul De Belder, 
liefst snel scheiden. 

Erwin Ureel, 
Roeselare 

FOUTE 
BESLISSING 
De deelname van de VU aan de 
betoging tegen de atoomproe-
ven, bijzonder tegen Frankrijk, 
was naar mijn mening een fou
tieve beshssing. 

Iedereen zal w^elhcht tegen ra
ketten en atoomwapens zijn, 
daarvoor hoeft men niet te be
togen. 

Weet man dan niet dat er in de 
USA in het grootste geheim 
steeds verder ge^verkt w^ordt 
aan de verfijning van edlerlei 
oorlogstuig? 

De USA willen alleenheerser 
zijn, zij vrillen het sterkste land 
ter wereld blijven en samen met 
de multinationals de wereld be
heersen wat in de toekomst uit-
eindehjk zal leiden tot een we
reldramp. 

Daarom nu de hetze tegen 
Frankrijk en zijn president Chi
rac: er zijn belangen die moeihjk 
kunnen dulden dat Frankrijk 
een atoommacht wordt. 
Nu het Oostblok is ingestort is 
het meer dan nodig dat er een 
sterk en eendrachtig Europa tot 
stand komt, niet ten dienste van 
de multinationals, maar tot w^el-
zijn van gans de Europese be
volking. Wij hebben behoefte 
aan een Europa dat zich niet de 
les laat spellen door de USA. 

A. Serruys 
Brussel 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

• dranken 
' snacks 

' restaurant 
• zaal voor 50 pers. 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT 

VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

^ DEVRIESE ^ 
woonverljchtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-ooslkamp^ 
V 050 35 74 04 , 

Kostuums naar 
maat 

>\ HERENKLEDING] 

f Vermees 
' , / Steenhouwersvest. 52 

— - ^ ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi) hebben hart en tiid voor U 

Gordijnen en Overgordiien 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 laar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
- Uitstekende service 
- Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tel 053/70.06,64 

TAVERNE-RESTAURANT 
NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis 
te tonen (zie toonbank ingang) , 

Brugge 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten I H | (m Oostende 

Visassortinnent 7 soorten ' ' ' ' * " ' pe Haan 
Senegalees Stoofpotje Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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VAN VIETNAM TOT DE WAPENHANDEL: 

VU VLOEKT DEN OORLOG! 
In verMhlLiende kongreötoe<ipraken van VU-politici wordt 
verwezen naar het Teétament van de Frontere, met de 
^logaru zelfbestuur, godö vrede en nooit meer oorlog. Het 
paclfldme zit de Vlaanue beweging, en dus ook de Volksunie 
hard Ingebakken. Uit protest tegen een wapenverkoop 
verkoos de VU In 1991 haar pacifistische principes boven de 
regerlngsportefeullles van de regering Martens VIII. 

E
en oorlog kan orui in geen enkel 
opzicht enig voordeel bijbrengen 
en moet beschouwd worden aL) de 
grootste ramp. Iedere oorlogs

politiek of iedere politiek die het 
oorlog.)gevaar vergroot moet dan ook 
jcherp bestreden worden. E^n zin 
waarmee geen mens het van
daag oneens zal zijn. Maar deze 
tweede resolutie uit het hoofd
stuk Buitenlandse Politiek, 
goedgekeurd op het allereerste 
Volksunie-kongres van 24 april 
1955, was in die Koude Oor
logsdagen helemaal niet zo evi
dent. En twee jaar later, op haar 
derde kongres van 12 mei 1957, 
riep de Volksunie al op voor 
ontwapening. In de eerste re
solutie van het hoofdstuk Bui
tenlandse poütiek lezen we: al
gemene ontwapening zou niet alleen 
deoorlogsri^iko'a verminderen, maar 
tevens de reusachtige bedragen die 
thans aan de bewapening besteed 
worden voor nuttiger doeleinden be
schikbaar stellen. 

Beweren dat de VU van bij haar 
geboorte ai de nooit-meer-oor-
log-gedachte als een absolute 
prioriteit beschouwd heeft, is de 
waarheid geweld aandoen. Het 
pacifisme, de ontwapening en 
het verzet tegen de wapenhan
del vormden w êl steeds terug
kerende tema's op kongressen, 
in het •weekblad van de partij en 
in het parlement. 

VIETNAM 
Resoluut de pacifistische en 
anti-oorlogskaart trekken, was 
in de Koude Oorlogsjaren ook 
binnen de VU met vanzelfspre
kend. De deelname van de 
Volksunie-jongeren aan de 
Vrede-voor-Viëtnam-mars van 
6 mei 1972 bievoorbeeld, zorgde 
in menig Vlaams-nationaal huis
gezin voor hoogoplopende dis-
kussies. Heel wat VU-ers meen
den immers dat de V U J O zich 
voor een kommunistische wa
gen had laten spannen. Het 
weekblad WIJ goo\Ae olie op de 
golven. Er werd niet getwijfeld 
aan de edele motieven, nooit 
meer oorlog en het zelfbeschik
kingsrecht van alle volkeren, die 
de jonge VU-ers geïnspireerd 
hadden. Maar tegelijktertijd 
werd V U J O de les gelezen: in 
het politieke bedrijf moet men rijen 
en omzien. (...) De partijleiding zal 
er in de toekomst strenger op toezien 
dat nodeloze tegenstellingen niet op 
de spits worden gedreven door ini
tiatieven, van welke zijde ook, die 
betwutbaar kunnen worden genoemd 
(WIJ , 13/5/72). 

Vanaf het einde van de jaren 
zeventig trad de partij echter 
steeds opvallender op de voor
grond met akties, standpunten 
en voorstellen geïnspireerd door 
het pacifisme van de Fronters. 
Doorheen de jaren tachtig wa
ren uitgebreide VU-delegaties 
vaste klant op de memorabele 
anti-rakettenmarsen. De VU 
had zich reeds in oktober 1979, 
als eerste grote partij in Vlaan

deren, uitgesproken tegen de 
installatie van de kernraketten 
voor de middellange afstand in 
West-Europa, en meer specifiek 
in België. Op 25 oktober lieten 
200.000 manifestanten in Brus
sel, onder hen vele VU-ers, hun 
afkeuring blijken voor de ge
plande komst van de kruis- en 
Pershing Il-raketten. Tegelijk 
werden de Russische SS 20-
raketten een bedreiging voor de 
vrede genoemd. De betoging 
van 23 oktober 1983 was de 
grootste die ons land ooit kende. 
De VU was alAveer uitgebreid 
van de partij. 

RAKETTEN 
Alaar het massale vredesprotest 
kon niet verhinderen dat de 
roomsblauwe regering Alartens 
in 1985 als een dief in de nacht 
de installatie gedoogde: toen 
Alartens het parlement van de 
regeringsbeslissing inlichtte, 
waren de eerste 16 kruisraket
ten al urenlang onderweg naar 
Florennes. De toenmahge CVP-
fraktieleider in de Kamer, Luc 
Van den Brande, had zich tegen de 
plaatsing van de raketten uit
gesproken. Hij maakte een van 
zijn legendarische bochten en 
stemde in het parlement toch 
mee met de regeringspartijen. 
"Voor CVP-fraktieleider Van 
den Brande is het de absolute 
afgang", schreef Manu Ruys in 
De Standaard. 

Een spoedbetoging tegen de 
plaatsing op 17 maart bracht 
wel weer veel volk op de been, 
maar de regering hield het been 
stijf. En bleef het stijf houden, 
ook toen nog eens honderd
duizend pacifisten, onder wie 
een indrukwekkende VU-dele-
gatie, door Brussel marsjeerden 
op 20 oktober. 

In 1986 en 1987 kwam het pa
cifisme van de Volksunie op 
klinkende wijze tot uiting in het 
w^eekblad WIJ. Via verschil
lende primeurs met nationale 
weerklank slaagde de redaktie 
er toen in het schandaal van de 
wapentraffiek de bel aan te bin
den. In december '86 pakte 
toenmalig WlJ-redakteur Pol 
Van den Driessche uit met de 
namen van enkele munitie- en 
wapenschepen die de maanden 
voordien vanuit Zeebrugge wa
ren vertrokken zogezegd "met 
bestemming zee", in werkelijk
heid naar havens in de buurt 
van konflikthaarden. Europar
lementslid Willy Knijpers wist de 
hand te leggen op dokumenten 
die bewijzen dat België betrok
ken was bij wapenleveringen 
aan Iran. Nelly Moes kloeg in het 
Belgisch parlement dit "bloed 
aan de kade ' aan. Zij was in de 
biezondere kamerkommissie die 
mede op initiatief van de VU de 
illegale wapen- en munitiele-
veringen onderzocht, een van 
de ijverigste parlementsleden. 
Dankzij haar w^erkkracht wer
den meer dan 60 voorstellen 

Vanaj het einde van de jaren '70 trad de partij steeds opvallender op de voorgrond met akties, standpunten 
en voorstellen geïnspireerd door het pacifisme van de fronters. 

voor een sluitende -wetgeving in 
de konklusies van het kommis
sierapport opgenomen. 

Toen de VU in 1988 toetrad tot 
de regering Martens VIII, 
maakte niet alleen de staats
hervorming deel uit van het 
Vlaams-nationjJe eisenpakket. 
De VU maakte van de gele
genheid gebruik om ook te eisen 
dat de regering werk zou maken 
van een strenge en waterdichte 
wet op de wapenhandel. Maar 
de VU ondervond in de regering 
Martens VIII niet alleen te
genkanting op kommunautair 
vlak. Ook de w^apenlobby en 
haar akolieten bij de Franstalige 
koalitiepartners bleken ge
haaide tegenstanders. Niette
min werd op 26 maart 1991 een 
wetsontwerp ingediend in de 
senaat. Voortaan was voor elke 
w^apenlevering een vergunning 
nodig, die pas afgeleverd kon 
•worden indien aan strenge 
voorwaarden werd voldaan. 

WAPENHANDEL 
Een -vraag van Waalse wapen-
bedrijven van 24 mei om wa
pens te leveren cian het Midden-
Oosten leek daarom weinig 
meer dan een hinderlijk steentje 
in de schoen. Tot zi;n verrassing 
stond VU-vice-premier Hugo 
Schiltz in het kernkabinet echter 
alleen met zijn verzet. Schiltz 
slaagde erin de wapenlevering 
aan Koeweit — de Golfoorlog 
was net achter de rug — te 
verhinderen. De andere wapen
vergunning, voor Saoedi-Ara-
bië, werd goedgekeurd. Maar 
de VU weigerde zich erbij neer 
te leggen. De SP moest toen wel 
volgen. Na weken onderhan
delen sprak men af geen wa
penvergunningen meer toe te 
kennen voor de nieuwe wapen
wet gestemd was. Dat ge
beurde, na grondige amende
ring door de VU. De nieuwe 
wet verscheen op 5 augustus in 
het Staatsblad. 

Maar op de eerste ministerraad 
van september vroegen de 
Franstahge regeringspartijen 
een verlenging van de uitvoer
vergunning van Mecar, een 
Waals bedrijf dat wapens (lichte 
kanonnen, ge\veergranaten en 

munitie) produceert die niet aan 
de Navo-normen voldoen, en 
dus praktisch alleen in de Derde 
Wereld afnemers vindt. Het pa
cifistisch dispuut kreeg een 
kommunautair trekje. De VU 
bleef beginselvast bij haar eis 
om de nieuwe wapenwet naar 
de letter en de geest te eer
biedigen. Samen met de SP w^ei-
gerde de \ ' U de verlenging van 
de vergunniag toe te kenntn. 

De Franstaligen koppelden de 
uitvoervergunning voor FN en 
Mecar aan een belangrijk RTT-
kontrakt dat vooral Vlaamse be
drijven ten goede zou komen. 
PSC en PS schakelden hun vak
bonden in om de Vlamingen te 
laten plooien. Er werd een 
vrachtwagenlading steenkool-
gruis voor het VU-sekretariaat 
aan het Barrikadenplein uitge-
kieperd, de deuren werden 
dichtgeplakt. 

" " ^ VOLKSXJ^^ 

Om uit de wapenkrisis te ge
raken deed PS-voorzitter Spit-
oeLi een "voorstel": de regio
nalisering van de bevoegdheid 
om te beslissen over wapen
vergunningen. Hierdoor zou
den de Vlaamse federale mi
nisters de handen in onschuld 
kunnen wassen over de Waalse 
wapens. Het voorstel werd af
geschoten door VU en S P PSC-
voorzitter Deprez reageerde 
hierop met de uitspraak: Wal
lonië bevindt zich m een staat van 
zelfverdediging. Spitaels vroeg de 
vervroegde bijeenroeping van 
de Waalse gewestraad, om des
noods zelf de uitvoerlicenties 
toe te kennen. 

Er was (spijtig genoeg vooral bij 
de Vlamingen) sprake van een 
"regimekrisis". AndréLeysen, het 
VBO en de P W vonden dat de 
uitvoervergunningen best zo 
snel mogelijk goedgekeurd wer
den. In De Standaard noemde 

Rolf Falter, de huidige direkteur 
van de studiedienst van de CVP, 
de verantwoordelijkheid van 
VU-voorzitter Gabriels en zijn 
SP-kollega Vandenbroueke bijzon
der groot. Falter noemde het duo 
leerimg-tovenaars, die zich niet 
terdege afgevraagd hebben 
welke krachten ze 'in dit broze landje 
losgeweekt hebben. 

VLAAMSE NEDERLAAG 
Het bleek dat Frank Vanden
broueke niet sterk genoeg was 
om aan de druk te w^eerstaan. 
PS, PSC, CVP en SP bereikten 
een nachtelijk akkoord om de 
wapenhandel te federaliseren. 
De VU wou niet meespelen met 
dit "federalisme a la carte op 
vraag van de Franstaligen". Zij 
wou slechts bijdraaien indien 
heel de buitenlandse handel, de
len van de ontwikkelingssamen
werking en landbouw gefede
raliseerd zouden worden. Daar
voor wilden de koalitiepartners 
geen sluitende -waarborgen ge
ven. Hugo Schiltz en de VU-
minister van Ontwikkelingssa
menwerking/l/z^Ar'Gee/w hielden 
het voor bekeken. 

Martens IX was een feit. Tij
dens de eerste vergadering van 
de regering zonder de VU, op 
zondagnamiddag, werden regi
onale ministerkomitees opge
richt voor het verlenen van uit
voervergunningen van wapens. 
Minister van Buitenlandse 
Handel Urbain (PS) riep het 
Waalse komitee diezelfde dag al 
samen, nog voordat koning 
Boudewijn, deze keer niet in 
gewetensnood, het kb dat dit 
komitee in het leven riep had 
ondertekend. Op het BRTN-
joernaal noemde de grondwet-
specialist Robert Senelle het ar
rangement volslagen ongrond
wettelijk en een grote nederlaag 
voor de Vlamingen. "Voor de 
VU Vlaamse Vrije Demokraten 
mag goede -wil niet verward 
worden met het prijsgeven van 
principes", schreef Leo Mary-
nissen in Het Volk. "Jaak Ga
briels had de moed neen te 
zeggen tegen Spitaels, de an
deren niet", besloot Dirk Achten 
in De Standaard. 

Peter Dejaegher 

WOENSDAG 18 OKTOBER 1995 


