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Limburgs fruit 

Engeis voetbai 

Breel< uw hersens 

K atten In het nauw maken rare spron
gen. Dat zou Je ook van de heren 

Busquin en Collignon kunnen zeggen. ZIJ 
hebben genneen vooraanstaande 
Waalse socialisten te zijn: de eerste Is 
partijvoorzitter, de tweede is Waals mi
nister-president. Vanuit die functies 
hebben ze andere objectieven, maar 
koesteren dezelfde tegendraadsheid 
tegenover Vlaanderen. Dat bleek nog 
maar eens uit hun reacties op de stel
lingen van Karei VInck. De nieuwe VEV-
voorzitter, een Vlaming van de uiterst 

gische verband. En niet alleen de VEV-
voorzitter stelt deze situatie vast, met 
ons allen zien wij dat België niet meer 
bestuurbaar Is. 
Men kan Louis Tobback er moeilijk van 
verdenken een groot vrijheidsstrijder te 
zijn, maar toch stelt de SP-voorzitter In 
het Nederlandse TV-magazIne Netwerk 
dat het huidige België tot een scheiding 
van Vlaanderen en Wallonië moet lel
den. Wanneer zelfs de laatste zuilen van 
de Belgische Unie het voortbestaan van 
België in vraag stellen dan moet er toch 

Communautaire 
camouflage 

gematigde soort, bestond het een 
Vlaams sociaal-economisch overleg te 
bepleiten wanneer dat op federaal ni
veau niet (meer) mogelijk Is. 
Busquin noemt zoiets Vlaams Imperi
alisme, Collignon zet een stap verder en 
roept uit dat „Wallonië geen Vlaams 
protectoraat" is. 
De belde heren weten dat de stellingen 
van de heer VInck niet Ingegeven zijn 
door overdreven flamingantisme, maar 
het gevolg zijn van wat ook dhr VInck 
ziet. de uitzichtloosheid van het Bel

wat aan de hand zijn met dit land. En er 
Is wat aan de hand. 
Dat weten ook Busquin en consoorten. 
In hun PS gaan de stormen maar niet 
liggen. Busquin Is wel opnieuw tot voor
zitter verkozen, maar in de Brusselse 
gewest-federatie waar Philippe Mou-
reaux de lakens uitdeelt wordt Busquin 
openlijk betwist. 
Busquin heeft zich tot nu bulten Agusta-
en Dassaultschot kunnen houden, maar 
hoelang nog? Alleen hij weet wat hem 
boven het hoofd hangt. Als hij recht in 

zijn schoenen staat kan hij verder door
gaan met struis doen. Dat kan ook ver
klaren waarom José Happart zijn telkens 
aangekondigde opstand steeds weer 
uitstelt. Of wacht het Luikse woelwater 
het ogenblik af om „zijn groot nummer 
te brengen" zoals in Waals-nationalis
tische kring gehoopt wordt? 
in een artikel In De Standaard vraagt 
Culdo l̂ onteyn zich ai of de PS nu van ai 
haar spoken bevrijd is. Men zou het 
denken wanneer men als in een af-
telversje de namen citeert. Cools uit de 
weg geruimd, de drie Guy's uitgeteld. 
Van der Biest op een zijspoor. Dl Rupo 
beschadigd. Maar daarmee is de PS-
kous niet af. De ene Moureaux tegen
draads, de andere in opspraak, Her-
manus en PIrot sparen de partijtop (die 
hen een loer heeft gedraald) niet. 
En dan zijn er nog de ongeschonden 
paarden: Van Cau, vader en dochter 
Onkelinx, Magda de Calan, Charles Pic-
qué, en Raymonde Dury die In Straats
burg haar tijd afwacht. 
De PS heeft zich op haar jongste con
gres niet vernieuwd. Integendeel, de 
leiders hebben de oude truuks boven
gehaald en de problemen in commu
nautair gebrul verdronken. Het „ego
ïstische Vlaanderen" van de 1 mei-stoet 
ging in crescendo en werd het „Im
perialistische Vlaanderen". Volgens Bus
quin. De anders zo bedaagde Collignon 
deed er nog een schep bovenop, hij 
weigert zijn regio als een Vlaams pro

tectoraat te zien. De PS-ieden moeten 
zich geen illusies maken, met dergelijke 
verwijten zal hun partij, zal Wallonië, er 
niet bovenop geraken. Wallonië moet 
maar eens beginnen zich te bevrijden 
van figuren ais signore d'Orazlo en de 
herstructurering van de verouderde 
zware Industrie aanpakken, zoals het 
o.m. bewees In de provincie Luxem
burg. 
Hoe vaker Waalse partijen op Vlaan
deren schelden hoe dunner de federale 
samenhang wordt en hoe onwerkzamer 
de unie. Ook de PRL speelt haar com
munautair spel, onder meer door het 
FDF met 12 miljoen fr te steunen. Het 
FDF financieren gebeurt niet vrijblij
vend, het is een bewuste daad van 
agressie tegenover de Vlamingen In 
Brussel en in Vlaams-Brabant. Ja, de PRL 
weet dat de strijd om België in en rond 
Brussel zal worden uitgevochten. 
De wijze waarop het dossier-Brussel 
door de Vlaamse partijen In de federale 
regering bejegend wordt, toont aan hoe 
verziekt en versleten de Belgische sa
menhang is. Het verlangen naar meer 
zelfbestuur In Vlaanderen Is groot, de 
toekomst van Brussel Is daarbij het eer
ste agendapunt Het zoeken naar een 
antwoord op dit probleem is prioritair en 
kan best gegeven worden door de 
Vlaamse partijen en de Vlaamse be
weging sèmen 

Maurlts Van Liedekerke 



Brand In voeren 
Omdat de Franstalige telefonist een 
Nederlandstalige noodoproep niet 
voldoende snel begreep brandde in 
Voeren een aanzienlijk deel van de 
Vlaamse jeugdherberg 'De Veurs' uit. Er 
waren geen slachtoffers. Jan Peumans 
(VU), burgemeester van Riemst en 
betrokken partij omdat in 'De Veurs' op 
het moment van de brand een 80-tal 
leerlingen van de Riemsterse 

gemeenteschool verbleef, heeft zich tot de 
minister van Binnenlandse Zaken gericht 
met de vraag er eindelijk iets aan te 
doen. Hetzelfde deed ook VU-kamerlid 
Hugo Olaerts. Zo zou de Nederlandse 
brandweer kunnen inspringen, maar dat 
stoot nog steeds op het resolute 'Njet!' 
van de Franstalige Voerense 
burgemeester. Ook de WB reageerde 
verbolgen. 

Motor 
„Zaal F Is eigenlijk de verdienste van Agaiev. Zij inebben me 
benaderd na een toespraalc In Antwerpen begin oktober. 
Er werden toen allerlei verklaringen gespuid over Dutroux. 
(...) Nog voor de Witte Mars hebben we over de noodzaak 
van poiitiek-democratische liervormlngen gepraat. Daar 
zijn regelmatige contacten uit gegroeid. Bert (Anciaux) is 
er dan bijgekomen. Later de CVR En nu iiebben we ook 
Norbert De Batselier (SP) gevraagd. Ik verstuur de uit
nodigingen en heb een lokaal, zaal F In de senaat gezocht. 
Zo ben Ik de motor geworden ..." 
Cuy Verhofstadt In De Morgen van zaterdag 10 mei 
1997. 

^ D O O R D E W E E K S ^ 

Het internationale l<oerierbe-
drijf TNT zal een nieuw distributiecen
trum inplanten In de omgeving van de 
Luitcse luchthaven van Bierset. Dat zou 
goed zijn voor 600 nieuwe banen. In
middels zijn goed 13.000 solitcltatles 
binnen. De helft ervan was vergezeld 
van een politieke aanbeveling. 

Nederland wil dan toch de pi-
ramldespeleit verbieden. Aan die spe
len, waarbij mensen geld inzetten in de 
hoop een veelvoud ervan terug te ver
dienen, namen nogal wat inwoners van 
België deel. De meesten onder hen 
verloren hun inzet, meestal rond de 
100.000 fr. 

De nieuwbakken Britse premier 
Tony Blair denkt eraan om Schotland en 
Wales meer autonomie te verlenen. 
Beide regio's zouden o.a. een eigen 
parlement met beperkte bevoegdhe
den krijgen. Dit jaar nog zal over de 
kwestie een referendum gehouden 
worden. 

Op vraag van de Brusselse Vla
mingen zal de offlciëie 11 Juli-viertng 
dit jaar weer doorgaan in het Brusselse 
stadhuls. Vorig jaar gebeurde dat in het 
Vlaams parlement, maar dat heeft nu 
bekendheid genoeg. 

Voor het Assisenhof van Waals-
Brabant heeft een verkeersagressor 
twee jaar met uitstel en een boete van 
100.000 fr. gekregen. Het was de eer
ste keer dat een soortgelijk proces voor 
Assisen kwam. 

1996 kende een gevoelige da
ling van het aantal vericeersdoden. Er 
waren niet alleen minder verkeersdo
den, maar ook minder gewonden en 
ongevallen. Toch kwamen vorig jaar 
nog 1356 mensen om in het verkeer 

JUit controles in de veeteelt tij
dens de eerste drie maanden van dit 
jaar blijkt dat het gebruik van hor
monen weer is toegenomen. De stij
ging werd zowel waargenomen bij ge
richte als bij toevallige controles. 

f in de strijd tegen AIDS lijkt het 
menselijk vernuft opnieuw aan de win
nende hand. Door het toedienen van 
medlctlnencocRtails kan het HlV-virus 
in sommige gevallen uitgeschakeld 
worden. 
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COLUGNON 
Net als PS-voorzitter Philippe Busquin 

wijst ook de Waalse minister-president 
Robert Collignon alle stappen in de rich
ting van een Vlaamse Sociale Zekerheid af. 
(zie ook blz.4) 

In eigen regio wil Collignon de radicale 
vakbondsman Roberto d'Orazio de mond 
snoeren: „Wallonië is geen proefterrein 
voor revolutionairen met achterlijke 
ideeën." 

In navolging van de economische denk
pistes van PSC en PRL, heeft ook Col
lignon een aantal standpunten verwoord. 
In zijn Schets voor een Economisch Beleid 

pleit hij voor economisch realisme, flexi
biliteit, respect voor de regels van de markt 
en herstructurering van de zware indus
trie. 

In tegenstelling tot zijn partijgenoot Bus-
quin, laat de Waalse minister-president 
niet na in eigen boezem te kijken. Zo wijdt 
hij de mislukking van het staalbedrijf For
ges de Clabecq aan vergissingen en aan een 
voorbijgestreefde bedrijfscultuur. Collig
non wil tevens belangenvermenging te
gengaan. Zo wil hij een strengere selectie 
van bedrijven die voor overheidssteun in 
aanmerking komen. 

SAMEN DENKEN 
Reeds meer dan twee jaar ontmoeten 
Brusselse beleidsverantwoordelijken van 
Agaiev, SP en VU elkaar. De idee van 
samenwerking ontstond vooraleer er 
sprake was van het ,Sienjaal' van Maurits 

Coppieters en Norbert De Batselier. Ove
rigens betekent de groeiende wil om sa
men te werken niet dat de drie partijen hun 
zelfstadigheid zouden verhezen. De drie 
partijen hopen dat hun initiatief naar 
andere democratische partijen wordt uit

gebreid. Er wordt immers over zowat alles 
dat met het hoofdstelijk beleid te maken 
heeft, nagedacht. Daarbij wordt overleg 
rond concrete en actuele aangelegenheden 
afgewisseld met debat over langere ter
mijnvisies. 

STAATSHERVORMING 
Alvast bijzonder boeiend zijn de denk
pistes die de drie partijen omtrent de 
relatie van Brussel tot Vlaanderen, België 
en Europa uittekenden. Zonder com
plexen stellen deze partijen dat Brussel in 
het institutionele debat niet als een pro
bleem, maar wel als een realiteit moet 
worden aanzien. De huidige grondwet-
tehjke constructie van het Brussels hoofd-
stedehjk gebied kan daarbij tot nu toe als 
het beste instrument worden beschouwd. 
Tot nu toe, want de drie partijen willen 
ook één en ander veranderd zien. Zo 
wordt op een hervorming van de huidige 
verdeelregels inzake het toekennen van 
financiële middelen aan de gewesten aan
gestuurd. Zoniet, wordt opgemerkt, is 
Brussel niet leefbaar. Het steekt de drie 
partijen ook tegen dat ze om de haverklap 
bij de federale regering moeten aanklop
pen om enkele miljarden meer te krijgen. 
De drie Brusselse partijen - dus ook de SP 
- kunnen akkoord gaan met het toekennen 
van een ruimere fiscale autonomie aan de 
gemeenschappen en gewesten. Al moet dit 
inhouden dat een deel van de opbrengsten 
van de vennootschapsbelasting van on
dernemingen die in Brussel gevestigd zijn, 
naar het Brussels hoofdstedelijk gebied 
worden doorgesluisd. 
De drie partijen willen ook verder werken 
aan de hoofdstedelijke en Europese functie 
van Brussel. Europa moet wel rekening 
houden met de bestaande regelgeving. Zo 
dient Brussel in al zijn geledingen tweetalig 

HUP. 

Holland. 

Hupl 

te zijn. Er moeten dan ook verdere in
stitutionele waarborgen 
aan de Vlamingen worden toegekend, 
zowel op hoofdstedelijk als op gemeen
telijk gebied. 

HASQUIN 
Er ontstond onlangs heel wat heibel toen 
de Vlaamse regering besliste om via haar 
Beleidsplan Brussel manifester in Brussel 
aanwezig te zijn. Enerzijds werd dit door 
sommige Brusselse Vlamingen als een be
tutteling van de Vlaamse regering tegen
over de Vlaamse Gemeenschaps Com
missie in Brussel (VGC) geïnterpreteerd. 
Het misverstand werd gauw bijgelegd. De 
madatarissen van VU, SP en Agaiev zijn 
immers van oordeel dat de hechte band 
tussen de Brusselse Vlamingen en de 
Vlaamse gemeenschap in gezamenlijk 
overleg behouden moet blijven. 
Het is precies tegen die hechte band dat 
sommige Brusselse Franstaligen van leer 
trekken. 

Zo vond PRL'er Hervé Hasquin - en met 
hem het FDF - er niet beter op om uit de 
hechte band af te leiden dat Brussel onder 
voogdij van Vlaanderen zou worden ge
plaatst. Eerst wou Hasquin daarmee de 
Brusselse Vlamingen tegen de Vlaamse 
regering opzetten. Toen dat niet lukte, 
ging de FranstaHge liberaal een paar stap
pen verder. Zo heeft Hasquin een ,Brus-
selse Adviesraad voor de Franstaligen uit 
de gemeenten van de Brusselse Rand' 
opgericht. Zich baserend op het aloude 
cliché dat de Brusselse Vlamingen de best 
beschermde minderheid van Europa zijn, 
wil hij bovendien de pariteit in de Brus
selse hoofdstedelijke regering opheffen. 

VIC ANCIAUX 
Brussels staatssecretaris Vtc Anciaux 

voelde zich geroepen om te reageren. In 
een vrije tribune m de krant De Morgen 

schreef hij dat de Brusselse pariteit aan de 
federale pariteit gekoppeld is. Heft men de 
Bursselse pariteit op, zo laat Anciaux uit
schijnen, dan vallen de talrijke evenwich
ten van het federaal bestel als een kaar-
tenhuisje uiteen. 

Bovendien - aldus Vic Anciaux - heeft 
Hasquin geen zaken met de Brusselse 
Rand. De Rand behoort Vlaanderen toe. 
En de Vlamingen - niet de Franstalige 
Brusselaars - zullen wel zelf bepalen hoe ze 
voor de Franstalige minderheid in de Rand 
zullen zorgen. Anciaux merkt overigens 
terecht op dat aan de Franstaligen in de 
Rand faciliteiten werd verleend om zich ,in 
te passen'. Dat is niet gebeurd. De fa
ciliteiten werden misbruikt om een ver-
fransingsproces op gang te zetten. 
Vic Anciaux: „Heeft Wallonië ooit fa
ciliteiten aan de honderdduizenden Vla
mingen die in de mijnen en staalfabrieken 
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Se non è vero... 
Dat de lijst met sekten geweerd is uit het rapport van de 
parlementaire onderzoekscommissie naar de sekten, 
kunnen wij slechts van harte toejuichen. Het geval wil 
immers dat ook de redactie van dit weekblad sterk 
geleden heeft onder tal van verdachtmakingen. 
Zo is er één lid dat aangesloten is bij een amateurfanfare 
met de welluidende naam 'Juist ernaast'. Dit gezelschap 
van koperblazers speelt niet volgens partituren met 
echte notenbalken erop, maar beperkt zich tot de cijfers 
van de ventielen die zij op het instrument moeten 
indrukken. Willen zij een melodietje spelen dan druk
ken zij de ventielen in zoals de nummering hen dat op 

papier voorschrijft. Laat de staatsveiligheid dit nu niet 
geloofd hebben en de hele harmonie achter de tralies 
gezet hebben op beschuldiging van het kwaadwillig 
gebruik van mystieke cijfercodes. Pas nadat het ge
zelschap zijn repertoire van een 50-tal carnaval- en 
feestmelodietjes had uitgespeeld mocht het beschikken. 
Borg werd, i.t.t. oorstoppen, niet gevraagd. 
Ook het redactiehd dat zich in zijn vrije tijd bezig houdt 
met heemkunde heeft enkele dagen de redactionele 
werkzaamheden onvoorzien moeten stilleggen. Gezien 
zijn werkstuk over 'De Heks van d'Oude Holle Weg' in 
het eerste hoofdstuk niet nadrukkelijk vermeldde dat 

het besje al in de 14de eeuw overleed na het nuttigen 
van zure stekelbessen is hij een en ander kunnen gaan 
uitleggen op het bureau van de plaatselijke commissaris. 
Nadat deze had vastgesteld dat onze collega niet bleef 
drijven, redde hij hem van de verdrinkingsdood en 
mocht ook hij beschikken. 
Het minst goed verging het de andere twee redac
tieleden. Gezien zij nog nooit met een of andere 
vereniging, van welke aard dan ook, in contact waren 
gekomen, worden zij bestendig geschaduwd. Verdacht 
wegens onverdachtheid. Als daar maar geen onder
zoekscommissie van komt... 

^ D O O R D E W E E K S ^ 

gingen werken, verleend? En werd bo
vendien ooit één Vlaamse maatregel ge
nomen om de Franstaligen te assimileren? 
Het behoud van de culturele identiteit is 
een algemeen mensenrecht dat wij Vla
mingen tegenover iedereen respecteren. 
Maar wie in Vlaanderen woont, dient zich 
te houden aan de Vlaamse spelregels." 

BERTANCIAUX 
VU-voorzitter Bert Anciaux is net terug 
van vakantie, hij verbleef in het Zuiden 
van Portugal. De batterijen zijn terug op
geladen. Dat was nodig. Bert Anciaux is 
een bedrijvig man die bovendien afge-
dreigd wordt. Aan de voorgevel van zijn 
huis werden twee weken geleden allerlei 
bezwarende opschriften en extreem
rechtse emblemen aangebracht. 
Terug geconfronteerd met de politieke 
actualiteit treft de VU-voorzitter boven
dien „een doodziek land" aan. Hij is niet te 
spreken over de partijpolitieke en com
munautaire steekspelen rond de besluiten 
van de commissie-Dutroux. Ook de com
missie zelf heeft volgens Anciaux „haar 
eigen geloofwaardigheid compleet op de 
helling gezet." Tussen de lijnen door waar
schuwt hij ook voor politiek opportu
nisme inzake de besprekingen in Zaal-F 
van de senaat. 

Alleszins wordt de uitvoerende macht, 
gekenmerkt door een arrogante premier 
en een sociaal-economische laksheid, 
zwaar op de korrel genomen. In weerwil 
daarvan, van de machtspolitiek van de 
partijen en van het Waalse communautaire 
dreigen, stelt de VU-voorzitter „een op
stand" voor. Daaronder moet ondermeer 
een „uitzuivering van België worden ver
staan, tot er niets meer van overschiet." 

NPC 
Verleden week werd de NPC-draad terug 
opgenomen, zowel op Vlaams als op fe
deraal niveau (zie ook blz. 4). 
In de federale werkgroep-Langendnes be
slisten de deelnemers - meerderheidspar
tijen en PRL - om politieke commerciële 
affichage af te schaffen. Bovendien zien de 
individuele kandidaten hun verkiezings
uitgaven met 30% slinken. De partijen 
moeten hun electorale uitgaven met 10% 
doen dalen. Giften van personen aan per
sonen moeten openbaar worden gemaakt. 
De wet op de partijfinanciering verbiedt al 
langer giften van bedrijven. Maar, dat 
werd al te vaak omzeild door er per
soonlijke giften van te maken. Overigens 
rijst nog steeds het probleem van bedragen 
toegekend aan studiediensten en andere 
satellietorganisaties van partijen. In de 
Controlecommissie op de partijfinanciën 
weigerden CVP, PSC, PS en PRL om 
dergelijke giften bekend te maken. Er kon 
eventueel een wisselmeerderheid tot stand 

komen, ware het niet dat de SP het nodig 
achtte om zich te onthouden... 

ZAÏRE 
De rebellen van Laurent Désiré Kabilla 

staan op tientallen kilometers van de 
hoofdstad Kinshasa. De internationale ge
meenschap begint eindelijk te beseffen wat 
er aan de hand is. Kabila wordt met 
scherpe bewoordingen aangemaand zijn 
,slachtpartijen' tegenover de Hutu-vluch-
telingen stop te zetten. 
Bovendien worden pogingen ondernomen 
om de Zaïrese staat door meerdere po
litieke actoren te laten besturen. Gevreesd 
wordt dat een machtsovername van Kabila 
geen waarborgen biedt voor het demo
cratiseringsproces. 

Kabila wordt almaar nadrukkelijker en 
openlijker met Mobutu vergeleken. Om 
een nieuw Mobutu-regime te vermijden, 
wenst VS-gezant Richardson dzt de aarts
bisschop van Kisangani, monseigneur 
Monsengwo, voorzitter van het overgangs
parlement wordt. Hij zou dan de macht 
aan iemand anders - met name Kabila -
overdragen en ervoor zorgen dat niet 
enkel hij de lakens uitdeelt. 
Niemand heeft echter nog langer ver
trouwen in het overgansparlement. Niet 
de radicale oppositie van Etienne Tshi-

sekedi, «iet de vertegenwoordigers van de 
,société civil'. 

Allen zien ze achter het scenario de hand 
van Mobutu. In het overgangsparlement 
zetelen immers 3/4 Mobutisten. 

Wathelet blijft in Europa. De Cids blijft 
lelden. Naar welke toekomst is 

niet bekend. 

In de parlementaire onderzoekscommissie naar de Bende 
van Nijvel is een incident ontstaan tussen commissielid 

Karel Van Hoorebeke(VU) en de voorzitter van de commissie 
Tony Van Pan/s (CVP). Van Parys doet er alles aan om het 

incident te ,personaliseren'. Toch is er veel 
meer aan de hand. 

Incident in 
Bendecommissie 

op 11 december 1990 besliste öe Kamer 
van Inbeschuldigingstel-ling (KI) van Cent 
om het onderzoek naar twee aanslagen 
van de Bende - onder meer die op de 
Delhaize van Aalst - van Dendermonde naar 
Charleroi over te hevelen. Dat was een 
bijzonder merkwaardige beslissing. Want, 
de Dendermondse onderzoeksrechter 
Freddy Troch schoot behoorlijk met het 
onderzoek op, onder meer omdat hij het 
extreem-rechtse spoor ontrafelde. 
Juist daarom had de raadkamer van Den
dermonde eerder beslist dat het onder
zoek bij Troch moest blijven. Maar, op vraag 
van het parket-generaal van Gent en ver
moedelijk op instigatie van het kabinet van 
toenmalig Justitieminister Melchior Wa
thelet (PSC) werd tegen deze beslissing in 
beroep gegaan. Tot nu toe kan geen enkel 
rationeel, • noch praktisch antwoord wor
den geboden op de vraag waarom het 
dossier per se van Dendermonde naar 
Charleroi moest worden verplaatst. Omdat 
Freddy Troch de extreem-rechtse verban
den uitpluisde, wordt dan ook vermoed 
dat Wathelet groeperingen als CEPIC (de 
uiterst rechtse vleugel van de PSC) of 
figuren ais Van den Boeynants of de zwarte 
baron de Bonvolsin de hand boven het 
hoofd wilde houden. 
Hoe dan ook, toen de beslissing over de al 

dan niet overheveling van het onderzoek 
moest worden genomen, daagden twee 
advocaten van de slachtoffers op. Zij waren 
van oordeel dat een overheveling naar 
Charleroi alle verdere onderzoeksdaden in 
gevaar bracht, wat later ook is gebleken. 
Van zodra de advocaten in Gent versche
nen, barstte als het ware een .intrige' los 
De voorzitster van de KI, mevrouw Van 
Istenóael, schoot in paniek, begaf zich 
pijlsnel naar het kantoor van eerste voor
zitter Cocquyt van het Hof van Beroep, 
waar een informeel overleg plaatsvond 
Ook procureur-generaal Bauwens en ad
vocaat-generaal Vandeputte waren er aan -
wezig. 
ivieteen na het overleg meldde Van Is-
tendael aan de advocaten dat ze geen 
toelating kregen om de rechten van de 
burgerlijke partij te verdedigen. Diezelfde 
dag werd ook de beslissing genomen om 
het dossier van Dendemnonde naar Char
leroi over te hevelen. Om meer dan één 
reden waren met enkel deze beslissingen, 
maar ook het infonneel overleg hoogst 
eigenaardig. Mevrouw Van Istendael was 
immers rechtsprekend rechter en moest 
dan ook in alle onafhankelijkheid , recht 
spreken'. Het kon dan ook allerminst door 
de beugel dat ze als zittende magistraat als 
het ware .onderhandelde' met de staande 

of de vorderende magistraten. Beide soor
ten magistraten moeten in volle onaf
hankelijkheid handelen. Het niet respec
teren van de scheiding tussen de zete
lende en vorderende magistratuur gaat 
regelrecht in tegen fundamentele begin
selen van de rechtstaat. En toen in de 
Bendecommissie bekend raakte dat voor
zitter Tony Van Parys weet had van het 
informeel overleg, werden ook daar kant
tekeningen bij geplaatst. 
Het CVP-kamerlld had immers nagelaten de 
commissieleden daarvan op de hoogte te 
brengen. Daardoor ging hij over de 
schreef, zeker als men bedenkt dat ad
vocaat-generaal Vandeputte in de Ben
decommissie ontkende iets van het over
leg af te weten Eigenlijk zou Van Par/s 
daarover kunnen getuigen, wat dan weer 
in de praktijk met mogelijk is omdat hij 
commissievoorzitter is, daarom als een 
soort onderzoeksrechter optreedt en aldus 
niet tegelijk rechter en getuige kan zijn 
Omwille van deze delicate, weinig for
malistische en uiteraard vervelende situ
atie vond VU-kamerlid Karel Van Hoorebeke 
dat Van Pan/s op zijn minst in besloten 
zitting de andere commissieleden had 
moeten inlichten Het gaat hier niet om een 
pietluttig detail Er is door Vandeputte* 
vermoedelijk meineed gepleegd, er is al
licht sprake van politieke manipulatie, de 
rechten van de slachtoffers werden met 
voeten getreden, er hangt een nieuw spa-
getti-arrest in de lucht en de uiteindelijke 
overheveling betekende de doodsteek 
voor het verdere onderzoek. 
Wil Van Hoorebeke Van Par̂ s een hak 
zetten, zoals de CVP'er beweert? Wil hij 
Van Pan/s als commissievoorzitter doen 
aftreden? „Helemaal niet. Ik viseer Van 
Parys niet. Maar het is toch duidelijk dat hij 
in deze cruciale fase van het commis
siewerk zich best zou laten vervangen. 
Nadien kan hij gerust de draad terug op
nemen." 

(evdc) 
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stof tot spreken 
Nu zijn we het in barre politieke tijden wel 
meer gewoon, maar ministers kunnen ook 
verplicht worden zich met 
struisvogelpolitiek in te laten. Daar weet 
federaal minister van Landbouw Pinxten 
alvast van mee te spreken. Op een vraag 
van kamerlid Tony Smets (VLD) moest 
Pinxten nagaan hoeveel struisvogels er 

jaarlijks gekweekt worden in onze 
contreien. Het blijken er om en bij de 
15.000 te zijn. In België lopen die verspreid 

over zo'n 500 ondernemingen. Goed een 
tiende van de bedrijven die actief zijn in de 
'loopvogelhouderij' zijn ook erkend 'voor 
deelname aan het handelsverkeer'. 
Struisvogelhouders schijnen zich overigens 
rigoureus aan de regels te houden: nog geen 
enkele kweker werd geverbaliseerd voor 
overtredingen. De loopvogelsector mag zich 
op de bevederde borst slaan! 

4 

^ WETSTRAAT ^ 

In het Vlaams parlement werd een nieuwe ronde 
Nieuwe Politieke Cultuur (NPC) afgehandeld. 
Het Vlaams Blok Het het afweten. De andere 

partijen bereikten op woensdag 7 mei een akkoord 
over het Indammen van de particratle. De junta' 

van partijvoorzitters zal niet langer de Vlaamse 
regeringsonderhandelingen bepalen. 

Herwaardering 
parlement 

De particratie is een oud zeer. Hoewel 
politieke partijen niet als dusdanig in de 
grondwet vermeld staan steeg hun macht 
tot ongekende hoogten. Sinds de jaren 
1970 werden meerdere kritische kant
tekeningen bij de ongebreidelde macht 
van de partijen en vooral hun voorzitters 
geplaatst. Herinner ons de partijvoor
zitters die de Egmontonderhandelingen 
voorbereidden en die in weerwil van de 
unitaristische regeringsleider Leo Tinde-
mans de uitvoering van de akkoorden 

wilden beheersen. De partijvoorzitters 
werden verweten een Junta' te vormen. 
Sindsdien nam de kritiek op de particratie 
toe. De partijen en hun voorzitters ont
nemen immers de macht aan het par
lement en de individuele parlements
leden. Eigenaardig genoeg is sinds het 
Egmontpact geen enkele regering door 
een obstructie van het parlement moeten 
aftreden. Dat wijst vooralsnog op het feit 
dat het parlement weinig in de pap te 
brokken heeft. 

Op 1 mei jl. sprak de voorzitter van de 
Waalse socialisten, Philippe Busquin, van 
een egoïstisch Vlaanderen. Op het sta
tutencongres van de Waalse soclalslten, 
zaterdag 10 mei, had diezelfde Busquin het 
over een ,imperialistisch' Vlaanderen. De 
PS-voorzltter haalde ook zwaar uit naar de 
nochtans gematigde VEV-voorzitter Karel 
VInck. 
Dat Busquin de Vlamingen voor egoïsten 
aanziet, zint Vlaams volksvertegenwoor
diger Herman Lauwers niet. De VU'er uit 
Brasschaat kan niet bepaald als een com
munautaire .hardliner' worden gezien. 
Toch achtte hij het noodzakelijk om een 
open brief naar Busquin te schrijven. Door 
de tergende uitspraken van Busquin, voelt 
hij zich als Vlaming ,,misbegrepen en unfair 
behandeld." 
Herman Lauwers wijst er eerst en vooral op 
dat Vlaanderen meer bevoegdheden wil 
„niet omdat we de pretentie hebben het 
beter te doen, maar omdat we met de 
huidige bevoegdheden op federale aspec
ten vastrljden." 
Vlaanderen wil nu éénmaal een ander wel-
zljns- of werkgelegenheidsbeleid voeren, 
wil meer fiscale autonomie en daarvoor, 
aldus het Vlaams parlementslid, is een 

Open brief 
brede politieke meerderheid gewonnen. 
Dat Busquin de defederalisering van delen 
van de Sociale Zekerheid als a-sociaal 
brandmerkt, schokt Lauwers. „U noemt 
ons desolidair. Welnu, ik ben geen egoïst, 
niet a-sociaal, wèl bereid tot solidariteit 
met andere regio's en op de eerste plaats 
met Wallonië. 
En zo is de meerderheid van de Vlamingen 
én van de Vlaams politici. Door systema
tisch Vlaanderen af te schilderen als een 
egoïstische gemeenschap, wekt u bij ons 
veel wrevel. Vlamingen voelen zich be
ledigd, want ze weten dat ze op dit ogen
blik - en al jaren - uitermate veel solldaritet 
met Wallonië opbrengen." 
Lauwers vraagt zich dan ook af waar Bus
quin de striemende verwijten haalt. ,,De 
indruk groeit dat u eigenlijk voor een door
zichtige solidariteit terugschrikt. Mogen 
Vlamingen zelf niet weten hoe solidair ze 
zijn? Uw uitspraken hebben een omge
keerd effect. Misschien heeft u er elec
toraal belang bij de Walen te doen geloven 
dat Vlaanderen de gemeenschappelijke vij
and is, maar u moet goed incalculeren dat u 
daardoor in Vlaanderen reacties en po
litieke emoties voedt die u en ik niet wil
len...U speelt met vuur" 

Paul Van Crembergen. 

VU 
In haar streven om communautaire eisen 
aan democratische vernieuwingen te kop
pelen, betoont de VU een bijzondere 
interesse voor de herwaardering van het 
parlement. Het was dan ook niet ver
wonderlijk dat het uitgebreid Bureau van 
het Vlaams parlement VU-fractieleider 
Faul Van Crembergen opdroeg een nota 
over de verhouding parlement en uit
voerende macht op te stellen. Op 16 april 
1997 overhandigde Van Crembergen zijn 
nota aan de andere partijen. Op die 
manier bereidden deze de onderhande
lingen van 7 mei 1997 voor. 

MINISTER-PRESIDENT 

De onderhandelingen namen een ganse 
dag in beslag, verliepen vrij vlot al liet de 
VLD zich verleiden tot een ,accident de 
parcours' waardoor heel wat tijd verloren 
ging. Zo stelden de Vlaamse liberalen 
voor de Vlaamse minister-president 
rechtstreeks te laten verkiezen. Toen een 
onderhandelaar opmerkte dat dit voor
stel regelrecht ingaat tegen een verster
king van de positie van het parlement, 
wisten de VLD-onderhandelaars niet 
waar eerst kijken. 

Het voorstel getuigt inderdaad van een 
zekere onwijsheid en naïviteit. Door de 
rechtstreekse verkiezing van de minister
president en in naam van een toenemende 
inspraak voor de burger zou de uit
voerende macht worden versterkt. Dat 
was nu net niet de bedoeling van de 
besprekingen. Het is de wetgevende en 
geenszins de uitvoerende macht die aan 
macht moet winnen. En dus werd het 
voorstel wijselijk afgevoerd. 

FRACTIES 

Nu ligt het ook niet in de bedoeling om de 
huidige wanverhouding tussen parle
ment, partijen en regering aan het hou
den. In zijn voorbereidende nota stelde 
Paul Van Crembergen voor om onmid
dellijk na verkiezingen en voor rege
ringsonderhandelingen het nieuwe 

Vlaamse parlement aan te stellen en de 
fractieleiders aan te duiden zodat deze 
meteen een parlementsvoorzitter kunnen 
verkiezen. 

Op deze wijze maakt de aanduiding van 
de parlementsvoorzitter geen deel uit van 
een ,koehandel' tussen de regeringsvor-
mende partijen. In samenwerking met 
Jean-Marie Bogaert kon Van Crembergen 
de andere partijen van deze vernieu
wende stappen overtuigen. Ze houden 
bovendien in dat noch de regeringson
derhandelingen, noch de regeringsvor
ming enkel door de partijcenakels, dan 
wel in samenwerking met de fracties 
zullen verlopen. Daardoor wordt de 
macht van de partijen en vooral van de 
partijvoorzitters beknot. 

EMINENTIE 

Alleszins zal de aanduiding van de par
lementsvoorzitter enkel door de parle
mentaire fracties worden bepaald. De VU 
dacht er oorspronkelijk aan om iemand 
van de oppositie tot parlementsvoorzitter 
te verkiezen. Deze eis is echter niet meer 
aan de orde, aangezien de voorzitter van 
de Vlaamse assemblee voor regerings
onderhandelingen wordt aangesteld en 
dus is er op dat moment - althans the
oretisch - nog geen sprake van een meer
derheid versus een minderheid. 
De nieuwe parlementsvoorzitter zal even
wel door een ,brede meerderheid' wor
den verkozen. Agalev kwam met het 
voorstel op de proppen om daarvan een 
tweederde meerderheid te maken. De 
andere partijen gingen daar niet op in, 
want op die manier zou men een bepaalde 
fractie toelaten een blokkeringsminder
heid te vormen. 

Van zodra de parlementsvoorzitter ver
kozen wordt , komt hij niet tussen in 
regeringsonderhandelingen. Oorspron
kelijk beslisten de onderhandelaars dat de 
parlementsvoorzitter ,buiten en boven' 
de regeringsonderhandelingen zou staan. 
Minster-president Luc Van Den Brande 

kon niet met deze passus instemmen. Het 
woord ,boven' moest weggelaten wor
den. Zou men anders niet de indruk 
hebben gekregen dat de parlementsvoor-
zitter-,boven' de minister-president staat 
en dat hij neerbuigend tegen regerings
onderhandelingen aankijkt? 
Tot slot dit: In afwachting van de aan
stelling van de definitieve voorzitter 
wordt het Vlaams parlement voorgezeten 
door het lid dat het langst in jaren zetelt. 
Daarbij wordt het lidmaatschap van de in 
1970 geïnstalleerde Cultuurraad voor de 
Nederlandse Cultuurgemeenschap in re
kening gebracht. Komt iemand anders 
dan Paul Van Crembergen daarvoor in 
aanmerking? 

(evdc) 
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Duizenden 
Oostfrontdossiers 

in Mosicou 
# L A N D U I T ^ 

Onlangs bracht WIJ een beschouwing bij 
de Russische weigering om kunstbezit dat 
door het Duitse leger uit België was 
geroofd en door het Rode Leger naar de 
USSR gesleept terug te geven. Maar naast 
kunstschatten zijn er ook duizenden en 
duizenden dossiers die via dezelfde weg 
(roof-van-de-roof) in Moskou beland
den. Daaronder ook deze van 2000 
krijgsgevangenen uit België, vooral Oost
frontsoldaten. 

Op 19 april j.1. hield prof. dr. Mansour 
Muchamedjanov te Gent een toespraak 
waaruit wij enkele gegevens putten die 
betrekking (kunnen) hebben op verdwe
nen Vlaamse Oostfrontsoldaten waar
over hun familie noch vrienden enig 
nieuws hebben. 

24 TREINWAGONS 

M. Muchamedjanov is directeur van het 
Centrum voor de Bewaring van de His-

torisch-Documentaire Collecties te Mos
kou, het vroegere Bijzonder Archief dat in 
1946 opgericht werd en dat volgens de 
spreker „één van de meest geheime ar
chiefinstellingen van de Sovjet-Unie" 
was. Daar is nu verandering in gekomen, 
zegt Muchamedjanov, alle documenten 
zijn raadpleegbaar. Het Centrum bevat 
archieven uit twintig Europese landen en 
de VSA, samen zo'n 3.700.000 dossiers. 
Muchamedjanov hield zijn toespraak 
voor het Archief en Museum van de 

Socialistische Arbeidersbeweging 

(AMSAB) te Gent. Vorsers van dit archief 
kregen in 1992 bericht dat in Moskou 
244 dossiers van het (socialistisch) Na

tionaal Instituut voor Sociale Geschie

denis worden bewaard. Tijdens hun be
zoek ontdekten zij meerdere dossiers uit 
België, 35 fondsen bestaande uit 20.000 
dossiers. 

Over de wijze waarop deze documenten 
in Moskou zijn terechtgekomen laat di
recteur Muchamedjanov geen twijfel be
staan: „Gedurende de Tweede Wereld

oorlog confisceerde fascistisch Duitsland 

in de bezette landen de waardevolle cul

tuurgoederen. Daarin begrepen waren de 

bibliotheken en archieven die belangrijke 

informatie bevatten over zowel het eco

nomisch potentieel en de toerustigspro-

ductie van de bezette landen als over de 

activiteiten van politieke partijen, anti

fascistische organisaties en verscheidene 

staatsveiligheidsdiensten. Dergelijke on

der dwang overgebrachte archieven van de 

bezette gebieden werden niet alleen in 

Duitsland, maar ook in andere landen 

geconcentreerd, b.v. in Polen en Tsjecho-

Slovakije." 

Toen het Rode Leger Oost-Europa innam 
werden die archivalia samen met de 
Duitse documenten naar Moskou ge
bracht. Hoe gigantisch de buit was 
toonde Muchamedjanov aan met wat in 
de Tsjechische stad Ceska-Lipa werd ge
vonden, er waren 24 treinwagons nodig 
om de vracht te vervoeren. Om deze en 
andere documenten te herbergen werd in 

1951 het Centraal Bijzonder Staatsar
chief in een speciaal daartoe opgetrokken 
gebouw ondergebracht. 

HUMANITAIRE TAAK 

Muchamedjanov: „Het overgrote deel 

van de documenten behoort tot de be

standen van het Hoofdbestuur voor 

Krijgsgevangenen- en Gevangenenaange-

legenheden van het ministerie van Bin

nenlandse Taken van de USSR. Alles te-

samen zijn er meer dan drie miljoen 

documenten met persoonlijke gegevens 

van soldaten, officieren en generaals van 

Duitsland en van zijn bondgenoten die 

gedurende de oorlog in Sovjet-Russische 

krijsgevangenschap terechtkwamen. Wij 

bewaren de persoonlijke gegevens van 

Franse, Nederlandse, Luxemburgse, Tsje

chische, Slowaakse, Deense en Noorse 

krijgsgevangenen. Zij werden allemaal 

door het Hitlerleger gemobiliseerd en naar 

het Oostfront gestuurd. Van de 2000 

Belgische krijgsgevangenen zijn er 400 in 

de gevangenissen van de Sovjet-Unie ge

storven. Hun familie weet niets over hun 

lot." 

Mansour Muchamedjanov ziet voor zijn 
Centrum „een grote humanitaire taak 
weggelegd" waar wellicht ook mensen in 
Vlaanderen hun voordeel kunnen bij 
doen. „Wij zoeken informatie op over 

krijgsgevangenen op verzoek van hun fa

milie. Spijtig genoeg hebben wij geen 

overeenkomst met België, want we willen 

U ook helpen bij dergelijke vragen." 

FORTUIN 
Op de vraag wat de vooruitzichten zijn 
voor de teruggave van de geroofde do
cumenten luidt het antwoord even ne
gatief als i.v.m. de kunstwerken. Want net 
zoals de tijdens de oorlog „overgebrachte 
cultuurgoederen" worden archieven bij 
wet niet teruggeven. 

Muchamedjanov: „Volgens deze wet zijn 

ze allemaal eigendom geworden van de 

Russische staat. Dienovereenkomstig is er 

dus geen discussie over een restitutie..." 

In welke zin het Centrum dan zijn „grote 
humanitaire taak" ziet werd door zijn 
directeur niet verduidelijkt. Ingewonnen 
informatie zegt ons dat het Centrum geld 
uit zijn archieven wil slaan, zijn per
soneelsleden zijn onderbetaald of moeten 
maanden op hun loon wachten. Voor een 
kopie van één document vraagt het Cen-

M E T H E T V I i . l M S ( H t \ R i i u i l I K.rKsKF.CIMt>T 

ilN ï>ï.y STRÜO FK.FN lil I hOIMFN IsMK 

trum 1 US-doUar. Als het juist is dat er 
miljoenen dossiers raadpleegbaar zijn dan 
ligt in Moskou een fortuin voor het 
rapen. 

(mvl) 5 

Wat met de Vlaamse vermisten? 
Honderden familieleden van vermiste Vlamin
gen verkeren sedert meer dan 50 jaar in de 
onzekerheid over het lot van hun verwanten. 
Het betreft niet alleen gewezen leden van het 
Vlaamse Legioen en de Waffen-SS, maar ook 
chauffeurs van het NSKK en arbeiders van de OT. 
Naar verluidt zijn ook enkele Belgische krijgs
gevangenen, die in de Duitse „Lagers" ver
bleven, bij vergissing, door de Sovjets naar de 
goelag's overgebracht en daar spoorloos ver
dwenen. Eresenator Oswald Van Ooteghem 
werd door familieleden van vermiste Vlamingen 
gecontacteerd en heeft op zijn beurt inlich
tingen ingewonnen bij Wouter Steenhout, dl-

Wanneer een politicus van het Neder
landse CDA (Andries Postma) en een van de 
Vlaamse SP (Louis Tobback) het zeggen 
dan wordt het pas ernstig. Binnen de tijd 
van maximum 15 jaar zullen Nederland en 
Vlaanderen samenwerken! De Nederlan
der spreekt zelfs van samenvoeging want 
,, een nieuwe staatkundige strurtuur zou 
in beider eigenbelang zijn". Heb je me nou! 
Het moet de vele strijders die reeds jaren 
van Integratie tussen noord en zuid dro
men als muziek in de oren klinken. 
Omdat nu ook in beschaaföe Haagse lerin
gen over de samenvoeging van Nederland 
en Vlaanderen wordt gesproken be
steedde het TV-programma Netwerk er 
zendtijd aan. 

4 ACH ZO ^ 

wat te zuinigjes klonk voegde hij eraan toe 
dat de toenadering en de samenwerking 
tussen Nederland en Vlaanderen van groot 
belang zijn, en hij somde enkele onge
vaarlijke voorbeelden op.,, Maar meer mag 
niet geforceerd worden." 
Aldus hoopte Kok in Brussel niemand voor 
het hoofd te stoten, zeker op een ogenblik 
dat er zoveel akkoorden tussen België en 
Nederland in de olie liggen is een di
plomatiek incident een overbodige luxe. 
Toen ook dat een beetje té klonk besloot 
Kok dat een ,,staatkundige hereniging" 
niet aan de orde is. 

Een attractieve bruid 
Louis T, boven de Moerdijk graag gehoord 
om zijn Bourgondisch taalgebruik, werd 
erbij gehaald en mocht zijn gedacht zeg
gen. ,,Jèèèè", zei de burgemeester van 
Leuven en de wenkbrauwen boven zijn 
spieetogen trokken zich in een vrolijke 
driehoek, ,,er blijft van België niet veel 
meer over en in de Europese context 
groeien Vlaanderen en Nederland dichter 
naar elkaar toe. Jèèèè..." Louis weet dat 
niet iedereen binnen zijn partij zo denkt, 
maar da's bijzaak. Bij SP is het de gewoonte 
dat het woord van de voorzitter wet is. Dat 
doet raar, maar het went. 
Wim Kok werd gevraagd naar een reactie 
en als naar gewoonte bleef hij voorzichtig 
op de vlakte.,, De toekomst van België is 
op de eerste plaats een zaak van de Bel
gen." Toen Kok vond dat zijn commentaar 

Let wel lezer Kok kent zijn vaderlandse 
geschiedenis, hij had het over een her
eniging. Ca ik nu niet wat ver?, zag je hem 
afvragen en besloot dan maar dat het 
,,niet aan Nederland is om zoiets aan de 
orde te stellen." Daarmee was elk gevaar 
beschuldigd te worden van inmenging in 
de politiek van een bevriende natie af
gewenteld. 
De Vlaamse minister president, voortva
rend zoals steeds, nam de gelegenheid te 
baat om het groot te zien. van den Brande 
sprak over Nederland, Vlaanderen en 
Noord-Frankrijk. Maar toen hij deze land
kaart voor ogen zag rondde hij vlug af door 
te stellen dat ,,de mogelijke hereniging 
van de Zeventien Provinciën niet op de 
agenda staat.' Moest dat zo zijn, dan zou 
Jozef Deleu het wel geweten hebben. 

recteur van het AMSAB. Hij verbleef in Moskou 
en is er in geslaagd microfilms te maken ten 
behoeve van het socialistisch archief. 
Het is de bedoeling van Van Ooteghem om schot 
In die zaak te krijgen en de Belgische regering 
aan te sporen om het lot van de vermiste 
landgenoten (in veel gevallen „vermiste kin
deren" van 16 en 17 jaar) te helpen ophel
deren. 
Hiertoe zal Chris Vandenbroeke vandaag, don
derdag, In de senaat een actuele vraag richten 
tot minister Derijcke van Buitenlandse zaken, wij 
houden u op de hoogte over het verder verloop 
van die zaak. 

zeker! Lezers weten dat in dit blad reeds 
herhaaldelijk over de samenwerking tus
sen noord en zuid is geschreven. Soms 
zeer kritisch over Hollanders die denken 
dat heel de wereld in hun broekzak zit, die 
aanmatigend zijn als het niet hoeft, die 
hun taal verkwanselen of die onuitstaan
baar luidruchtig kunnen zijn. Maar wij heb
ben hen ook met veel liefde bejegend 
omdat ze ons in moeilijke tijden onderdak 
gaven, omdat wij in hun zog de wereld
zeeën bevoeren, omdat wij hen op het 
voetbalveld al eens vloerden, enz. Maar 
moeten horen dat wij ,,een attractieve 
bruid zijn" voor happige Hollanders, doet 
een koude rilling over onze Vlaamse rug 
lopen. Of vergaloppeerde de heer Postma 
zich even, en verbeterde hij zich door te 
voorspellen dat er eerst een confederatie 
komt en ,,dan zien we wel....' 
Tobback van zijn kant zag samengaan in 
een Europees verband, zonder verdere 
verduidelijking. De SP-voorzitter was altijd 
al een orangist geweest voor wie de re
volutie van 1830 een vergissing is. In De 
Zevende Dag verwees hij zelfs naar Omer 
Vanoudenhove die beweerde dat ook te 
zijn, wat verwonderiijk is van een man die 
ooit schreeuwde: ,,Mon pays, c'est mon 
parti". Tobback had er moeten aan toe
voegen dat Omer een orangist was omdat 
hij ook burgemeester van de oranjestad 
Diest was, maar verder dan de Halve Maan 
reikte zijn orangisme niet! 
Wanneer ik al de uitspraken op een rijtje 
zet valt het op dat geen van allen het over 
de Friezen hadden. Wellicht vrezen zij dat 
twee attractieve bruiden in één huishou
den te veel is! 

R.Asmus 

15 mei 1997 



Vlaanderen in aanvaring 
met Europese unie 

4 LANDUIT 4 

Wanneer EU-
besllsslngen 
over cultuur 

geen 
eenparigheid 
van stemmen 

meer nodig 
hebben, 

kunnen w|J 
getroffen 

worden door 
maatregelen 

die 
Vlaanderen de 

bevoegdheid 
over cultuur 

opnieuw 
afnemen. 
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In februari jl. publiceerde het Bulletin van 
Vragen en Antwoorden van het Vlaamse 
Parlement de antwoorden van minister-
president Luc Van den Brande op twee 
vragen van Vlaams parlementslid Etienne 
Van Vaerenbergh (VU). Beide vragen gin
gen over de herziening van het verdrag 
betreffende de Europese Unie. 
Beide handelden over cultuur, één meer 
in het biezonder over taal. Ze vertolkten 
de in Vlaamsgezinde kringen algemene 
bezorgdheid om die „eenheid in ver
scheidenheid" waarover in toespraken en 
artikelen zo vaak te doen is. 
Wij wensen op de antwoorden als zo
danig niet in te gaan; wel op de heersende 
geest in EU-kringen, zoals die uit de 
antwoorden van de minister-president 
blijkt. 

ALLEEN WIJ WILLEN EEN 
CULTUURVETO 

Reeds geruime tijd staat een hervorming 
van de wijze van stemmen binnen de 
Europese Ministerraad (de kern van de 
EU-macht) op de agenda. Vanuit het 
standpunt der doeltreffendheid spreekt 
het vanzelf dat de huidige regeling (elke 

EU-lidstaat beschikt over een vetorecht, 
m.a.w. voor elke beslissing is eenparig
heid vereist) omslachtig is. Sommigen 
stellen voor, de regel der eenparigheid te 
laten vallen. Tot onze verbazing huilt ook 
België mee met de wolven in dit bos. 
In plaats daarvan zou de „gekwalifi
ceerde" meerderheid komen, d.i. een 
meerderheid volgens nog af te spreken 
kwaliteit. Deze kan theoretisch variëren 
van 51% tot 99%. Waarschijnlijk wordt 
gedacht aan twee derden. 
Maar er is meer aan de hand dan doel
treffendheid. Eenparigheid opgeven be
tekent juridische gelijkwaardigheid tus
sen de EU-leden opgeven. Het betekent 
de baan vrij maken voor een unitaire of 
toch door de grote EU-staten beheerste 
Unie. 

Dit is economisch en geopolitiek uiter
aard al zo. Waarom echter de onge
lijkheid nog vergroten? Waarom, als klein 
land, ons vetorecht opgeven? Het is de 
enige troefkaart die het ons mogelijk 
maakt onze belangen en vooral onze 
„verscheidenheid" enigszins veilig te stel
len. Want „het is kwaad kersen eten met 
grote heren". 

Om welke reden België zijn zelfmoord
aanbod doet, is ons niet bekend. Tenzij 
het zou gaan om de nooit eindigende 
reeks gebaren waarmee het bij de EU-
groten in het gevlei wil komen om de EU-
hoofdstad toch maar in Brussel te hou

den. Wat of wie verplicht echter de 
Vlaamse regering om aan zulke politiek 
medeplichtig te worden? Dit is nochtans 
wat wij in voornoemd antwoord lezen: 
„De Vlaamse regering heeft in haar stand
punt aangegeven dat de stemming met 
gekwalificeerde meerderheid moet toe
nemen in de besluitvorming binnen de 
eerste pijler." 

Zij voegt er weliswaar aan toe; „De 
unanimiteit moet wel behouden blijven 
voor de regering van het taalgebruik in de 
werking van instellingen en organen in de 
Europese Unie." 

Dit is een erg minimalistisch standpunt. 
Maar hoe rampzalig het gesteld is met de 
daadwerkelijke officiële zorg om ver
scheidenheid binnen Europa blijkt uit de 
volgende zin: 

„Vlaanderen houdt in afwachting van 
meer duidelijkheid over de nieuwe stem
menweging vast aan de unamiteitsregel 
bij stemmingen over het Europees op
treden inzake cultuur (artikel 128), op dit 
punt (hoe zwak en minimalistisch ook, 
nvdr.) staat België alléén." 
Hoezo, België staat alleen? Waarvoor is 
de Taalunie er dan? En waren er op dit 
punt geen contacten met andere kleine 
staten zoals bv. Denemarken of Ierland? 
Beseffen wij wel wat ons boven het hoofd 
hangt? Straks, wanneer EU-beslissingen 
over cultuur geen eenparigheid meer no
dig hebben, kunnen wij getroffen worden 

Symposium over hormonen 
Op initiatief van Europarlementslid Jaak Van-
demeulebroucke en de Volksunie in het EP 
gaat op woensdag 21 mei '97 een weten
schappelijk symposium door over „Het ge
bruik van hormonen in de vleesproductie". 
Wetenschappelijke getuigenissen worden ge
leverd door prof. Samuel S. Epstein, prof. 
Joachim Ceorg Liehr, en prof. Manfred Metzier 
Daarmee leveren zij de wetenschappelijke ba
sis voor het EU-totaalverbod op het gebruik 
van hormonen. Hun verklaringen zullen de 
hieronder geponeerde zeven stellingen be
handelen. 
- „De levenslange blootstelling aan residuen in 
vlees van lichaamseigen en lichaamsvreemde 
geslachtshormonen levert een significant, 
maar echter nog onvoldoende erkend, gevaar 
voor de volksgezondheid op, meer bepaald 
m.b.t. de ontwikkeling van borst- en andere 
kankers. Deze blootstelling lijkt ook een risico 
in te houden van vervrouwelijking." 
- „ Er bestaat geen enkel systeem dat het 
gebruik van geslachtshormonen in de land
bouwbedrijven effectief reglementeert." 
- ,,Het wettelijke gebruik van geslachtshor
monen leidt tot hoge residu in vlees." 
- „Het illegale gebruik zorgt voor nog hogere 
residuen.' 
- „In antwoord op de Europese bezorgdheid, 
beweerde de USDA onlangs dat de standaard 
controleprogramma's inzake de aanwezigheid 

van residuen in vlees, geen resultaten op
leverden die een overtreding van de regel
geving aangaven. Daartegenover staat dat 
geen enkel van de 130 miljoen geslachte 
dieren in 1993 getest werd op de aanwe
zigheid van estradiol of enig ander verwant 
geslachtshormoon." 
- „De sinds 1979 aanhoudende misleidende 
verklaringen door de USDA en de FDA over de 
veiligheid van lichaamseigen en lichaams
vreemde geslachtshormonen zijn te ver-
geljken met wat zich afspeelde met het DES-
hormoon." 
- ,,De steeds weerkerende misleidende ge
ruststellende verklaringen over de veiligheid 
van deze hormonen door de FAO/WHO-co-
mités inzake voedseladditieven waar overi
gens bijzonder weinig onafhankelijke exper-
ten inzake de volksgezondheid en de kan
kerpreventie worden bij betrokken, zijn in 
tegenspraak met goed gedocumenteerde 
wetenschappelijke gegevens." 

PRAKTISCH 
Het symposium begint om 15u. en gaat door in 
Zaal 51 van het Europees Parlement (Belliard 
1-gebouw). 
I5u.: Verwelkoming en inleiding: Het dispuut 
tussen de VS, Canada en de EU over de Invoer 
van met hormonen bettandeld vlees. Stand 

van zaken In het WTO-conflIct. Door Jaak 
Vandemeulebroucke, Lid van het ER 
15U.30: Misbruik van geslachtshormonen: ver
leden en heden. Door prof Samuel S. Epstein, 
M.D. School of Public Health, University of 
Illinois Medical Centre, Chicago, Chairman of 
the Cancer Prevention Coalition, Chicago. 
I6u.: Kankerrisico's bij het eten van met hor
monen behandeld vlees. Door prof. Samuel S. 
Epstein. 
16U.45: Cenotoxicitelt van lichaamseigen ge
slachtshormonen. Door prof. Joachim Georg 
Liehr Ph. D., Department of Pharmacology & 
Toxicology. The University of Texas Medical 
Branch. 
17U.15: Cenotoxicitelt van lichaamsvreemde 
geslachtshormonen. Door prof. Manfred 
Metzler institute of Food Chemistry, Univer
sity of Karlsruhe, Germany. 
l7u.45:Besluiten door Jaak Vandemeule
broucke. 
Elke voordracht wordt gevolgd door een vra
genronde van 10 minuten. 
Simultaanvertaling: Nederlands, Frans, Engels 
en Duits. 

o» Info en verplichte inschrijving vooraf: Bart Staes, 
Europees Parlement, MON30,Belliardstraat 97, 
B-1047 Brussel. Tel. 02/284.51.87; fax 
02/284.91.87; GSM 07S/37.27.57. 

door maatregelen die ons de bevoegdheid 
over cultuur, pas onlangs met veel moeite 
aan het stiefmoederlijke België ontrukt, 
opnieuw afnemen. 

Dat hebben wij dan te danken aan de 
„wijze" mannen en vrouwen die het in 
hun naïviteit nodig vonden, in het Maas-
trichtverdrag een cultuurparagraaf in te 
schrijven. 

TAALGELIJKHEID BINNEN EU OP 
DE HELLING 
Met de „taaiclausule", waarover de 
tweede vraag gaat, is het niet veel beter 
gesteld. 

Weliswaar heeft „de Belgische delegatie" 
de voorstellen van de Vlaamse regering 
met betrekking tot dit begrip „culturele 
diversiteit" overgenomen. Een van de 
voorstellen ter zake is: „(toevoeging bij 
het artikel 8 van het EG-verdrag) 3. 
ledere burger van de Unie heeft het recht 
om gebruik te maken van zijn officiële 
EU-taal in zijn contact met de instellingen 
en lichamen bij de Unie. Hij zal binnen 
een redelijke termijn geantwoord worden 
in dezelfde taal". 

Wij dachten dat dit eigenlijk akijd zo had 
horen te zijn. Dat dit voorstel geen 
nieuwe eis formuleerde, alleen een van
zelfsprekendheid duidelijker stelde. Wij 
doolden. 

„Dit voorstel werd door de Belgische 
delegatie op de onderhandelingstafel ge
bracht. Het maakt op dit ogenblik deel uit 
van de punten waarover binnen de on-
derhandelingsgroep geen overeenstem
ming bestaat. Het Ierse en Nederlandse 
voorzitterschap namen het Belgische 
voorstel over als „nog hangende kwes
tie"." 

Zó ver staan wij dus verwijderd van een 
„Europa der volkeren". En onze open
bare mening, laat staan onze „intellec
tuelen", schijnen zich hierover geen zor
gen te maken. Vooraleer nog enige geest
drift op te brengen voor een versterking 
van die EU, moeten wij goed bedenken 
dat zelfs over een zo vanzelfsprekende, 
minimalistische eis „geen overeenstem
ming" bestaat. 

Het ware zeer interessant, te vernemen 
welke Europese staten met dit Belgische, 
in dit geval tevens Vlaamse, standpunt 
niet overeenstemmen. Of gaat „open
baarheid van bestuur" in het zgn. de
mocratische Europa niet zo ver? 
Wij zouden hoe dan ook gek zijn, als we 
ons in het zweet werkten om de Maas-
trichtnorm te halen; anders gezegd: om 
nóg een stuk soevereiniteit prijs te geven 
aan een Europa dat geen oog heeft voor 
zijn verscheidenheid, alleen voor zijn een
heid. 

Karel Jansegers 
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gevolgd. Uit die groep is een overtuigde 
kern van 250 mensen overgebleven. Bin
nen de bedrijven houden zij zich - met 
succes - met deze teelt bezig. 

ALARMEREND 

„Maar", zo meent provinciaal VU-voor-
zitter Laurens Appeltans, „Er wordt nog al 
te veel van moeilijk afbreekbare bestrij
dingsmiddelen gebruik gemaakt. Zo be
gint het gebruik van pesticiden alarmerend 
te worden voor het grond- en opper
vlaktewater en vormt het bovendien een 

Nood aan geïntegreerde fruitteelt 
De Zuid-Limburgse VU dringt op een 
versnelde toepassing van geïntegreerde 
fruitteelt aan. Dat is een productieme
thode waarbij plagen zo veel mogelijk 
bestreden worden door het inzetten van 
natuurhjke vijanden. Op die manier pro
beert men de principes van natuurlijke 
bestrijding toe te passen. Bij de peer, bijv., 
is de basis van biologische bestrijding de 
roofwants die de perenbladvlo onder con
trole moet houden. 

Geïntegreerde fruitteelt is geen recent ver
schijnsel. In Oost- en West-Vlaanderen, in 
het Pajottenland en ook in Wallonië ex
perimenteerde men reeds vanaf de jaren 
1960 met geïntegreerde fruitteeh. In het 
Zuid-Limburgse Haspengouw-Hageland, 
nochtans een traditionele fruitregio, 
duurde het tot 1991-1992 voor de fruit-
veilingen de geïntegreerde teelt enig kre
diet gaven. Intussen hebben 1000 fruit
telers een initiatiecursus geïntegreerd telen 

Gesprekken over 
media en informatie 

De jongste jaren werd het medialandschap 
danig door elkaar geschud. In de kran
tenwereld merken we een concentratie 
van titels bij slechts enkele uitgeverijen. 
Welke rol is er nog weggelegd voor de 
krant als informatiemedium in de 21ste 
eeuw? De VRT kreeg concurrentie van 
VTM en VT4. Het voogdijschap over de 
openbare zender werd in de huidige 
Vlaamse regering ondergebracht bij de 
minister van Economische Zaken. Telt dan 
enkel nog de wet van de vrije markt? 
Hoelang is een landelijke commerciële 
radio nog tegen te houden? 
Internet, Telenet-Vlaanderen, de Multi-
mediacomputer... Het zijn slechts enkele 
termen die de jongste jaren een nieuw, 
eigen jargon zijn gaan uitmaken. Wie 
geraakt er nog wijs uit? Wat is hun in
formatiewaarde? 

In een reeks lunchgesprekken geven drie 
deskundigen hun visie op de meest recente 
ontwikkelingen en wagen ze zich aan een 
aantal prognoses... 

Vandaag, donderdag 15 mei, beantwoordt 
Pol Van Den Driessche (hoofdredacteur 
van Het Nieuwsblad) de vraag „De krant 
naar de prullenmand?". 
Op donderdag 22 mei zal prof. dr. Erie 
Defoort, lid van de Raad van Beheer VRT 
het hebben over „Voorbij de kijkcijfers". 
Vlaams volksvertegenwoordiger Jean-Ma-

rie Bogaert handelt op donderdag 29 mei 
over de nieuwe media. 

c» De lunchgesprekken duren telkens van 

12 tot 14u. en vinden plaats in het 

Algemeen VU-secretariaat, Erasmus-

zaal (2de verdieping) op het Barri-

kadenplein. Belegde broodjes en drank 

zijn gratis beschikbaar 

vu-Antwerpen 
(arr.) naar Nationale 
conventie 
Het arr. bestuur van Antwerpen 
besliste om met het openbaar ver
voer naar de nationale Conventie 
te sporen. We nemen met z'n allen 
de omnibus die om 13u.03 in Ant-
werpen-Centraai vertrelct, om 
3U.07 in Berchem stopt (parking-
mogelijkheid) en na richting Brus
sel-Centraal rijdt via Mortsel 
(13U.12) en Hove (13u.15). De reis 
duurt voldoende lang om onder
weg over een en ander onderling 
van gedachten te wisselen zonder 
aandacht te moeten hebben voor 
het drukke verkeer. Aankomst om 
14U.07. Na de manifestatie rijden 
we, eventueel directer, terug naar 
huis. We brengen VU-affiches, 
kleefband en vu-afdelingsvlaggen 
mee. ledereen zorgt voor zijn ei
gen treinticket. 
c» Info: Arr. secr. 031238.82.08. 

rechtstreekse bedreiging voor de volks
gezondeheid en ons eco-systeem." 
Voor de VU uit Zuid-Limburg wordt het 
voor de landbouwsector de hoogste tijd 
haar blazoen op te blazen. Na de var
kenspest, de hormonenmaffia en de doUe-
koeienziekte moet een nakend ,pestici-
denschandaal' te allen prijze vermeden 
worden. Door het gebruik van pesticiden 
ontstaan nu reeds ongeoorloofde risico's 
voor de mens: acute vergiftigingen, schade 
aan organen, afwijkingen van embryo's, 
toenemende onvruchtbaarheid en ver
schillende vormen van kanker. Natuurlijk 
zit de landbouw tussen hamer en aambeeld 
geprangd, tussen de druk van de ver-
stedehjking en de industrialisering ener
zijds en de druk van milieu en natuur 
anderzijds. Landbouw heeft daardoor de 
naam een grote milieuvervuiler en na-
tuuronvriendehjk te zijn. 

TOEKOMST BOEREN 

Laurens Appeltans: „Dit hoeft niet zo te 

blijven. Wil de landbouw economisch én 

maatschappelijk niet ten onder gaan, dan 

zijn dringend nieuwe impulsen nodig. 

Daarbij moet ook de toekomst van de 

boeren en werknemers veilig gesteld wor

den. In de fruitteelt kan dit enkel als 

kwalitatief hoogstaande, gezonde en vol

doende producten op de markt worden 

gebracht. Juist daarom is geïntegreerde 

fruittteelt van het allergrootste belang." 

Naast een versnelde toepassing van ge-
integreerde fruitteelt wordt ook gepleit 
voor onderwijs en vorming van telers en 
intreders. Het zijn immers vooral de jon
geren die hun verantwoordelijkheid moe
ten opnemen. Dat dient gepaard te gaan 
met een verhoging van de verkoopcijfers in 
binnen- en buitenland en met de uit
breiding van een kwaliteitslabel voor ge
zond en sproeivrij fruit. 
Dit alles zou tot slot beter gecommer
cialiseerd moeten worden. Het ligt immers 
ook in de bedoehng dat geïntegreerde 
fruittteelt het inkomen van de landbou
wers en werknemers op een behoorlijk peil 
brengt. 

cTim 

De regionale vu-krant 

Kijk, een Dalmatiër! 
Gedurende ons verblijf aan de Vlaamse kust is bovenstaande 
uitroep, meestal uit een kindermond, de steeds herhaalde 
vreugdekreet t)ij het zien van onze Kasper Geen doordeweekse 
straathond maar een van de honderti-en-een lleveltngsve-
detten van groot maar vooral van ktein De sympathie waarop 
deze guitige viervoeters kunnen rekenen komt van het succes 
van twee films die aan deze wit-zwartgev)ekte jachthondjes 
besteed werden Zich van geen roem bewust zigzagt Kasper 
over het strand, treW: zich geen fluit aan van zijn kleine en grote 
bewonderaars en verKent snuffelend steeds maar nieuwe 
oorden 
Geen goed jaar geleden kwam onze zoon met een schattig 
pupje van zes weken naar huis „Gekregen van een vnend", zo 
loog hij ons voor in de hoop hem te mogen houden Zijn 
moeder en zus knikten vertederd ,Ja", vader zei nuchter 
„neen" En als lid van een democratische en verdraagzame 
partij moest ik mij wel b|| de meerderheid neerleggen. 
„Geen lust zonder last" zei mijn grootmoeder en het mens had 
overschot van gelijk De voortdurende zorgen worden wel ruim 
gecompenseerd door een vloedgolf van vnendschap en ge
negenheid dat zo een t)eest In de plaats geeft Het volstaat dat 
je naar hem kijkt of hij begint enthousiast te kwispelstaarten en 
uw gezicht af te likken 
Wanneer hij 's nachts het huisje overhoop blaft omdat een 
vreemde kater zijn terntonum in de tuin betreedt, dan zegt mijn 
bedgenote slaapdronken maar vol begrip. „Toch een goeie 
waker, hé'" 
Het diepe strand van Oostduinkerke is de gedroomde speeltuin 
waar Kasper galloperend-dravend zijn hondenhart ophaalt en 
van de jodiumrijke vnjheid geniet Elke andere hond is meteen 
zijn stoeikameraad en herinnert aan Godfried Bomans' „ik zit me 
voor het vensterraam onnoemelijk te vervelen Ik wou dat ik 
twee hondjes was, dan kon ik samen speten" Aan zee eet en 
dnnkt onze sympathieke lastpost het dubbele van thuis m Erpe-
Iwlere En het aantal drollen dat hlj aan het Noordzeestrand 
achterlaat is navenant Als milieubewuste nationalisten zijn we 
daar wel op voorzien met hondenpoephandschoenen en dito 
zakjes Het is wel effe wennen wanner je voor het eerst de 
excrementen uit het zand plukt, in een zak stopt om die in de 
dichtstbijzijnde vuilnisbak te deponeren Opgeruimd staat net
jes en geen lust zonder last. Tegen de ontelbare unnestraien, 
waarmee honden hun terrein afbakenen hebben ze nog geen 
neutraliserende spuitbussen uitgevonden zeker' Onze Jons 
Gtebens, VU-distnctsraadslid en aaondlssementeel voorzitter 
van Antwerpen kan er zich over verheugen dat zijn voorstel 
reeds wordt nageleefd nog vóór zijn poHtiereglement is goed
gekeurd. Deze namiddag wilde ik de voorzitter van het 11 juli-
comlté van Bilzen antwoorden dat ik graag op zijn uitnodiging 
wou ingaan om als feestredenaar het woord te voeren tijdens 
de Guldensporenvienng aldaar Toen ik hem aan de telefoonlijn 
had, begon onze Kasper zo hard te blaffen naar een collega van 
hem buiten de telefooncel dat eik gesprek onverstaanbaar werd 
tot mijn telekaart opgebruikt was 

Langs deze weg laat ik voorzitter Paul Dubois weten dat ik, 
behoudens overmacht, op onze feestdag de massa m Bilzen 
gloedvol wit toespreken 
IWet de verontschuldiging van Kasper voor het lawaai 

Jan Caudroii 
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Hartelijk 
welkom 

op zondag 
1 juni! 

Op zondag 1 juni heten het partijbestuur en alle 
parlementsleden van de Volksunie hun leden har
telijk welkom op de Nationale VU-Conventiem het 
BrusselseCongressenpaleis Tweejaargeleden, In 
maart 1995, hield de Volksunie in dezelfde zaal 
haar verkiezingscongres Toen lanceerde de VU er 
haar campagne om bij de verkiezingen van mei 
'95 ruim 300 000 Vlamingen als VU-kiezer te 
kunnen noteren Een klus die ze met succes wist 
te klaren Ook nu is de Nationale Conventie met
een de start van een grootse VU-campagne Het 
motto, thans nog wat verhullend samengevat als 
'DDND', wordt op de Conventie voor het eerst 

bekend gemaakt Met deze mediacampagne wil 
de VU duidelijkheid brengen Duidelijkheid om
trent haar opdracht, duidelijkheid omtrent haar 
programma Wie vandaag onverschillig staat te
genover de politiek, wil de Volksunie laten ken
nismaken met een open en positief alternatief 
De VU wil haar voortrekkersrol bevestigen en 
daartoe aan de kiezers haar politiek antwoord 
formuleren De VU streeft naar een onafhankelijk 
Vlaanderen m een federaal Europa En de VU wil 
een open, democratisch en sociaal rechtvaardig 
Vlaanderen Afspraak op 1 juni in Brussel Het zal 
er daveren 

^ V U - C O N V E N T I E ^ 

De Nationale Conventie 
van de volksunie 

belooft vuurwerk 
13u. 
Plaats van afspraak: de Albert I-zaal van het Congressenpaleis 
in hartje Brussel. Wie tijdig aanwezig is kan rustig langslopen 
bij een van de vele informatiestanden en kennismaken met het 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, de VU-Jongeren, het 
weekblad WIJ en natuurlijk ook de VU zelf. Wie Bert Anciaux' 
bestseller 'Kinderen van de hoop' nog niet in huis heeft, krijgt 
meteen de kans dit euvel goed te maken. 

14u. 
De bel voor een 
fantastische na
middag. Roel 
Van Bambost, dé 
stem van het 
BRTN-filmpro-
gramma Pre
mière, begeleidt 
de aanwezigen doorheen het ganse programma. Het wordt een 
blitse start want zij krijgen onmiddellijk te horen én te zien wat 
schuilgaat achter 'DDND', het wat geheimzinnige letterwoord 
dat de jongste weken ook in Wij opdook. Algemeen secretaris 
Laurens Appeltans schetst vervolgens het beeld van de Volks
unie, als partij in beweging. Kort en bondig, maar met 
aandacht voor de vele aspecten van het partijleven. 

l 

14U.40 
Er zitten krassen op de Brabangonne. Dat leest u ook wekelijks 
op onze pagina's. De VU wil nu eens grondig de puntjes op de i 

zetten. Eén uur lang maken ze indringend 
het proces van België. Vlaams volksver
tegenwoordiger en nationaal ondervoor
zitter Nelly Maes opent het debat. Vier 
VU-mandatarissen klagen aan. Hun stel
ling: België verhindert elke oplossing van 
de maatschappelijke crisis. Alle vier ar
gumenteren ze op hun favoriete terrein. 
Vlaams volksvertegenwoordiger Johan 

Sauwens opent 
de rij met een 
analyse over het 
werkgelegen
heidsbeleid. Het 
Antwerpse Ka
merlid Fons Bor-
ginon evalueert 
de relatie Vlaan-
deren-Europa. 
Annemie Van de 
Casteele, fractie
voorzitter in de 
Kamer, klaagt 
België aan voor 
een falend beleid 
op het vlak van de 
sociale zeker
heid. Kamerlid 
Geert Bourgeois tenslotte duidt de Belgische kanker aan bij 
Justitie. België werkt niet, zoveel is duidelijk. Maar welke 
conclusies trekt de VU hieruit? Dat vertelt u opnieuw Nelly 
Maes. Glashelder trekt ze de lijnen van het VU-project: een 
onafhankelijk Vlaanderen in een federaal Europa. 

15U.40 
Op 1 juni be
vindt u zich in 
uitstekend Euro
pees gezelschap. 
Europarle
mentslid Jaak 
Vandemeule-
broucke leidt een delegatie van de Eu
ropese Vrije Alliantie (EVA), het sa
menwerkingsverband van 17 nationa
listische en regionalistische partijen. 
Het Schotse Europarlementslid Allan 
Macartney (Scottish National Party) 
brengt een gelegenheidsgroet aan de 
VU. En de VU brengt hulde aan Willy 
Kuijpers die begin maart afscheid nam 
van het Vlaams Parlement. 
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Sommige vu'ers verkiezen BBB boven PPNP 

Laat de groten maar hun namiddagje ernst op 1 juni. De allerjongste VU'ers hebben een leuker alternatief. Zij zetten hun 
ouders vlug even af in de grote congreszaal en troepen dan voor de rest van de namiddag samen voor de Bits Bats Bots show 
met clown Fabus. Muziek, zang, goochelen, poppenkast, clowneske toestanden ... alle ingrediënten voor enkele uurtjes 
plezier zijn er. Ultiem is er zelfs een heus muzikaal kinderfeest. Plaats van afspraak: zaal Astrid, op de eerste verdieping van 
het Congresgebouw. Even opletten! Als het feest voorbij is moeten ze wel hun ouders ophalen. 1 juni staat nu al genoteerd! 
Om alles vlot te laten verlopen kan u het VU-secretariaat best even voorbereiden op de komst van uw jonge spruit(en). Een 
telefoontje (02/219.49.30) of fax (02/217.35.10) ter attentie van Guido De Backer volstaat. 

4 VU-CONVENTIE ^ 

16U.20 
Tijd voor muziek. Onlangs vijftig ge
worden, maar nog steeds even intens en 
vitaal: Bram Vermeulen. Zanger, mu
zikant, televisiemaker, schilder, dichter. 
Z'n debuut dateert van 1968: samen 
met Freek de Jonge vormde hij Neer-
lands Hoop. In 1979 ging hij zijn eigen 
w êg. Tien jaar later verbaast hij met 
'Rode Wijn', nog later wordt Bram Vermeulen de man achter 
'Pauline', 'Politiek', 'Mijn Vriend' en 'Onzin'. 
Dit voorjaar verscheen een nieuwe CD B >Polonaise = B en 
tourt Bram Vermeulen opnieuw door Vlaanderen. Liedjes om 
stil van te worden? "Neen", zegt Vermeulen, "hoe meer ik de 
blues zing, hoe erger ik 'm krijg". 

16U.55 
Tijd voor het slotmoment. En wie Bert 
Anciaux kent, weet het: een klassieke 
slottoespraak wordt het niet. Wel een 
gedreven, enthousiaste oproep aan de 
durvers. Een uiting van hoop. Met on
bevangen blik op de toekomst. Met een 
keuze voor een leefbare samenleving. In 
Vlaanderen en wereld-wijd. De aan
wezigen maken meteen ook het start
schot van de VU-campagne mee. Dat 
belooft vuurwerk! 

17U.20 
Na afloop van de Nationale Conventie is er nog ruim de tijd 
om wat na te praten. Partijtop én militanten lekker ondereen 
voor een gemoedelijke babbel, een kritsche opmerking en een 
schouderklopje. Een echte Volks-unie. 

'^^^T^^x^^^^^y^- ^ÜIÏC: W^J^#^J*^^^É^#"^ ^ " ^ 'S^^W '̂  

op maandag 26 mei loopt de laat
ste VNOS-ultzending van dit sei
zoen, Na een interview met al
gemeen voorzitter Bert Anciaux 
over de politiel<e actualiteit, volgt 
een reportage over het sportbe
leid in Vlaanderen. Vlaams volks
vertegenwoordiger Kns Van Dijclc 
pielt voor een doorgedreven 
Jeugdsportbeieid, ool< op school. 
Frank De Vis, voorzitter van de vu-
Sportcom-mlssie maakt enkele 
kanttekeningen omtrent de fe
deralisering van de sportbonden. 
Een tweede reportage brengt een 
beschouwing bij het werk van 
twee parlementaire commissies 
die de jongste weken wel heel erg 
in het nieuws kwamen, de com-
missle-Dutroux én de commis-sie 
over de Bende van Nijvel. U hoort 
en ziet de VU-kamerleden Geert 

VU op TV 
Maandag 26 mei, TV1 

Bourgeois en Karel Van Hoor-
ebeke. 
VNOS is er (waarschijnlijk) terug in 
september. Dat het een nieuwe 
programmaformule wordt staat 
vast. Het enkele weken geleden 
goedgekeurde maxi-decreet op 
de openbare omroep beperkt de 
uitzendingen door politieke par
tijen tot een uitzendduur van 10 
minuten. Voor een concreet 
zendschema Is het wachten op de 
C.B, de Reyerslaanomschrijving 
voor Gedelegeerd Bestuurder 
Bert De Graeve We houden u op 
de hoogte. 

Afspraak op maandag 
26 mei eM.. VRT - TV1 om 
2SU20. Een programma van de 
vlaamS'Natlonale Omroep* 
stichting VNOS. 

Wat, waar en wanneer... 
Alle praktische afspraken 

op een rij 
De Nationale Conventie start stipt om 14 uur. Het einde wordt voorzien om I7u30. 
Afspraak in het Congressenpaleis- Brussel 

Konlng*pl«ln 

Museumplein 

Mueeumstraat 

Onze plaats van afspraak ligt in hartje Brussel, geprangd tussen de Keizerslaan en de Gouden-
berg, vlakbij het Centraal Station, op loopafstand van het Park. 
De Conventie vindt plaats in de Albert-l-zaal van het Congressenpaleis Vlak naast de Kunstberg 
wandelt u door de tuin van de Albertina Bibliotheek. Achteraan, achter de fonteinen, is de 
ingang van de congreszaal. 

De Conventie-foon 
Met vragen en voor meer In
formatie omtrent de Nationale 
Conventie kan u terecht op het 
vu-secretarlaat: Barrlkaden-
plein 12 te 1000 Brussel. Tele
fonisch op het nummer 02/ 219 
49 50. Met de fax lukt het op het 
nummer 02/ 217 35 10. 

Wegwijzer 
met de trein: 

Het Congressenpaleis ligt op nauwelijks vijf mi
nuten wandelen van het Brusselse Centraal Sta
tion. Dat u met het openbaar vervoer komt, ligt 
dan ook voor de hand. 

met de wagen: 
De Albertina-parking onder het Congresgebouw 
is op zondag altijd gesloten. Met wat zoeken 
vindt u parkeerplaats in de nabijheid van de 
Brusselse Kleine Ring, het Parlement en het Park. 
Ter Info: van het Barrikadenplein tot het Con
gressenpaleis is het een kwartiertje wandelen 

Anders-validen 
De zaal is vanzelfsprekend toegankelijk voor anders-validen. Jammer genoeg is de Albertina-
parking op zondag gesloten Belt u Cuido de Backer op het VU-partiJsecretanaat (02/ 219 49 
50) dan helpt hij u graag concreet verder. 

Kinderopvang 
De ouders die met hun kinderen naar Brussel komen kunnen natuurlijk rekenen op 
kinderopvang. Tijdens de Nationale Conventie is er kinderanimatie met de Bits-Bats-Bots Show 
in zaal Astrid, op de eerste verdieping van het Congressenpaleis 
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Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden in WIJ? 

Bel dan vandaas nog naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78 59 

' DEVRIESE ̂  
woonverlichtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oosikamp, 
K 050 35 74 04 /• 

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 streel< dat durft zijn verse vis te 
tonen (zie toonbanl< ingang) 
Specialiteiten Visfondue 10 soorten 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

. - , Brugge 
10 km 02««"<1« 

OeHaan 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

TeL 

HERENKLEDING 

kfermees 
Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bi) 

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

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

GENTSESTEENWEG 377 
9300AAl5r 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel 053/700664 

Misschien het mooiste Hotel in Vlaanderen 
3 overnachtingen, half pension 4 gangenmenu,... enz. 

Luxekamer met douche 6.500,- Bfr. p.p. 
Luxekamer met dubbele whirlpool 9.800,- Bfr. p.p. 

Tel. 059/26.82.97 10 Km van Brugge 

Fax 059/26.89.35 & Oostende 

Hotel De Stokerij Oudenburg 

1 fles champagne met deze bon!!!! 

Email Hotel De Stokenj @flanderscoast.be. 

Sluit een handicap uit? 
t^tiafléeap ultgestol»»? Hoe dan ook. de mtegratte van 

8Kap heeft vee) facetlsir. Daarom ontferzocht Standpunten 
» m e n ^ geïntegreefd beleid kan voeren m v^rlwnd met thuisbegeletding, ondersteunend 

n, taeganketijkheJÖ ên geschikt werken Verder wordt aandacht 
afipbarwtaat 

4 wffli M Wasi» (tetiansali 
Fiemwiap 

Haf* fe $i'it^n Ê  ftt#ruiiistiBr(fj 

i 'a-'ss.. 
S0SflJ. M ; Ö2«#.3tt f l t Mlia'217 35.M. 

NATIONALE CONVENTIE VOLKSUNIE 

ZONDAG 1 JUN11997 - BRUSSEL VLAAMSE VRUB 
DEMOKRATEN 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
TeL 052-42.32.46 

Wel<elijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof decennber De familiezaak met traditie 

VLAAMS-NATIONAAL 
WEEKBLAD 

Een uitgave van het 

Vlaams Pers-, Radio- en 

TV-mstituut v.z.w. 

Hoofdredacteur: 

Maurits Van Liedekerke 

Redacteuren: 

Ene Van de Casteele 

Geert Vranken 

Secretariaat: 

Hilde De Leeuw-

Alle stortingen van 
abonnementen en redactie 
op rekeningnummer 
435-0272161-59 van 
WIJ, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel 
Tel. 02/219.49.30 
Fax. 02/219.97.25 
Jaarabonnement 1.800 fr. 
Los nummer 35 fr. 

Verantwoordelijk 
uitgever: 
Bert Anciaux 
Barrikadenplein 12 
1000 Brussel 

Reciameregie: 
Decom 
Gossetlaan 30 
1702 Groot-Bijgaarden 
Tel. 02/481.78.59 
Fax. 02/481.78.82 

N I U I ^ 
press V 
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Knack 
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WATHELET 
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Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het partijbestuur van 
maandag jl. werd volgende persme
dedeling verspreid. 

CVP EN SP ONDERGAAN 
SLAAFS WAALSE ARROGANTIE 

Het PS-congres v\/as een prachtig 
staaltje van Waalse arrogantie. PS-
voorzitter Busquin verwijt de Vlamin
gen nu niet alleen egoïsme maar 
dicht ons ook al imperialistische trek
jes toe. CVP en SP laten deze be
ledigingen over zich heen gaan. Zo
lang mogelijk vasthouden aan de 
macht is het enige wat telt, zelfs als ze 
daarvoor de ene vernedering na de 
andere moeten slikken. 
Elk zelfrespect ontbreekt. CVP en SP 
kruipen voor de dictaten van een 
nochtans verzwakte en intern ver
deelde PS. De rechtmatige eisen van 
de Vlamingen, zoals ze onder meer 
door Karel Vinck werden verwoord, 
leggen ze naast zich neer De Vlaamse 
kiezers zullen dit niet lang meer ne
men. 
De VU heeft een duidelijke boodschap 
voor meneer Busquin. Of hij het nu 
graag heeft of niet: Vlaanderen zal 
zijn eigen weg gaan. Vlaanderen zal 
eigen keuzes maken en zich niet lan

ger laten afremmen door een ver
starde en machtswellustige PS. 
Ook CVP en SP moeten weten dat de 
Vlamingen hun slaafse houding en 
onverantwoord immobilisme zullen 
afstraffen. Deze regering heeft al 
lang haar geloofwaardigheid verloren 
en is als de dood voor het verdict van 
de kiezer. De Vlaamse regeringspart
ners moeten weten dat op deze ma
nierverder regeren noodlottig is voor 
de toekomst van Vlaanderen. Er rust 
een zware verantwoordelijkheid op 
hun schouders. Wij dagen hen uit het 
oordeel van de kiezer te vragen.fi Dit 
land heeft dringend nood aan een 
regering met een grote legitimiteit 
die een daadkrachtig beleid kan voe
ren. 
Durft men deze noodzakelijke uit
daging aan of haalt de kortzichtige 
angst voor machtsverlies de boven
hand ? De bal ligt nu in het kamp van 
CVP'ers en SP' ers die de mond vol 
hebben over Nieuwe Politieke Cul
tuur en een nieuw beleid. Durven zij -
in tegenstelling tot de leiders van hun 
partij- de keuze maken voor een 
trendbreuk in het beleid en een open 
confrontatie met de kiezer ? De kans 
is klein , maar we gunnen hen voor
lopig het voordeel van de twijfel. 

vujo klaagt „beestige" 
gevangenissen aan 

Nog twee dagen 
Om zijn dertigste verjaardag te vieren 
organiseert liet Vormingscentrum Lode-
wijk Dosfel drie colloquia over het de
mocratisch tekort m de samenleving. Na 
een eerste gesmaakt en geslaagd col
loquium over Democratie en justitie op 
16 april jl. in Gent, willen we verder 
werken rond de verfijning van onze in
stellingen. 

Een volgende gelegenheid krijgt u op 
zaterdagvoormiddag 24 mei in Sint-Ni-
klaas. De relatie tussen democratie en 
economie wordt onder de loep gelegd. 
Dienen er grenzen gesteld aan de glo
balisering of hoort delokatie tot de po-

litiek-economische evidenties? Welke 
maatregeien zijn nodig om het sociaal 
overlegmodel terug uit het slop te halen? 
Vlaams volksvertegenwoordiger Jean-
Marie Bogaert zit het colloquium voor. 
Wim Van der Beeken, directeur van de 
VEV-studiedienst, e n Chris Vanden-
broeke, Vlaams volksvertegenwoordiger, 
verzorgen de inleidingen. Ook uw in
breng in de werkgroepen achteraf wordt 
sterk op prijs gesteld. 
Op zaterdagvoormiddag 21 juni is Jan 
Loones in Antwerpen gastheer voor het 
laatste colloquium, waarbij de wissel
werking tussen democratie en admini-

Aan de poort van de gevangenis van 
Sint-Gillis voerden op vrijdag 9 mei zo'n 
30 Volksuniejongeren actie tegen het 
huidige penitentiair beleid. 
In het post-Dutroux-tijdperk is derge
lijke actie geen evidentie. IVIakkelijker is 
het mee te huilen met de wolven in het 
bos om een repressiever beleid. 
Onder het motto ,,De gevangenis: 
beestig?!" werd op ludieke wijze aan
geklaagd hoe de toestand in de Bel
gische gevangenissen vandaag is. Re
fererend naar het verslag (reeds da
terend van 1995!) van het Europees 
Comité voor de preventie van foltering 

stratie het uitgangspunt vormt. Vlaams 
ombudsman Jan Goorden en Piet Van 
Schuylenbergh, OCMW-secretaris in 
Dendermonde, spreken over oplossingen 
voor het malfunctioneren van de ad-
mimstratie. Klantvriendelijkheid, hokjes-
mentaliteit, formulierenwinkel, rechten 
en plichten van de ambtenaar... Hieraan 
sleutelen vereist een visie op de ver
houding politiek/administratie. Ook hier 
krijgt u als deelnemer ruim de gele
genheid tot debat achteraf. 

en onmenselijke of vernederende be
handeling, haalden de volksuniejon
geren een aantal pijnpunten aan. On
der andere de medische en andere 
hulpverlening, infrastructuur de be
zoldiging van de toezichters en het 
strikte celregime zijn gebrekkig. Even
eens stelden ze het ontbreken van 
coördinatie met het sociaal werkveld 
aan de kaak. 

De gevangenis: beestig?! WJO-
secretariaat, Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel. Tel. 02/219.49.30. Fax: 
021217.35.10. 

VUJO: „Een 
boer die zUn 
varkens 
opsluit zoals 
wU onze 
gevangenen, 
vliegt zeker 
op de bon". 
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ANTWOORDBON 

Naam: 
Adres: 
Telefoon: 
• schrijft zich in met ... personen voor het colloquium 

'Democratie en economie' 
• schrijft zich in met ... personen voor het colloquium 

'Democratie en administratie' 
• vraagt meer informatie over de twee resterende Do-

sfel-colloquia 
Terugsturen aan: Vormingscentrum L. Dosfel, Omwen
telingsstraat 13, 1000 Brussel. Faxen kan ook: 
02/217.35.10. Meer inlichtingen op telefoonnummer 
02/219.25.00. X 

OOST-VLAANDEREN 
Dl. 20 mei NINOVE: Bierfabricatie 

en bier-proeverij. Voordracht door Gustaaf 
Du Four. Om 14U.30 in buurthuis De Pal
lieter Smid Lambrechtstraatte Outer Na de 
voordracht gezellig samenzijn. Org.: WVG-
Ninove. 

Za. 24 mei AALST: Eetfestijn in zaal 
't Kapelleken, Meuleschettestraat 32. Vanaf 
18u. Op het menu: soep, steak met kro-
ketjes (keuze uit 3 sausen). Deelname: 450 
fr. Org.: VU-Aalst-Hofstade-Erembodegem-
Cljzegem-Nieuwerkerken-Moorsel-Her-
dersem. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 15 mei BRUGGE: Flor Van Nop

pen, broer van de vermoorde veearts over 
„Leven en werk van Karel Van Noppen". Om 
20u. in De Gulden Spoor 't zand 22 te 
Brugge. Inkom 50 fr Org.: Informativa 
vzw. 

Vr. 16 mei OOSTENDE: Geert Bour
geois spreekt over de malaise in de Bel
gische Justitie, bendecommissie, commis-
sle-Dutroux. Om 20u. in zaal Petit Venise, 
Torhoutsesteenweg 83 (Kruispunt Petit Pa
ris), Oostende. Org.: vu-Oostende. Toegang 
gratis. 

WO. 21 mei BRUGGE: Groei en bloei, 
teloorgang en opflakkering van Brugge, 
door Lucien Beuckels. (gids in Brugge). Om 
15u. in de Magdalenazaal, Violierstraat 7. 
Nadien mogelijkheid tot koffietafel. Org.; 
vwc-Brugge-Noord. 

vr. 23 mei MEULEBEKE: Een ge
sprek met Geert Bourgeois over het eind
verslag van de Commissie-Dutroux. Om 
20u. in zaal Den Beer Markt te Meulebeke. 
Toegang gratis. Org.: Vlaamse Vrienden
kring Meulebeke. 

WO. 28 mei BRUGGE: Vlaanderen-
Europa 2002, de positie en de identiteit van 
Vlaanderen In het jaar 2002 door Danny 
Simons. Om I5u. in de Magdalenazaal, Vi
olierstraat 7. Nadien mogelijkheid tot kof
fietafel. Org.: VWG-Brugge Noord en Cen
trum. 

VLAAMS-BRABANT 
DO. 15 mei BRUSSEL: Lunchge-

sprek met Pol Van Den Driessche (Het 
Nieuwsblad) over ,,De krant naar de prul-
lenmand?". Om 12u. op het VU-secreta-
riaat, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 
Org.: Vormingscentrum Lodewijk Dosfel. 

ZO. 18 mei OUD-KEVERLEE: Jaar
lijkse Lentebarbecue. Van 12 tot 15u. In 
Don Bosco, waversebaan. Schaap aan 
't spit of brochette en worst. 350 fn (-I2j.: 
200 fn). Inschrijven bij Bert Vanhame 

en Ciska Proost (016/40.45.57) 
(016/47.13.23). 

DO. 22 mei BRUSSEL: Lunchge-
sprek met prof. Eric Defoort over,,Voorbij 
de kijkcijfers". Om 12u. op het vu-secre
tariaat, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 
Org.: Vormingscentrum Lodewijk Dosfel. 

za. 24 mei ZEMST: 4de Reuze-
Braadfeest. vanaf 12u. in de Schranshoeve 
te Eppegem-Zemst. Org.: vu-arr Halle-Vil-
voorde. 

LIMBURG 
Vr. 30 mei HASSELT: Gespreks-

avond over Justitie met Geert Bourgeois en 
2 advocaten. Om 20u. in CC te Hasselt. Org.: 
VUJO-Hasselt. Info: Frank llsbrouckx 
(011/23.54.91). 

ANTWERPEN 
DO. 15 mei BERCHEM: Toneelvoor

stelling Beatrijs, door Tine Ruysschaert. Re
gie Herman verschelden in realisatie van 
Theater Malpertuis. Om 20u. in CC Berchem. 
Inkom 350 fr. wk. 300 fr Info: L Vang-
ramberen (03/322.05.36); FW-secretariaat 
(09/223.38.83). Org.: FW-prov. Antwer
pen. 

Vr. 16 mei LINT: Leden- en sym-
pathisantenfeest. Om 20u.30 in Ontmoe
tingscentrum De Witte Merel. Gastspreker: 
Bert Anciaux. Deelname: 500 fr (soep, gour
met, pannenkoeken). Nadien gezellig sa
menzijn. Inschrijven voor 9/5 bij Rik Ver-
cauteren (03/455.71.56). Org.: vu-Lint. 

Za. 17 mei MARIEKERKE: KK jan 
Puimège Wommelgem met de bus naar 
Mariekerke. Vertrek om 10u. kerkplein 

Wommelgem. Programma: wandeling, pa
ling (600 fr) of broodschotel (350 fr), boot
tocht op de Schelde, naar St.Amands. in
schrijven tot 12 mei bij Ward Herbosch, 
Kastanjelaan 4 (03/353.68.94). Terug naar 
Wommelgem om I8u. 

Do. 22 mei woMMELGEüfl: Herden-
kingsmis voor Jan Puimège. Om 19u. in de 
St. Jozefskerk, Volkaertslei (zijstraat Au
tolei) Kandonklaar. Luc Bellens zingt lie
deren van Jan. Na de mis receptie in de 
parochiezaal St.Jozef, Dahliastraat, aange
boden door de familie Puimège. Info: 
353.68.94. 

ZO. 25 mei WUUSTWEZEL: FietS-
zoektocht. Vertrek tussen 13 en I4u. op 
parking Parochiecentrum St.-Godelieve 
Achter d'Hoven te Wuustwezel. inschrijven 
ter plaatse aan 50 fr. per deelnemings
formulier. Prijsuitreiking: I8u. Info: Magda 
Brocatus (313.91.18) of Dirk Van der Hallen 
(384.05.52) OF Rein Schiltz (651.84.70). 
Org.: vu-afd. Noord-Brecht, Malle Wuust
wezel. 

WO. 28 mei TURNHOUT: Jaak Peet-
ers stelt pasverschenen boek voor: Open 
brief van een Vlaamsnationalist aan de Mi
granten. Om 20u. in CC De Warande, Kel-
dercafé. inkom gratis. Org.: Vlaamse Kring 
Turnhout i.s.m. VCLD. info: Klara Hertogs 
(014/41.45.79). 

DO. 29 mei LIER: Studienamiddag 
.,ln het spoor van Felix Timmermans", met 
Walter Luyten. Deelname: 100 fr.p.p. (wel-
komstgenever inbegrepen). Om I4u. in VNC 
(Bertarij 80). Met geleide wandeling, mu
seumtoegang, gidsen en infobundel. Info: 
03/482.11.93. ledereen welkom. 
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De leden van 
de Grieven

commissie. In 
het midden 

bovenaan de 
Waalse 

advocaat 
Jottrand. 

Links 
Conscience, 

rechts 
Sneilaert. 

K arel de Grote mag als de uitvinder van het 

onderwijs beschouwd worden, maar van de 

oorspronkelijke onderwijstaal (Latijn) rest nog 

weinig. De vraag om onderwijs in de volkstaal te 

geven werd steeds groter, in Vlaanderen echter langs 

een ommetje: het Frans. 

# CULTUUR # 

12 

De rol van het Latijn zorgde er voor dat 
een woordenschat ontstond op basis van 
Griekse en Latijnse woorden: admini
stratie, organisatie, poHtiek, diplomatie, 
vaktermen van juristen, medici, apothe
kers, biologen, plantkundigen, enz.... 
Voor de duizenden plant- en diersoorten 
die bestaan, hebben de volkstalen slechts 
algemene benamingen. Voor de duizen
den beenderen en beentjes, kraakbeen-
deren en kraakbeentjes, spie
ren, vezels, zenuwen enz. in 
het mensehjk lichaam en in 
het verloop van dat lichaam 
in alle mogelijke groei-, 
ziekte en vervalstadia, heb
ben de volkstalen geen na
men genoeg. De anatomen 
maakten er op Latijnse stam 
en met Griekse elementen, zoals biologen 
en plantkundigen dat op hun terrein 
deden. 

Ook voor alles in die zo rijke verschei
denheid van natuur en leven, vonden ze 
nieuwe namen uit. Dat had het voordeel 
dat biologen en artsen die mekaars taal 
niet kenden, toch wisten waarover het 
precies ging. Die Latijnse vaktermino
logie had ook nog het „voordeel" dat ze 
voor beroepsmensen een soort geheim
taal onder collega's was, tevens status
symbool. 

SIMON STEVIN 
Maar tegen die geheimtaal kwam ook 
protest, zoals er ook protest kwam tegen 
het feit dat de bijbel en de evangelies in 
een onverstaanbaar-vreemde taal ge
bruikt werden en men het Woord Gods en 
Gods boodschap niet mocht vertalen. 
Men begon dan uiteindelijk toch de bijbel 
te vertalen./o^« Widiffv/zs de eerste en 
de stoutste. Luther zou later volgen. De 
taal van die vertalingen zou de dagelijkse 
omgangstaal enorm beïnvloeden, vooral 
m protestantse gebieden. 
De eerste die ostentatief protesteerde 
tegen dat geleerden-Latijn van de uni
versiteiten was Theophrastus Bombastus 
von Hohenheim (1493-1541), later be
kend als Paracelsus (Para= tegen; Celsus 
= een heelkundige in de eerste eeuw na 
Christus). 

Maar ook onze grote wiskundige Simon 

Stevin (Brugge 1548 - 's Gravenhage 
1640) was tegen al dat Latijn en bewees 
dat het ook anders kon. Het bezorgde ons 
Nederlandse wiskundetermen die we nu 
nog gebruiken en hij verantwoordde dat 
in een werk Over de Weerdicheyt der 

Duytsche Tael. Stevin, naar Noord-Ne
derland uitgeweken, kreeg m Brugge een 
standbeeld: een voorlopig in 1846 en een 
definitief in 1848 dat er nu nog staat. 
Ook de grote rechtsgeleerde Christian 

Thomasius (Leipzig 1655 - Halle 1728), 
die ook wijsgeer en theoloog was, keerde 
zich tegen het Latijn als geleerdentaal. 
Toen hij als prof van het Latijn afstapte en 
in het Duits begon te doceren werd hij 
ontslagen en uit Leipzig verbannen. Hi) 
werd prof in Halle maar moest ook daar 
in het Latijn doceren, wat hij dan ook 
maar deed. Het resultaat van zijn colleges 
publiceerde hij echter in het Duits. 
Maar al dat protest leverde toch niet veel 

In 1817/1818 waren er m Gent 190 
studenten, in 1829/1830 waren er 414 
studenten, te Leuven 658 , en 540 in 
Luik. 

In 1830/31 werd de Gentse universiteit 
afgeschaft want het was een Hollandse 
stichting en dus ineens slecht en „in-
civiek". De Société Générale, ook een 
stichting van Willem I, niet; het Kanaal 
Gent-Terneuzen ook; de Gentse Nijver-
heidsschool-Lindenlei, nu Industriële 
Hogeschool ook; de Normaalschool van 
Lier ook; en zovele goede initiatieven 
binnen 15 jaar Hollands „Bewind" onder 
een „helaas protestantse" vorst. 
En wat met de Franse bannelingen in het 
Nederlandstalige Brussel? De Franse 
droom om België te annexeren (liefst tot 
aan de Rijn) en de katholieke vrees voor 
die protestantse koning hadden een re
volutie doen ontstaan door Kamiel Huys-

mans „een muiterij" genoemd die re
volutie werd omdat ze won. De Hol-

Een ommetje 
langs het Frans 

op. Pas in de 19de eeuw, met de ro
mantische liefde voor de taal van het volk, 
begon de overschakeling van het Latijn 
naar de volkstaal. 

AFGESCHAFT GENT... 
De Gentse universiteit werd in 1816 
gesticht. De officiële beslissing viel op 25 
september 1816. De inwijding gebeurde 
op 9 oktober 1817 in de troonzaal van het 
Gentse stadhuis. De eerste rector was een 
Van Rotterdam, een Antwerpenaar die te 
Leuven had gestudeerd, daar nog wat was 
blijven werken, dan in Deinze als huisarts 
werkte en er zich deed opmerken bij de 
behandeling van dysenterie, zodanig dat 
men hem naar Gent uitnodigde om er zijn 
praktijk uit te oefenen. 
Ook Brugge had gelobbyd om de uni
versiteit binnen haar muren te krijgen. 
Maar Gent beriep er zich op dat het in de 
16de eeuw, in 1576 bij de Pacificatie van 
Gent, al een kans en belofte had ge
kregen. Er was zelfs het begin geweest van 
een calvinistische universiteit in het Pand. 
Het werd Gent en op 3 november 1817 
startten de lessen. Dat is derhalve de „dies 
natahs" van de RUG. Latijn was de on
derwijstaal, de inschrijvingslijsten waren 
in het Latijn, de boekhouding in het 
Latijn. Er waren wel drie professoren die 
vrijstelling kregen van het Latijn en in het 
Frans mochten doceren. In Leuven waren 
er dat twee en in Luik acht. 

landers gingen lopen en België ontstond 
en wilde een eentalig Franse staat wor
den. Een triomf voor Frankrijk, zei Tal

leyrand . „ De grootste Franse over
winning sedert Napoleon." België was 
zelfs bereid de Leeuw van Waterloo, die 
aan een Franse nederlaag herinnerde, af 
te breken om de Fransen te plezieren. 
Toen de Fransen echter hun gepeperde 
rekening indienden voor de geleverde 
hulp in 1830 en bij het beleg van Ant
werpen en de val van generaal Chassé, 

bekoelde de Fransdolheid eventjes. 

...IN HET FRANS 
In 1834 begon de Gentse universiteit toch 
opnieuw te werken. En niet meer in het 
Latijn, maar... in het Frans. Over heel 
Europa schakelde men geleidelijk over op 
de volkstaal, behalve in Gent dus. Alle 
onderwijs in heel België, vanaf het se
cundair niveau, dus van de leeftijd van 
twaalf jaar af, was verplicht in het Frans. 
Nederlands mochten de leerlingen op 
school zelfs onder mekaar niet meer 
spreken, ook in Vlaanderen niet. 
Aan de Gentse universiteit mocht Bor-

mans van 1835 af een leerstoel Ne
derlandse taal- en letterkunde bezetten, 
maar in 1837 promoveerde men hem 
naar Luik en viel de cursus weg. Tot 1854! 
Toen mocht Heremans, leraar aan het 
Gentse atheneum, Nederlandse literatuur 
geven. Om dat er door te krijgen hadden 

Heremans en Serrure en Co lang moeten 
ijveren. Met Heremans kwam ook het 
Vlaams Taalminnend Genootschap 't Zal 

wel Gaan aan de univ. 
In 1855 had men nagelaten 25-jaar-België 
te vieren. Men vierde dan in 1856 25-jaar 
Grondwet. Maar vooral vanuit Antwer
pen klonk de aanmerking dat Vlamingen 
in België maar weinig te vieren hadden. 
De toenmalige eerste minister Pieter De 

Decker die de reputatie had niet Vlaams-
ongevoelig te zijn, richtte een commissie 
op opdat de Vlamingen de grieven die ze 
hadden zouden kunnen bekend maken. 
Dat werd de Grievencommissie met als 
voorzitter een Waal, Jottrand, die raar 
maar waar, Vlaamsgezind was. Ferd. 
Sneilaert werd verslaggever, Michel Van 
de Voort secretaris, en de leden waren: 
Hendrik Conscience, Jan-Baptist David, 
Frans Mertens, Frans Rens, Eugeen 
Stroobant, de Corswarem. 
Het verslag van de Grievencommissie 
groeide uit tot een boek, maar werd door 
minister Rogier in zijn onderste lade 
begraven. Hij verspreidde echter wel een 
tegenverslag waarin hij liet schrijven dat 
het „bestaan van Vlaamse grieven een 

fictie was" en dat de leden van de zo
genaamde Grievencommissie in hun ver
slag een gebrek aan vaderlandsliefde toon
den. Het gevolg was dat de leden van de 
commissie zelf hun verslag publiceerden. 
Zij eisten gelijkstelling van het Neder
lands met het Frans als voertaal en als 
leervak in alle scholen; zij eisten dat de 
geneesheren, advocaten en ingenieurs in 
Vlaanderen een cursus Nederlands moes
ten krijgen. Rechters en vrederechters die 
geen Nederlands kenden konden, in 
naam van de taalvrijheid, in Vlaanderen 
benoemd worden, waar toen slechts 1% 
van de bevolking Frans verstond. In het 
Frans afgestudeerde Vlamingen (het kon 
alleen in het Frans!) werden meestal in 
Wallonië benoemd; ook de leraars: Walen 
kwamen in Vlaanderen de mensen ver
fransen, Vlamingen kwamen in Wallonië 
om er helemaal verfranst te worden. 
Voor het secundair onderwijs vroeg de 
Grievencommissie gelijkstelling van het 
Nederlands met het Frans en ze vroeg ook 
dat in de twee beginjaren het Nederlands 
de voertaal zou zijn in Vlaanderen. Nu 
kregen kinderen van 12/13 jaar die in hun 
stad of dorp nog nooit één woord Frans 
hadden gehoord ineens alle vakken in het 
Frans, zonder enige faciliteit. Zelfs het 
vak Nederlands moest door Vlamingen 
aan Vlamingen in het Frans gegeven wor
den: Gezeik aan Verriest en Verriest aan 
Rodenbach, in Roeselare. Met alle ge
volgen vandien. 

Herman Maes 
Volgende week: 
Nederlands: „un jargon vaseux"? 
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De lezer weet dat wij het Engels voetbal 
van nabij volgen. Dat is natuurlijk geen 
verdienste en het is ook niet moeilijk. Het 
volstaat wekelijks én naar Football Focus 
in Grandstand en naar Match of the day te 
kijken om helemaal bij te blijven. Voor wie 
daarmee niet tevreden is kan nog altijd de 
teletextbladzijden (302 en volgende) van 
de BBC raadplegen. En voor de echte 
freaks zijn er natuurlijk ook nog de Engelse 
kranten. In augustus vorig jaar kregen wij 
bij de competitiestart Independent on Sun

day In handen. Daarin werd in lezens
waardige bijdragen vooruitgeblikt op 
„The Season". Een kampioenschap dat 
door de import van vele buitenlandse 
vedetten een ongekend peil beloofde te 
halen. Er werden ook voorspellingen ge
daan. Eén ervan betrof de eindrangschik
king. We drukken ze hieronder af en 
plaatsen de echte eindstand ernaast. Voor 
kenners in België kan het een troost zijn: zij 
zijn niet de enigen die zich vergissen. lan 
Ridley, „de" voetbalspecialist van The In

dependent schoot er ook serieus naast. Al is 
de voetbalwaarheid dan ook weer zo rek
baar dat er voor alles een uitleg kan 
gevonden worden. 

VERGELIJKING 

Een spectaculaire miskleun vormden zijn 
voorspelling omtrent Nottingham Forest. 
Manager Frank Clark - inmiddels al ont
slagen en elders tewerkgesteld - werd 
geloofd om zijn scherp inzicht op de 
spelersmarkt. Nottingham, zo heette het, 
zou bet wel eens een trofee kunnen win
nen. The FA-cup of de Coca-Cola Cup. 
Het verliep anders. Nottmgham Forest, 
ooit Europacupwinnaar bij de landskam
pioenen, kenden tien maand lang miserie 
en was al drie weken voor het cora-
petitieslot definitief „veroordeeld". Rid
ley tastte nog mer mis. Middelsbrough, dat 
op de spelersmarkt meer dan een half 
miljard uitgaf en met Ravanelli de duurste 
voetballer uit de competitie in huis haalde, 
zou gegarandeerd opklimmen naar de 
middenmoot. Ook Middlesbrough zakt! 
De ploeg werd door de FA wel drie 
strafpunten opgelegd maar desondanks... 
Liverpool zou maar moeilijk van de kam
pioenstitel te houden zijn en Leicester City, 
dat tussendoor ook nog de Coca-Cola Cup 
won en daarom volgend seizoen in de 
Uefacup mag aanzetten, zou onmogelijk 
de degradatie kunnen ontlopen. We kun
nen zo nog wel even doorgaan. Het vol
staat de rangschikkingen aandachtig te 
bekijken en te vergelijken (zie kader). 
Het doek is dus gevallen in Engeland. De 
„duurste" competitie ooit was spannend 
en zwaar. Dat zeker. Toch mocht blijken 
dat de massale import van vreemd top
talent geen waarborg bood voor resul
taten. Manchester United en Liverpool, 
om maar die twee te noemen, waren op 

B escheidenheid is een deugd. Al wordt er wel eens 

aan toegevoegd dat men er niet ver mee komt. 

In de sportjournalistiek is voorzichtigheid nochtans 

geboden. Wat vandaag vaststaat ligt morgen omver. 

Voor de zoveelste maal kregen we de proef 

op de som. 

• SPORT <# 

Bescheidenheid 
siert de ..kenner"... 

dat gebied een stuk voorzichtiger en te

rughoudender dan hun concurrenten. Ze 
zullen het zich vermoedelijk niet beklaagd 

hebben. Het betrof hier ook de twee clubs 

De voorspelling 

1. Liverpool 
2. Manchester United 
3 . Newcastle 
4. Aston Villa 
5. Everton 
6. Tottenham H. 
7. Middlesbrough 
8. Nottingham 
9. Arsenal 

10. Chelsea 
11 . Leeds 
12. West Ham 
13. Blackburn 
14. Wimbledon 
15. Derby 
16. Coventry 
17. Sheffield Wedn. 
18. Southampton 
19. Sunderland 
20. Leicester City 

De eindrangschikking 

1. Manchester United 
2. Newcastle 
3 . Arsenal 
4. Liverpool 
5. Aston Villa 
6. Chelsea 
7. Sheffield Wedn. 
8. Wimbledon 
9. Leicester 

10. Tottenham 
11 . Leeds 
12. Derby 
13. Blackburn 
14. West Ham 
15. Everton 
16. Southampton 
17. Coventry 
18. Sunderland 
19. Middlesbrough 
20. Nottingham Forest 

die het verst geraakten in Europa. Beiden 
haalden de halve fmales. Manchester, dat 
voor de vierde keer m vijf jaar kampioen 
werd, botste daar op Borussia Dortmund. 
De achter alles nog jonge ploeg van Alex 
Ferguson ervoer tegen de stugge en koele 
Duitsers dat ze nog moet leren. Op het 
hoogste niveau mogen maar weinig kansen 
gemist worden of het is bekeken. Dat 
hebben de Mancunians die nu al jarenlang 
voor eigen volk in een uitverkocht stadion 
spelen tot hun schade moeten onder
vinden. Liverpool, dat ook flink wat jong 
talent van eigen kweek op de mat kan 
zetten, leerde tegen Paris Saint-Germain 
eenzelfde les. Toch staat het vast dat het 
Engels voetbal groeit. Over afzienbare tijd 
wint het weer een Europese trofee. Zeker 
weten. Zeker... voor zover da tin voetbal 
kan natuurlijk. Gym Pie 

Eric Cantona 

werd 

landskampioen 

met 

Manchester 

United. 

13 

Een absoluut hoogtepunt bereikt men 
maar éénmaal. Het Is niet voor herhaling 
vatbaar. Wie dacht dat we in Atlanta alles 
hadden meegemaakt met onze judoka's 
kwam bedrogen uit. 
Wat de heren en dames, al klinkt jongens 
en meisjes in de gegeven omstandig
heden toepasselijker, van Jean-Marie De-
decker tijdens de Europese kampioen
schappen In Oostende opvoerden tartte 
de verbeelding. Zes gouden medailles, 
drie bronzen medailles. Ulla Werbrouck, 
Cella Vandecaveye, Inge Clement en Ma-
rle-lsabelle Lomba wonnen al hun ge
vechten. 
De ene nog briljanter dan de andere De 
ene minder verwacht dan de andere 
Werbrouck was ongenaakbaar en Van
decaveye was grote klasse, Inge Clement 
was het nieuwe geluid. Bij de mannen 
werden Johan Laas en Harry Van Bar-
neveld eindelijk beloond voor jarenlange 
inspanningen. 
De 17-jarlge Brigitte Olivier meldde zich 
bij de vrouwen als de wissel op de toe
komst. Bij de mannen was De Cooman de 
nieuwkomer. Voor Jean-Marle Dedecker, 
de onnavolgbare coach, was het on
getwijfeld het hoogtepunt van zijn sport
leven, 
Het judo zal wel nooit populairder ge
weest zijn In ons land, We vermoeden dat 
er zich In de komende weken en maan
den meer gegadigden zullen aanbieden 
Maar de huidige successen mogen ons 
niet verhinderen de werkelijkheid onder 

Absoluut hoogtepunt 

ogen te zien: het Is een harde sport en de 
weg is er lang en moeilijk. Vandaar dat 
Van Barneveld gelijk had toen hIj achteraf 
stelde dat hij en zijn teamgenoten boven 
hun mogelijkheden hadden gepresteerd 
In omstandigheden die zich voor onze 
topsporters maar al te zelden voordoen 
Op sportgebied worden er In ons land 
inderdaad te weinig topevenementen 
georganiseerd. 

Het weekend was ook Johan Museeuw 
gunstig gezind. De wereldkampioen ze
gevierde In de Vierdaagse van Duinkerken 
die zes dagen duurde, , En Charleroi werd 
voor de tweede keer nationaal basket
balkampioen. Tot ergernis van Sunair 
Oostende dat Inderdaad met zijn geluk 
speelde en,,, het uiteindelijk ook ver
speelde! 

(gp) 
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MEET WALLY SPARKS 

... maakt suggererende reclame met het feit dat ouwe rakker Burt 

Reynolds er de hoofdrol zou in vertolken, wat niet helemaal waar 

is. Hiermee wordt al duidelijk dat de verdeler weet dat ie met een 

flop zit, dus hoe lossen we dit op? De Wally Sparks (Rodney 

Dangerfield) uit de titel, is de koning van het soort televisie dat 

VrMIVT4IJay Leno maakt. In zijn dagelijkse talkshow heeft hij het 

dikwijls over seks en aanverwanten. Sparks show zit bijna aan de 

grond, en hij krijgt een week van Reynolds (zijn baas), om daaraan 

iets te doen. En het lukt hem. Op enkele goede grappen na, is deze 

film klaar om in het videocircuit vergeten op de schappen te liggen. 

(V 

NIEUW IN DE BIOS 

ABSOLUTE POWER 
Daar is ie weer. Clint Eastwood regisseert Clint Eastwood. En hoe! 

Met meesterlijke hand heeft het scenario van Willam Boldman 

naar de roman van David Baldacci omgetoverd tot een heerlijke 

film. 

De dief Luther Whitney (Eastwood) breekt in, maar wordt 

gestoord. Hij is dooreen doorkijkspiegelgetuige van een orgie van 

seks en drank van een oudere heer (Gene Hackman) en een lekkere 

stoot, die ontaardt in een gevecht, waarna twee mannen bin

nenkomen en het meisje aan flarden schieten. 

Luther kan verdwijnen, maar verneemt later dat de ouwe heer de 

president van de USA is, het meisje de overspelige vrouw van hoge 

ambtenaar Walter Sullivan, de twee moordenaars zijn hoofd van 

de persoonlijke lijfwacht van de president. Natuurlijk wordt de 

zaak onderzocht, maar Gloria (]udy Davis), hoofd van de 

presidentiële staf heeft alles mooi verhuld. Detective Frank (Ed 

Harris) doet het onderzoek, terwijl Luther zich uit de voeten wil 

maken. Op het vliegveld ziet hij, terwijl hij met zijn vervreemde 

dochter praat, een televisie-uitzending waarin de president, in het 

gezelschap van Sullivan, een hypocriete uithaal maakt naar het 

toenemende geweld. Luther besluit zelfde zaak uit te zoeken ... 

Alles leidt naar een climax die een beetje pulpachtig kan worden 

genoemd, maar een perfect slot is voor deze film. (***) 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

' ^ = # Yanks Eind 1943, begin 1944 arriveren W 
zenden Amerikaanse soldaten in Engeland om er de 
bevrijding van Normandië voor te bereiden. In het 
Noord-Engelse Stallybridge worden de Yanks echter 
met weinig enthousiasme begroet. Amerikaanse ro
mantische oorlogsfilm van John Schlesinger uit 1979. 
zat. 17 mei. Kanaal 2 om 20u.a5 

Stoelendans stopt niet 

Jeff Bridges, Joan 
Allen en Martin 
Landau In „TUcker: 
The Man an His 
Dream", zat. 17 mei. 
Ned. 1 om 20U.32. 

Home Alone De familie McCalllster besluit de 
kerstvakantie In Parijs door te brengen. In hun haast 
vergeten Peter en Kate hun jongste telg, de 9-jarlge 
Kevin, mee te nemen. Kevin blijft alleen achter in het 
grote huls in Chicago. Leuke Amerikaanse familie
komedie van Chris Columbus uit 1990. Zon. 18 mei, 
Kanaal 2 om 20u.45 

fc# Edward Scissorhands Edward is het resultaat 
van een wetenschappelijk experiment. Jammer ge
noeg overleed zijn schepper voordat het werk vol
tooid was en zo moet de jongeman met scharen en 
messen in plaats van handen en vingers door het 
leven. Originele Amerikaanse film van Tim Burton uit 
1990 Maan. 19 mei. Kanaal 2 om 20u.a5 

ifers^ Spa: Grand café de LEurope Voor Boulevard 
maakten Griet Delen en Etienne Verhoeven een do
cumentaire over de geschiedenis van het Waalse 
stadje Spa, als kuuroord en toeristische attractie. 
Dins. 20 mei, TV 2 om 21U.30 

Allen S Ripley, ontsnapt aan de gruweldaden 
van de Aliens, crasht met haar ruimtetuig op de 
onherberghzame planeet Fiorina 161, waareen straf
kolonie werd ondergebracht. Rlpley weet niet dat een 
van de bloeddorstige Aliens meegekomen Is met haar 
ruimetulg. Amenkaanse SFfllm van Davld Fincher uit 
1992 Woens. 21 mei. Kanaal 2 om 20u.45 

1fe-# Superman Na een verschrikkelijke botsing in 
de mekweg is de planeet Krypton vernietigd. De 
gezagdragers zijn er nog in geslaagd hun zoontje naar 
de verafgelegen planeet Aarde te sturen. Een Ame
rikaans kinderloos echtpaar ontfermt zich over de 
kleine en noemt hem Clark. De jongen beschikt over 
buitengewone gaven, die hij tijdens zijn jeugdjaren 
echter verborgen houdt. Amerikaanse avonturenfilm 
van Richard Donner uit 1978. Dond. 22 mei, Kanaal 
2 om 20U.45 

^Jy Indecent Proposal Miljonair-vrijgezel Robert 
Redford doet in Las Vegas een onfatsoenlijk voorstel 
aan Demi Moore die gelukkig getrouwd Is met Woody 
Harrelson: één miljoen dollar In ruil voor één nachtje 
met haar. Het paar verkeert in geldnood en twijfelt. 
Amerikaanse film van Adrian Lyne uit 1993. Vrij. 23 
mei, BBC 1 om 22u.30 

De Nederlandse vrijzinnige om
roep VPRO gaat aan zijn kijkers een soort 
van pasje aanbieden waarmee de kijker 
kenbaar maakt dat hij niet gefilmd of 
geïnterviewd wil worden tijdens 'pijn
lijke' omstandigheden. De omroep gaat 
daarmee in tegen het stijgend aantal 're
ality-shows', waarbij TV-ploegen vaak 
eerder dan ambulances ter plaatse zijn om 
toch maar zo pakkend mogelijke beelden 
te hebben. Het pasje bevat een 'camera
verbodsbord' en de vermelding 'No press 
allowed'. Op de achterkant staat de uit
drukkelijke vraag aan al te opdringerige 
journalisten en cameramensen om niet te 
filmen of te vragen 'wat er door u heen 
ging tijdens het ongeval'. Meer dan dui
zend pasjes gingen al de VPRO-deur uit. 

Tijdens een reportageopdracht 
in BCinshasa kreeg de 47-jarige admi
nistrateur-generaal van de RTBF, ]ean-

Louis Stalport, een hersenbloeding en een 
dubbele hartstilstand. Hij overleed na zijn 
repatriëring. Stalport was een omstreden 
figuur binnen de Franstalige openbare 
omroep, o.m. omdat hij een veroordehng 
van zes maanden met één jaar uitstel 
opliep in het UNIOP-proces. Hij zou zich 
schuldig hebben gemaakt aan schriftver
valsing ten tijde van zijn functie als ka
binetschef van Guy Coëme. 

" De zomerprogrammatie van de 
diverse Vlaamse omroepen doet hopen 

op veel goed weer. Pakt de VRT uit met 
o.a. Margriet Hermans, Fien Sabbe en 
Rani De Coninck, VT4 gaat de zwier op 
met An Swartenbroekx, waarschijnlijk be
ter bekend als Bieke uit 'F.C. De Kam
pioenen'. Van 30 juni tot 22 augustus zal 
zij dagelijks een Bekende Vlaming aan de 
tand voelen. En hem of haar er eentje 
trekken zonder verdoving... 

Andere overstappers deze week: 
Ann Ceurvels, bekend van het VRT-feuil-
leton 'Niet voor pubhcatie' wordt één van 
de gezichten van 'Vlaanderen boven', het 
zomermagazine van VTM. VRT-presen-
motjohan Verstreken zou ook al richting 
Vilvoorde gaan. Zijn (relatief succesvol) 
kinderprogramma 'Van-a-1, Van- a-2' 
past niet meer in de toekomstige TV2-
programmatie. Ook Ben Crabbé (van o.a. 
'Blokken') enDréSteemans (van o.a. 'Het 
Swingpaleis') schijnen weg te willen aan 
de Reyerslaan. De 'Schalkse Ruiters' Bart 

De Pauw en Tom Lenaerts blijven dan 
weer wel in het Huis van Vertrouwen. In 
het najaar komt er een tweede reeks 
programma's. 

VTM gaat vanaf juni van start 
met senioren-TV Het zou gaan om een 
informatief programma voorafgaand aan 
het middagjoernaal van VTM. Volgens 
De Standaard zal het programma „grote 
items brengen, die elke week terugko
men. Human interest, een globaal in-

VTM Start met senloren-TV. 

formatiemagazine rond geld en verze
keringen, een vaste bijdrage rond wonen, 
vakantie en reizen en een rubriek over 
gezondheid. Daarnaast is er plaats voor 
een evenementenkalender, een cultureel 
blokje, iets over huisdieren, tips rond 
koken." De doelgroep zal tijd te kort 
komen. 

De Streekkrant heeft zich op haar 
voorpagina gericht tot 'de medemens die 
de Griekse beginselen is toegedaan'. Het 
huis-aan-huisblad werd enkele weken ge
leden gehekeld door de Federatie Werk

groepen Homofilie omdat het zou wei
geren contactadvertenties voor holebi's 
op te nemen. De Streekkrant zegt nu 
enkel advertenties te zullen weigeren die 
in strijd zijn met 'de goede zeden'. 

14 

uit medialand bereiken ons de 
jongste weken steeds meer be
richten over overioperlj. Nu kan 
men zich daar oeverloos druk over 
maken - 'Oesje hier' en 'Oesje daar' 
- of men kan op zoek gaan naar de 
oorzaak van die transfers, hoofd
zakelijk van de openbare naar de 
commerciële omroepen. Die oor
zaak ligt niet, zoals herhaaldelijk 
gesuggereerd in de vakpers, in het 
onderbetalen of beknotten van 
creatief talent, doch wel In het te 
weinig gebruiken daarvan. Want la
ten we eeriijk zijn waarom zou de 
VRT een Carry Coossens of een Ann 
Swartenbroekx Immers in huis hou
den als hij met herhalingen van 
herhalingen van 'FC. De Kampioe
nen' hoger scoort dan VTM met 
nieuwe programma's waarin o.a. 
diezelfde Carry Coossens figureert? 
Het zal dan ook geen eeuwigheid 
meer duren of ook andere VRT-
vedetten zullen dezelfde weg gaan. 
Waarop men aan de Reyerslaan zal 
reageren door het herhalen van 
hun succesprogramma's. 
En dat 'FC. De Kampioenen' hét 
succesprogramma van de VRT, zelfs 
van de Vlaamse televisie In de jaren 

'90, Is, zal we! niemand ontgaan 
zijn. Kijkcijfers die geregeld de twee 
miljoen benaderen, of zelfs over
stijgen dat is niet niks. Slechts 
hoogst uitzonderiijk doet een voet
balwedstrijd of een optreden van 
Bert De Graeve het beter. 
En we moeten het bekennen ook 
wij kijken naar 'FC. De Kampioenen'. 
Niet omwille van de spetterende 

Het zwari:werk van sjacheraar DDl 
het goedkoop gecharmeer en ge-
pronk van nieuwe rijke Boma, het 
'gedagschotel' van Xavien wie kent 
zo geen figuren in zijn omgeving. 
'FC. De Kampioenen' is voorts een 
van de weinige Vlaamse TV-feull-
letons waarin geen mensen over
lijden aan vervelende ziektes, waar 
scheldingen tot een minimum be-

Herkenbaar 
F.C.De Kampioenen, zondag i i mei, 1997 

dialogen, noch voor de geweldige 
scenario's (die overigens met de 
reeks dunner worden) of de mooie 
dames (waarvoor wij al eens een 
aflevering van 'Babewatch' aan een 
kritisch kijkersonderzoek willen on
derwerpen) maar wel voor de her
kenbaarheid. Zich afspelend In le
vensechte decors - vergelijk het 
bordkarton van VTM! - en met ty
petjes die je buurman, familielid of 
echtgenote zouden kunnen zijn, 
hebben de voetballers van De Kam
pioenen zich een plaats venworven 
In vrijwel elke Vlaamse hulskamer. 

perkt worden en waar 'feeksen' 
slechts voorkomen In de hoeda
nigheid van de weliswaar bemoei
zuchtige, maar Immer oprechte 
Carmen. Dat alles en nog veel meer 
maakt dat ook wij nog altijd liever 
kijken naar de herhaling van de 
herhaling, dan naar andere niets
zeggende ongein op andere net
ten. De VRT heeft dat goed be
grepen. Trouwens: er kan nog wat 
herhaald worden vooraleer 'FC. De 
Kampioenen' onder het half mil
joen kijkers zakt. 

Krik 
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Hugo Portier 
Hoewel niet van mijn gewoonte wil Ik 
toch reageren op de lezersbrlef „Bange 
blanke Portier" van de heer Herman 
Verheirstraeten (WIJ, 1 meljl.). 
Normaliter stelt een reporter (hier VTM) 
vragen over de afgelopen manifestatie 
en de er behandelde thema's. 
In dit geval zou men vragen verwachten 
over de verfranslng van Brussel en de 
rand, de Vlaamse onafhankelijkheid en 
de Invloed hiervan op de tewerkstelling 
en dergelijke. 
De VTM-reporter vond het echter nodig 

een heel ander onderwerp, de mul-
tlcultuur, aan te snijden. Waarom? 
Waartoe deze vraag aan de voorzitter 
van de zangbeweging? Waarom geen 
vragen over Dutroux, over de Rwanda-
commlssie, over de verlaging van de 
ouderdom van strafbaarheid bij be
paalde delicten, over de nieuwe wet
geving op faillissementen, enz., enz.? 
Hugo Portier had overschot van gelijk 
zich niet In een debat te mengen of hem 
uitspraken te laten uitlokken In een zeer 
kort vraaggesprek. 
Voorts vind ik de heer Verheirstraeten 
fout ais hij het wil voorstellen alsof het 

ANZ wil terugkeren naar Tineke van 
Heule: dit Is ai te goedkoop. 
In het verleden heeft het ANZ eerlijke 
pogingen gedaan met Clouseau, met 
Gunther Neefs, met de Bob Boon Sin
gers naar vernieuwing te streven: ho
pelijk zal zij op deze weg verder gaan. 
Tenslotte vergist lezer Verheirstraeten 
zich volkomen ais hij Hugo Portier ver
wijt te collaboreren met het Blok. Het is 
heel spijtig ais hij het propageren van 
Vlaamse onafhankelijkheid alzo opvat. 
Mag Ik hem er op wijzen dat de VU ook 
vanaf het eerste uur naar onafhanke
lijkheid streefde? Dat vanaf de aller

eerste meetings de VU (in de zalen 
Majestic te Antwerpen of In de Roeland 
te Cent) naast de leuze Amnestie ook 
steeds „Zelfbestuur" gepropageerd 
werd. 
Tenslotte zijn de media er ai te snel bij als 
er In de Vlaamse gelederen tweedracht 
kan worden vastgesteld of gezaaid wor
den of de eigen Identiteit kan verdacht 
worden gemaakt. 
Hugo Portier had overschot van gelijk 
niet in een (mogelijke) val te trappen. 

Hugo Andrles, 
Turnhout 

Procureur 
Pejemeppé 
Uit Franstalige persorganen vernemen wij 
dat de heer Dejemeppe bereid zou ge
vonden zijn in te gaan op het voorstel van 
minister De Clerck (Justitie) om zich 
terug te trekken uit het Brussels rechts
gebied of eventueel een „bevordering" te 
aanvaarden, op voorwaarde dat de toe
passing van de taalwetten in het Brussels 
gerecht zou „versoepeld" worden. 
Wij verzetten ons tegen een dergelijke 
koehandel die er op neer zou komen de 
belangen van de Nederlandstaligen van 
het Brussels gerechtsgebied op te offeren 
aan de oplossing van een zuiver politiek 
probleem. 

Graag hadden wij dan ook van de mi
nister vernomen of er een grond van 
waarheid steekt in dit amalgaam dat de 
slechtste tradities van de Belgische par
tijpolitiek zou bevestigen en volledig in 
tegenstrijd zou zijn met de voornemens 
i.v.m. een nieuwe politieke gedragslijn in 
België. 

André Monteyne, 
Vlaams Komitee voor Brussel 

Migranten-
Stemrecht 

-mm 
^ W E D E R W O O R D ^ 

Met stijgende verbazing heb ik het artikel 
over migrantenstemrecht (WIJ, 1 mei jl.) 
gelezen. Ik ben één van die (enkel jonge?) 
VU'ers die pleit voor stemrecht. Op
gegroeid in een gefederaliseerde staat kan 
ik u met overtuiging zeggen: ik ben 
Vlaming zonder complexen. Ik heb vol
doende vertrouwen in de kracht en het 
uniek-zijn van onze cultuurgemeenschap 
om met open vizier andere culturen te
gemoet te treden. Ik heb er geen behoefte 
aan om eeuwig in een hoekje te zitten, 
bang omdat de man aan de deur mij slaag 
zou geven. 

Waarom toch die angst voor een paar 
honderdduizend vreemdelingen die hier 
bij ons zijn komen wonen? Waarom mag 
niet iedereen meebeslissen over wat er 
met zijn straat en zijn belastinggeld ge
beurt? Waarom minderheden uitsluiten 
van één van de meest essentiële rechten: 
meebeslissen over wie je gaat regeren. Ik 
dacht dat we daar als Vlamingen ruim 
160 jaar voor hadden gevochten. U bent 
bang voor een smeltkroes. 
Een smeltkroes krijg je niet door stem
recht toe te kennen, maar door andere 
culturen te dwingen hun eigenheid te 
verliezen. Ook al bevinden ze zich op wat 
officieel ons grondgebied heet. U vindt 
nationaliteitspapieren een vereiste om als 
lid van een gemeenschap te worden aan

zien. Is een vreemdeling dan op maandag 
een Marokkaan en op dinsdag, na zijn 
naturalisatie, plots een rasechte Vlaming? 
Is het sowieso niet vreemd uit de mond 
van een Vlaams-nationalist te moeten 
horen dat je om als Vlaming erkend te 
worden een Belgische identiteitskaart no
dig hebt? U ziet naturalisatie als het 
aanvaarden van vreemdelingen door een 
gemeenschap. Laat ons dus maar lekker 
zelf beshssen wie we toestaan te in
tegreren en wie niet. Misschien kunnen 
we de rest gewoon terugsturen naar land 
van herkomst? 

Waar zijn we in godsnaam bang voor? 
Straks beginnen we nog een kruistocht in 
onze achtertuin. 

Pieter Vandenbroucke, 
Roeselare 

P.S.: Het debat rond vreemdelingenstem-
recht kwam niet op gang omdat Loubna 
werd vermoord, maar omdat haar zus 
Nabela door haar energiek en positief 
verschijnen heel wat mensen de ogen 
heeft geopend over die zogenaamde 
vreemdelingen. 

Genoeg gestraft? 
Regerende beleidsmensen worden nooit 
gestraft om politieke redenen. Zij worden 
verplaatst om de volkswoede te sussen. Er 
kan dus geen sprake zijn van „genoeg" 
gestraft. Zij zetten hun handtekening on
der wat ondergeschikten hen voorleggen 
en hebben het volste vertrouwen dat dit 
ook juist is. Is er gedeelde en collectieve 
verantwoordelijkheid wanneer dit mis
loopt? Helemaal niet! Zolang het publiek 
er niets van merkt, volstaat de doofpot. 
Veeleer zijn zij onbekwaam om hoge 
verantwoordelijkheden te dragen. Inhou
delijk dat alle daden van ondergeschikten 
ook moeten gecontroleerd worden. Be
straft als het moet. Niet stiekem, maar 
openbaar. Kan dat alles niet dan rest 
alleen direct opstappen! Uiteindelijk 
draagt slechts de opperste leider de ul
tieme verantwoordelijkheid. Zo zou ook 
het geval van de vermoorde para's in 
Rwanda moeten bekeken worden. Dat zal 
echter met een sisser aflopen, vrees ik. 
Bij kritiek kunnen pohtieke leiders re
kenen op de sohdariteit van hun collega's. 

Onbekwaamheid kan iedereen overko
men. Dan is steun welkom. Al moet die 
steun uitmonden in regelrechte chantage 
met dreiging de regering te doen vallen. 
Waar is het respect voor het gerecht, als 
chantage straf of niet zou bepalen? 
„Genoeg gestraft" is een onzinnige en 
gevaarlijke uitdrukking. Een rechter die 
gevangenisstraf geeft, ziet niet dat de 
gezinsleden ook, en onschuldig, gestraft 
worden door de gevolgen. Komt daarbij 
dat de persoon zijn werk verliest. Straffen 
is dus rekbaar en dikwijls onevenredig. 
Tegenspraak is wel dat het volk snel 
woedend kan zijn, maar even rap gesust is 
en vergeet. Die wetenschap is voor po
litici een goudmijn. De gewone sterveling 
moet aan dergelijke lankmoedigheid niet 
denken. 

Willy Degheldere, 
Brugge 15 

RS. De redaktle ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in. De redaktle behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 

H p H IC E R 
OPGAVE 88 
HORIZONTAAL 
1. Heiemèèi niet (9) 
6. Verplaatsing op de aig van 

een viervoeter (2,5) 
7. Familie van de vuurspu-

wer? (15) 
10. Luidruchtig in beweging 

(6) 
13. Die moet zich aan de win

naar gewonnen geven (6) 
15. Liever niet (4) 
17. Twee positieve eigen

schappen bijeen is wei érg 
vriendelijk! (14) 

19. Klinkt alsof hij de baas is, 
maar hij vergaat van de pijn 
(5) 

20. Aankomst (7) 
VERTIKAAL 

1. Rijk begiftigd met begaafd-
heden en bekwaamheden 
(12) 

2. Blijft een boom, ook al ver
liest ie 2'n eind (5) 

5. Werkweigeraar (6) 
4. Van z'n stuk gebracht (2,2, 

5) 

5. Lange rijen, van mensen of 
van... haren! (8) 

8. Zit voortdurend te peinzen 
(8) 

9. Doornat etmaal (8) 
11. Zit in de buurt van rood 

(4) 
12. Dit wordt pas een ge

dachte ais je belde letters 
hardop uitspreekt (2) 

14. Uitgedroogd (5) 
16. Met deze kijkers zou 't er 

goed uit kunnen zien! (4) 
18. Boos, volgens m'n Vlaamse 

grootmoeder (3) 

OPLOSSING OPGAVE 87 
Horizontaal: 2. eenendertig
ste; 9. in- en verkoop; 10. rijp; 
11. Denderwindeke; 14. ra
men; 15. int; 16. hallo; 17.visa; 
18. vrouw; 19. kerkorgei; 22. ui; 
23. papaverweg. 

vertlRaai: 1. hespen; 3. even
wei; 4. ervandoor; 5. dartel; 6. 
riolering; 7. imperiaal; 8. stram; 
11. drievoud; 12. netto; 13. 

^ ^ ™ 1 2 3 

^B • 6 

7 " 8 

1 II 
13 14 • • 

• • 

4 

m 1 

• 1 
18 

20 ^ -

5 

1 
9 

U 12 

•• • 
l 1 
1 1 

echt waar; 19. krab; 20. korf; 
21. riet. 
w. vanvlnckenroye uit de 
Lliiderstraat 149 te 3700 
Tongeren was één van de 
Juiste inzendingen en werd 
er ais geiuiddge uitgeloot, 
w. mag binnenkort zQn/-

liaar prijsje thuis verwach
ten. 
De briefkaart met de op-
hM»ing van opgave 88 ver-
wadtten we ten laatste op 
maandag 26 mei a.s. op om 
adres: Barrfkadenpiein 12 
te 1000 Brassei. 
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T ijdens de druk bijgewoonde voorstelling van zijn 

boek ,Als in een spiegel' hekelde een gedreven en 

emotionele Maurits Coppieters sommige jonge 

Vlaamse historici en journalisten die meewarig op 

het Vlaams identiteitstreven neerkijken. Hen wordt 

aangeraden de periode 1918-1922 te bestuderen. 

U I T S M I J T E R 

In aanwezigheid van Freddy Willockx (SP), 
Paula Dhondt (CVP) VU-eresenator Os

wald Van Ooteghem, de Gentse VU-sche-
pen Lieven Decaluwe en de voorzitter van 
het Rodenbachfonds, tevens gewezen VU-
kamerlid/a« Caudron, hield Maurits Cop

pieters een palckend en bijzonder inte
ressant ,afscheidsco!lege'. In het gezellige 
,Toreken' aan de Vrijdagmarkt in Gent, 
deed Coppieters ,zijn vijf stellingen' haar
fijn uit de doeken. Op basis van een studie 
over de Vlaamse beweging tijdens de pe
riode 1918-1922 stek hij onomwonden 
dat de Vlaamse beweging wel degelijk aan 
een Vlaamse identiteit gestalte gaf. In 
tegenstelling tot wat sommigen beweren 
was die Vlaamse beweging een vader
landse beweging met Europese en in
ternationale toetsen, een cultuur-bewe-
ging én een sociaal-democratische bewe
ging (zie kader). 

ROEPING 

,Als in een spiegel' is het vierde deel van 
Coppieters' cyclus Het jaar van de klap
roos. Inleider, historicus, prof.dr. Frans-
Jos Verdoodt, loofde Coppieters omwille 
van zijn „dynamisme, zijn dadendrang, 
zijn geestdrift voor het nieuwe en zijn 
heilige verontwaardiging omtrent het vele 
dat in een maatschappij verkeerd kan 
lopen. De motor achter de sociaal-po
litieke en sociaal-culturele inzet van Mau
rits Coppieters is ongetwijfeld het ver
schijnsel dat door de italiaanse marxist 
Antonio Gramsci ooit werd beschreven als 
het pessimisme van het verstand en het 
optimisme van het verlangen." 
Voor de Gentse gouverneur en hoogleraar 
Geschiedenis, Herman Balthazar, is Cop
pieters jongste publicatie „geen zoveelste 
nieuwe geschiedenis van de Vlaamse be
weging. Dat was ook de bedoeling niet. Op 
badinerende wijze gaat Coppieters eerder 
op de mmder gekende facetten van de 
Vlaamse beweging in. Daarmee neemt hij 
een duik in de diepste waters van de 
culturele geschiedenis van Vlaanderen." 
Coppieters ploetert inderdaad in de vele, 
uiteenlopende en vaak troebele waters 
waarin de Vlaamse beweging tijdens het 
interbellum terechtkwam. 
Herman Baltazar: „Elk vanuit onze par

tijpolitieke en ideologische overtuiging zijn 

we moeilijk losgeraakt van de vele clichés, 

het grote gelijk en het grote ongelijk dat 

sinds het interbellum is ontstaan. Het is 

Coppieters grote verdienste die clichés te 

overstijgen. Daarmee staat hij dichter dan 

ooit bij August Vermeylen." 

ANTI-BURGERLIJK 

Maurits Coppieters werd in 1920 ge
boren. Na een succesvolle pohtieke loop
baan besloot hij de doelsteUingen en de 
gedachtenstromingen binnen de Vlaamse 
beweging in die periode na te gaan. De 

auteur van ,In een spiegel' beschouvrt 
1920 immers als het jaar waarin een aantal 
evoluties tot volle ontplooiing komen. 
Met behulp van een doordachte en mi
nutieuze zoektocht doorheen allerlei 
Vlaamse tijdschriften en via talrijke ci
taten, toont Coppieters aan dat in 1920 de 
anti-burgerlijke dadendrang op kruissnel
heid kwam. In navolging van de idealen 
van de Fronters nam de Vlaamse beweging 
het karakter van een progressieve, pa-

1920 ook het jaar van de tragiek. De hoop 
op een betere, menswaardige wereld zou 
gauw omslaan in het nemen van verkeerde 
keuzen en de weg naar uitzichrioosheid. 
Coppieters doelt daarmee op de anti-
parlementaire, anti-partijpolitieke, onde
mocratische en tegelijk radicaal Belgisch-
vijandige houding die een deel van de 
Vlaamse beweging insloeg. De auteur ver
wijst daarbij naar de verhevende span
ningen binnen de Vlaamse beweging die 

De weg naar 
uitzichtloosheid 

cifistische, zelfs revolutionaire beweging 
aan. De toenmalige progressieve flamin
ganten droomden van de Nieuwe We
reldorde, waarin de strijd tegen de oude 
kapitalistische orde, de drang naar mens
waardigheid, de Vlaams-nationale ont
voogding en het internationalisme hand in 
hand gingen. Rond deze idealen ontston
den meerdere raaklijnen tusssen commu
nisten, sociaal- en christen-democraten. 
Was daarom 1920 het jaar van de belofte, 
het jaar van de klaproos die wondermooi 
is, dan verwelkt een klaproos meteen in de 
hand die haar plukt. Juist daarom was 

tot op de dag van vandaag blijven na
werken. De radicalen, de ,diehards' zoals 
Coppieters ze noemt, verwierpen de Bel
gische parlementaire democratie, wilden 
een ,open oorlog' met België aangaan, 
stelden het zelfbestuur als enig uitgangs
punt voorop en brandmerkten diegenen 
die het daar niet eens mee waren. 

TAALWETGEVING 

In zijn publicatie neemt Coppieters dui
delijk afstand van de radicale en a-pro
gressieve Vlaamse actie uit de jaren 1920. 
Dat de aanhangers van een onafhankelijk 

Vlaanderen neerkeken op zij die de ge
leidelijke weg van de ,taalwenerij' op
gingen, aanziet Coppieters als onrecht
vaardig en bovendien onjuist. „De ver
strekkende betekenis van de zogenaamde 
minimahstische taalwetgeving werd door 
de Fronters en andere maximalisten fel 
onderschat. Tweeledigheid in de centrale 
administratie moest in de praktijk tot een 
aanpassing van de staatsstructuur leiden. 
De taalwetgeving was echt wel een hef
boom naar zelfbestuur." 

(evdc) 

c» Als in een spiegel. Het jaar van de 
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Naar aanleiding van zijn recente publicatie, 
neemt Maurits Coppieters bewust deel aan 
het beladen en almaar verhitter debat over 
Vlaamse Identiteltsvonnlng. Coppieters wil 
zich daarbij als een baigflguur profileren. Zo 
kan hij enerzijds de kritiek binnen sommige 
progressieve Vlaamse middens onderschrij
ven. Net als hen hekelt hij het anti-de
mocratisch en al te radicaal segment binnen 
de Vlaamse beweging. Tegelijk neemt Cop
pieters ook duidelijk afstand van sommige 
.progressieven'. 
Eerst en vooral wijst hij erop dat de Vlaamse 
beweging wel degelijk sociaal-democrati
sche wortels heeft. Voor 1930 - geboor
tejaar van de Vlaamse universiteit - was de 
Vlaamse beweging tot een democratische 
beweging uitgegroeid. Coppieters ergert 
zich dan ook mateloos aan diegenen die 
Vlaamse figuren als Wies Moens louter in de 
context van de jaren 1930 beschrijven. Net 
als Moens plaatsten vele anderen de 
Vlaamse ontvoogding in het teken van een 
revolutionair-democratisch en voor hun tijd 
vooruitstrevende nieuwe Europese orde. 
Het was een visionair antwoord op de door 
de Belgische staat in stand gehouden An
cien-Régime orde. Sommige historici willen 
dat niet geweten hebben. 
Coppieters: „Men weigert de visionaire 
Wies Moens van 1919 te bespreken, louter 
en omwille van later. " 
Deze pertinente weigering om levende 
mensen In een bepaalde tijdsgeest te plaat
sen leidt ertoe dat de geschiedenis ge
deconstrueerd In de plaats van gecon

strueerd wordt. Overigens wordt de ge
schiedenis daardoor In functie van een 
louter machtsstreven bekeken. Het Is be
kend dat sommigen de Vlaamse beweging 
als een eng-burgenijke en a-soclale be
weging afdoen. Al wat voor Vlaamse Iden
titeitsvorming moest doorgaan zou dan 
enkel In het teken van politieke machts-
venA/ervIng hebben gestaan. De Vlaamse 
Identiteit wordt op deze wijze als een mythe 
beschouwd. 
„Hoe Is dat mogelijk?', pareert Coppieters, 
„Hoe kan men het leed en de vernedering 
van de Vlaamse Uzersoldaten, nota bene 

Welk land? 
vrijwilligers, en mensen van vlees en bloed 
als een mythe aanzien? Overigens, mythes 
gaan altijd over mensen. Het Is precies dat 
menselijk aspect dat nogal wat historici over 
het hoofd zien." 
Heeft men daarom geen oog voor de 
menselijke en terechte Vlaamse grieven, 
dan ziet men - aldus Coppieters - zelfs niet In 
dat deze grieven een overtuigende sociale 
bewogenheid weerspiegelden. Zo wordt 
met een bijna onbegrijpelijke dédain op de 
taalstrijd neergekeken, dat andermaal be
perkt wordt tot een louter streven naar 
opwaartse burgerlijke mobiliteit Natuurlijk 
wordt daaraan toegevoegd dat geenszins 

aan de belangen van de 'arbeider' werd 
voldaan. 
Coppieters: „ Wat een misvatting. De taal
strijd was de invulling van een fundamen
teel mensenrecht De Belgische staat mis
kende dat recht Het Is vanuit de taalstrijd en 
de obstinate weigering van de Belgicisten 
om daarop in te gaan dat het Vlaamse 
identlteltsbewustzijn gestalte kreeg." 
Coppieters erkent dat de Vlaamse ont-
voogdingsstrijd in de jaren 1930 ontaardde. 
Maar, daartegenover wordt enig begrip, 
duiding en verklaring gevraagd. Want heeft 
het Belgisch nationalisme de radicalisering 
niet in de hand gewerkt? 
Coppieters: „Niet het Vlaams-, maar het 
Belgisch nationalisme was een mythe. Het 
Belgisch nationalisme zoals het zich In 1918 
aandiende was niet zuiver Belgisch. Het was 
gegrondvest op de ontkenning van de reële 
Belgische staat met zijn Vlaamse meer
derheid én zijn van een Franse stempel 
voorzien beleid." 
Omdat het Belgische ,vaderland' zich af
zette tegen elke vorm van zelfbestuur en 
tegen de democratische erkenning van het 
Nederlands, werd een radicalisering binnen 
de Vlaamse beweging veroorzaakt. 
Coppieters: „De vurig flamingantlsche 
studenten zongen dat er maar één landje 
land kan zijn. Welk land? De weg naar 
uitzichtloosheid en verkeerde keuzen lag 
open. Een mijnenveld tussen twee we
reldoorlogen. " 

(evdc) 
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