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V oor de Volksunie zal 1 juni 1997 een 
belangnjke datum blijven. Die dag 

hebben de democratische Vlaams-na
tionalisten de stap richting confederatie 
gezet. In drie stellingen hebben zij een 
leidraad aanvaard die deze keuze moet 
waarmaken. 
Elk woord van deze stellingen (elders te 
vinden in ons weekblad) is belangrijk Er 
moet geen andere uitleg aan gegeven 
worden, er moet niet gelezen worden 
wat er niet staat. 
Wat de VU zondag j.l. gedaan heeft 
is bevestigen wat 
reeds eerder op een 
congres was goed
gekeurd en wat in 
een Tienpunten
programma voor 
confederalisme van 
maart 1996 werd 
uitgedokterd. De 
partij houdt geen 
maar een confederatie tussen Vlaan
deren en Wallonië Vlaanderen wordt een 
deelstaat en een regio van Europa 
Dit vergt natuurlijk een akkoord tussen 
Vlamingen en Walen Een vergelijk over 
de bevoegdheden die beide regio's wil
len uitoefenen, over de bevoegdheden 
die ze aan de confederatie willen toe
vertrouwen en over de wijze waarop zij 
Brussel samen zullen besturen 
Is dit onafhankelijkheid, of autonomie, of 
zelfbestuur? Of separatisme? 
Natuurlijk wil de VU voor Vlaanderen 

geen onafhankelijkheid zoals staten uit 
de 19de eeuw soevereiniteit met alles 
erop en eraan nastreefden. Op het einde 
van deze eeuw in een Europese Unie die 
van al zijn leden steeds meer taken over
neemt, IS zoiets niet meer mogelijk, zelfs 
met wenselijk. Net zoals nationale legers 
beetje bij beetje in internationale ver
banden opgaan, munten één munt wor
den en regelgeving grensoverschrijdend 
werkt, zo zullen de nationale staten op
gaan in de EU en plaats maken voor 
kleinere entiteiten met cultuur-histori-

Een onafwendbaar 
scenario 

separatisme voor. sche wortels, dicht bij de mensen, in de 
warmte van de eigen identiteit Dit besef 
hoeft met aftands te zijn, moet met 
verschralend werken, moet wel de basis 
leggen om de blik naar buiten breder te 
openen. Nationalisme als eerste stap 
naar internationalisme 
Een voorbeeld. Wie zal de Catalanen 
tegenhouden om nog méér deelstaat 
van Spanje te worden, en zich binnen de 
EU als een sterke natie te manifesteren? 
Dit IS geen separatisme, maar een haast 
natuurlijke evolutie als gevolg van de 
federalisering en van de eenmaking van 

Europa. 
Zo wordt ook het verder ontmantelen 
van België ten voordele van zijn deel
staten onvermijdelijk, de regio's zullen 
meer bevoegdheden opeisen. De reactie 
van prof. Senelle op het VU-standpunt 
spreekt boekdelen. ,,We moeten evo
lueren naar twee deelstaten met vaste 
grenzen. Vlaanderen moet zijn plaats 
innemen als deelstaat in het federale 
België en als regio in Europa. De splitsing 
van de Sociale Zekerheid, van de ge
zondheidszorg en de kinderbijslag en de 
overheveling van de fiscaliteit zijn daarbij 
onafwendbaar" [Gazet van Antwerpen, 
3 juni '97) 

' De grondwetspecialist ziet het VU-stand-
punt als een verwittiging aan het adres 
van de Walen, en een nieuwe com
munautaire dialoog als onvermijdelijk. 
„Ais de Walen met tot een dialoog willen 
komen zou het VU-scenano wel eens 
werkelijkheid kunnen worden." 
In dat opzicht verschilt zijn standpunt 
niet van dat van Hugo Schiltz, toen deze 
twee weken geleden de Franstaligen op-
nep om de dialoog met Vlaanderen te 
hernemen. Na deze oproep heeft zijn 
onthouding op de nationale conventie 
velen verbaasd Is daar een uitleg voor? 
Schiltz en velen van zijn generatie zijn 
overtuigde federalisten, zij hebben dit 
project tegen alles en iedereen in door
gedrukt. Ze haalden het en blijven ge
loven in het zgn. Belgische model als dé 
oplossing voor het nationaliteitencon-

flict. Omdat zij loyaal zijn en dat ook van 
de Franstaligen verwachten, hopen zij 
nog steeds op de werkzaamheid van het 
federalisme, dat slechts door loyauteit 
kan werken. Vandaag ondervinden ze dat 
deze federale loyauteit ver zoek is en 
moet de vraag gesteld of de Franstaligen 
deze loyauteit wel willen opbrengen Fei
ten en uitspraken doen sterke twijfels 
rijzen Via een nieuwe dialoog willen ze 
het federalisme weer vlot krijgen 
Maar steeds meer en meer waarnemers 
stellen de slijtage van het Belgische mo
del vast, wijzen deze als oorzaak aan voor 
de vele kwalen die dit land teisteren. De 
werkloosheid, de hemeltergende plan-
trekkerij, het ontbreken van een de
gelijke dienstverlening door openbare 
diensten, enz. 
België staat voor alles wat niet werkt en 
ondemocratisch Is, België is de verleden 
tijd en remt af wat vooruit wil En daar 
komt geen beterschap in. 
Daarom vraagt de Volksunie dat dit Bel
gië plaats maakt voor een confederatie 
waarin Vlaanderen en Wallonië zichzelf 
en naar eigen goeddunken kunnen be
sturen in de hoop dat ze als zelfstandige 
regio's in Europa sociaal-rechtvaardige, 
welvarende en democratische samen
levingen zouden worden 
De weg naar deze toekomst is een on
afwendbaar scenario geworden. 

Maurits Van Liedekerke 



Mars OP Londen 
Een groepje nationalisten uit Cornwall 
is bezig aan een voetmars naar Londen. 
Met de 800 kilometer lange tocht 
herdenken zij hun voorvaderen en 
wijzen er tegelijk op dat ze niet gediend 
zijn van de Engelse overheersing in het 
Keltische gebied. Cornwall, het armste 
graafschap in Groot-Brittannië, gaat 
gebukt onder economische 
moeilijkheden en een hoge werkloosheid 

met de daaraan verbonden vlucht van 
jongeren. Daartegenover staat een 
instroom van hoofdzakelijk bejaarden. 
De Cornish - door de Raad voor 
Rassengelijkheid erkend als een volk 
met een eigen identiteit - maken 
daardoor nog maar 40% van de 
bevolking uit. Sommigen onder hen 
dromen hardop van een onafhankelijk 
Cornwall. 

Samenwerken 
„Het is iets wat ll< constateer. Vlaanderen lijl<t zicii voorai te 
concentreren op zictizeif en zijn vijf provincies. fHet is een 
iliusle om te clenl<en dat je ailes zelf wei i<unt oplossen, 
zonder samenweri<ing. (...) Kijk maar naar mijn vakgebied: 
de aidsbestrijding. Dankzij wereldwijde politieke druk en een 
internationaal gevoerd economisch beleid heeft men kun
nen zorgen voor een snelle toepassing van de beschikbare 
middelen." 
Peter Piot, hoofd van het aidsbestrijdingsprogramma van 
de VN, over het belang van internationale samenwerking in 
het wetenschappelijk onderzoek. Gelezen in DeMorgen\/an 
31 mei 1997. 
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Uit een rondvraag door het on
derwijsblad Klasse biijict dat leerl<rach-
ten niet alleen door leerlingen het 
bloed onder de nagels wordt gepest, 
ook collega's kennen er wat van. 60% 
van de leerkrachten zegt regelmatig 
het slachtoffer te zijn van collegiale 
pesterijen. 

Op de toekomstige Euro-WUet-
ten zullen geen nationale- of staats-
symboien prijken. Het papiergeld zal er 
in de hele EU identiek uitzien. 

Om niet altijd met slecht nieuws 
op de proppen te komen graag uw 
aandacht voor het volgende. Blijkens 
een studie van het Hoger Instituut Voor 
Arbeid kwamen er vorig jaar 343.000 
banen vrij. Die zijn goed voor om en bij 
de 10% van het totaal aantal jobs in 
België. De helft daarvan werd ingevuld 
door werklozen en niet-actieven, bijna 
20% door schoolverlaters en de rest 
door mensen die van job verander
den. 

Zing 'Halleluia': de Vlaamse 
overheid heeft 10.995 uitstekende 
ambtenaren in dienst. Dat mag blijken 
uit het feit dat er (slechts) 5 ontslagen 
zijn gevallen bij een tweede evaluatie. 
Vanaf nu enkel nog vriendelijke be
groetingen aan de telefoon en super-
leesbare brieven... 

Volgens de Wereldgezonheids-
organlsatie sterft om de 10 seconden 
iemand aan de gevolgen van roken. 

In 1995 zorgde Vlaanderen voor 
70% van de totale uitvoer van België. 
Wallonië nam 14,4% voor zijn rekening, 
Brussel 8,1%. Het is de eerste keer dat 
deze gegevens kenbaar worden ge
maakt. 

De vervroegde Franse verkie
zingen zijn uitgedraaid op een klet
terende nederlaag voor de rechtse co
alitie. Links haalde de absolute meer
derheid en gaat nu in 'cohabitation' 
met president Chirac. Door deze uitslag 
krijgen ook de Renault-arbeiders weer 
een sprankeitje hoop. 

10% van de apothekers wordt 
jaarlijks geconfronteerd met één of 
andere vorm van criminaliteit. 
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VERZOENING? 
De jongste maanden probeert Jan Jam
bon, de huidige leider van het IJzer-

bedevaardersforum alsnog een vergelijk te 
vinden met het IJzerbedevaartcomité. 

Jambon onderhandelde met Bob Wezen

beek, lid van het Dagelijks Bestuur van het 
Comité. 

Jan Jambon wil van het Comité dat het 
onvoorwaardelijk het onafhankelijk-
heidsstandpunt inneemt. Tot nu toe staat 
het Comité op de lijn van de ,bijna-
onafhankelijkheid'. Het Comité heeft het 
over ,Vlaamse soevereniteit'. Met deze 
term wil het duidelijk maken dat Vlaamse 
autonomie in het licht van Europa en de 
mondiahsering bekeken moet worden. 
Het begrip onafhankelijkheid doet vol
gens het Comité te veel denken aan het 
,terugplooien op eigen terrein'. Voor Jan 
Jambon is Vlaamse onafhankelijkheid een 
synoniem van Vlaamse soevereniteit. 
Door de volgens hem kunstmatige op
deling van beide begrippen wordt juist 
het onterechte beeld van het enge Vlaan
deren benadrukt. 

Jambon wil ook dat de twaalf leden van 
de Groep Van Gent, evenwel zonder 
Michiel Debacker, terug in het Comité 
worden opgenomen. Eertijds had het 
Comité zelf daartoe beslist. De leden van 
de GVG wilden echter geen deel uit
maken van het Comité omdat Debacker 
uitgesloten werd. Jambon zegt nu dat hij 
voldoende signalen heeft opgevangen op
dat de twaalf leden ook zonder Debacker 
bereid zouden zijn in het Comité te 
treden. Voorts wil Jambon dat ook drie 
leden van het Forum en drie leden van de 
Werkgroep Radicalisering in het Comité 
worden opgenomen. 

Hoewel de Raad van Beheer van het 
Comité op maandag 26 mei de voor
stellen van Jan Jambon besprak, heeft het 
nog geen antwoord geboden. Vermoed 
wordt dat het Comité niet op de eisen van 
de Forum-woordvoerder wil ingaan. 

OP DE VUIST 

Op zaterdag 24 mei jl. raakten klanten 
van de GB in de faciliteitengemeente 
Kraainem slaags met militanten van het 
TaalAktie Komitee (TAK). Volgens TAK 
kennen de meeste kassiersters van het 
grootwarenhuis geen woord Nederlands. 
Daarom hangt er volgens TAK een ,geur-
tje' aan de taalpolitiek van GB. 
Om dat aan te tonen hadden de leden van 
TAK in het warenhuis stinkbommen ge
gooid en aan de ingang mest rondge
strooid. Sommige klanten waren woe
dend en gingen met TAK-militanten op de 
vuist. Toen deze de aftocht bliezen, werd 
de woede van de klanten op een fotograaf 
van de krant De Standaard bekoeld. Hij 
werd door de rijkswacht ontzet. 

biDIER GOSUIN 
Het zit er bovenhands op in de Brusselse 
hoofdstedelijke regering. Aanleiding 
daartoe is het felle debat over de voor
ziene bouw van parkeerplaatsen aan het 
Europees parlement. De VU, net als de 
Franstalige christen-democraten, Ecolo, 
SP en Agalev stellen zich ernsitge vragen 
over de aanleg van niet minder dan 2.300 
parkeerplaatsen. Een dergelijk masto
dont project zou immers de leefbaarheid 
van een reeds ,bouvraiek' Brussel verder 
aantasten. 

De Brusselse ,milieuminister' Didier Go-

suin (PRL-FDF) kiest liever voor de be

l/U houdt Nationale Conventie. 

langen van het grootkaptiaal. Het FDF is 
zelden bekommerd geweest om de leef
baarheid van Brussel. De minister legt 
zelfs zijn ,volle gewicht' in de schaal. Hij 
dreigt ermee op te stappen als ,zijn' plan 
niet wordt goedgekeurd. 

OLIVIER MANÖAÏN 
Dreigen, uitdagen, de Vlamingen de gor
dijnen injagen en ondertussen de ver-
fransing gestalte geven, dat is de stijl van 
een almaar vijandiger en bijwijlen ra-
cististische partij als het FDF. 
Zo vond Olivier Mangain er niet beter op 
om de Vlamingen te ,testen'. Hij nodigt 
de Vlamingen uit een aantal akkoorden 
afgesloten binnen de Raad van Europa te 
onderschrijven. Mangain past daarbij de 
gekende, maar vervaarlijke FDF-tactiek 
toe. De inhoud van dergelijke akkoorden 
wordt immers op een misleidende en 
achterhaalde wijze geïnterpreteerd. 
Zo besloot de Raad van Europa dat 
minderheden niet verplicht kunnen wor
den zich te assimileren, dat het recht op 
vrijheid van taalgebruik gewaarborgd 
moet worden en dat documenten ver
taald moeten worden. Als Vlaanderen 
met deze bepalingen akkoord gaat, zo 
redeneert Mangain, kan de openbare ver-
fransing in de Rand niet langer tegen
gehouden worden. 

Maingain slaat de bal is. Vlaanderen 
vraagt de Franstaligen zich aan te passen. 
Van assimilatie is geen sprake. Integen
deel, eerst en vooral slaat de wetgeving op 
het openbaar taalgebruik. Dat heeft niets 
te maken met het privé-gebruik, waarop 
de Europese Raad doelt. Bovendien heb
ben de Franstaligen faciliteiten vekregen 
en die zijn wel van toepassing op het 
openbaar taalgebruik. 

JOHAN DEMOL 
De Schaarbeekse politiecommissaris Jo-

ban Demol ligt onder vuur. Reeds lang 
geleden werden zijn banden met Frans
talig extreem-rechts uit de doeken ge
daan. Demol staat bovendien bekend als 
iemand die de harde repressie niet uit de 
weg gaat. 

Hoewel Demol dit steeds heeft ontkend, 
blijkt uit een recent opgedoken document 
dat hij ooit lid is geweest van de extreem
rechtse jongerengroep Front de la Jeu-

nesse (FJ). De authenticiteit van het do
cument moet nog worden nagegaan. De 
Schaarbeekse burgemeester stuurde De
mol alvast met ,verplichte' vakantie. Ook 
het Comité-P start een bijkomend on
derzoek. 

LOUIS MICHEL 
PRL-voorzitter Louis Michel /iet zich de 
jongste tijd niet bepaald door Vlaams-
vriendelijke uitspraken kennen. Zijn kar
tel met het FDF deed hem eerder de 

5 juni 1997 



Se non è vero... 
Van de kranten lezen wij voorzeker het hoofdartikel. 
Het Laatste Nieuws (HLN) vormt daarop geen 
uitzondering. 'Onze opinie', heet het. Terecht, al zou 
'Mijn opinie' de eer hebben gegeven aan wie hij 
toekomt: aan Luc Van Der Kelen. De hoofdredacteur 
van HLN staat in joernalistieke middens gekend om 
zijn verfijnde stellingname, zijn politiek doorzicht, 
zijn kunst om het moeilijke op een gemakkelijke 
manier te kunnen zeggen. HLN heeft niet voor niets 
het grootst aantal lezers in van de hele Vlaamse 
dagbladpers. Datzelfde HLN nu vond het, in te

genstelling tot de andere Vlaamse dagbladen, niet 
nodig om op maandag aan de afgelopen VU-con-
ventie ook maar één gebenedijd woord te besteden. 
Opnieuw terecht: samen met WIJ is HLN nog de 
enige krant die stelling durft nemen voor een ide
ologie. Want lazen we vorige donderdag, 29 mei, niet 
het volgende in 'Onze opinie': „Ik ben een liberaal". 
Luc zegt het met zulk een vanzelfsprekendheid dat 
het historische „Ich bin ein Berliner" plots wordt 
teruggebracht tot wat zattemansgepraat aan een 
muurtje. Met deze, in Vlaanderen nu al historische, 
uitspraak diende Van Der Kelen de onverlaten van 
Knack van antwoord. Nee, hij hoefde zeer zeker geen 

commentaar te leveren op de voorzittersverkiezingen 
bij de VLD. Hij is, potjandorie, toch zelf een liberaal! 
„De VLD-verkiezingen ontaarden. Ze dreigen uit te 
lopen op een gevecht met methoden van kies-
beïnvloeding, die voorkomen in totalitaire regimes, 
maar niet in een partij die het medebeslissingsrecht 
van mondige burgers in haar banier draagt. (...) 
Nog een vraag: hoe worden de campagnes ge
financierd? Door wie en met welk geld.' (...) In
gewijden spreken van een totaal van vijftien miljoen. 
Als de statutaire commissie van de VLD ooit enige zin 
zal hebben, dan is het wel nu." (Luc Van Der Kelen in 
'Onze opinie', maandag 2 juni) 
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onverzoenende communuataire toer op
gaan. De Vlamingen mogen geen eisen 
stellen. Zoniet haait Michel de nacht
merrie van ,1e tres grand Bruxelles' bo
ven. 

Louis Michel is echter niet te beroerd om 
,een ronde van Vlaanderen' te onder
nemen. Hij laat daarbij zelfs niet na om 
zich in het hol van de ,leeuw' te begeven. 
Want hij deinsde er niet voor terug om 
een debat met de Vlaamse Volksbeweging 
(WB) aan te gaan. Natuurlijk wou de 
bijna perfect sprekende Waal in de eerste 
plaats de WB'ers overtuigen dat het 
Wallonië van de PRL er helemaal anders 
zou uitzien dan het huidige Wallonië van 
de PS. 

Toch hield de PRL-voorzitter er ook een 
meer tegemoetkomende houding tegen
over de Vlamingen op na. Louis Michel 
sluit niet langer uit dat een volgende 
regering - uiteraard met de PRL - over 
verdere stappen in de staatshervorming 
wil praten. Ook nam hij, zij het on-
rechtsreeks, afstand van het FDF. Zo kon 
hij niet instemmen met het gebrek aan 
kennis van het Nederlands bij Brusselse 
artsen en verplegend personeel. 
In tegenstelling tot de PRL, blijft de PSC 
een gesprek met de Vlamingen over de 
staatshervorming afwijzen. Voorzitter 
Charles Ferdinand Nothomb wil immers 
geen grondwetswijziging voor 2010 om
dat „het economisch, sociaal en politiek 
herstel van Wallonië zoveel tijd in beslag 
zal nemen." 

ANDRÉ COOLS 
Het ziet ernaar uit dat er geen par
lementair onderzoek komt naar wat is 
fout gelopen bij het onderzoek naar de 
moord op PS-topman André Cools. Hij 
werd in juli 1991 vermoord. Nog steeds is 
niet duidelijk wie de daders en vooral wie 
de opdrachtgevers waren. 
Eind oktober 1996 werd de commissie-
Cools door de kamer opgericht. Men was 
van plan om de werkzaamheden na het 
indienen van het eindverslag van de com-
missie-Dutroux te starten. Op aandrin
gen van de PS zouden de werkzaamheden 
echter opgeschort worden. Overigens 
gaat de PS ook op de rem staan in de 
commissie-Dutroux. 

Daar moest na het indienen van het 
eindverslag de ,beschermingspiste' wor
den onderzocht. Het is duidelijk dat de PS 
boter op het hoofd heeft. Om de potjes 
toe te dekken kan ze op de volmondige 
steun van premier Jean-Luc Dehaene re
kenen. Ook hij is de onderzoekscom
missies beu. 

LEO DELCROIX 
Vorige week kwam het gerecht verschei
dene malen ,op bezoek' bij het CVP-
hoofdkwartier. De speurders van het 

Hoog Comité van Toezicht zijn op zoek 
naar documenten in verband met het 
milieuboxencontract. Ze gaan ook na of 
bedrijven die te maken hebben met Su-

perclub aan de CVP geld hebben over
gemaakt. 

Bij dit alles wordt de naam van senator 
Leo Delcroix genoemd. Hij was nationaal 
secretaris van de CVP van 1984 tot 1991. 
Gesteund door de partijtop kon Delcroix 
tot nu toe de dans ontspringen. Onder 
meer door de houding van Delcroix 
wordt de CVP niettemin steeds meer in 
het defensief geplaatst. De nefaste rol die | 
hij in de Rwanda-commissie uitoefent « 
speelt de CVP parten. Telkens weer kan Links wint Franse verkiezingen. 

de partij geen antwoord bieden op de 
tarlijke beschuldigingen aan het adres van 
Delcroix. 

Het ziet ernaar dat CVP-voorzitter Mare 

Van Peel Delcroix niet langer in bescher
ming wil nemen. Zo heeft Van Peel een 
bedrijf opdracht gegeven eventuele ver
dachte transacties van de VZW Kridemo 

na te gaan. Deze door Delcroix op
gerichte vzw staat in voor CVP-uitzen-
dingen op radio en televisie, maar zou als 
doorgeefluik van illegale financiering 
hebben gediend. 

Omdat Delcroix alle aantijgingen ont
kent, wil Van Peel zelf op zoek gaan. De 
politieke dagen van Delcroix zijn geteld. 

E r doet zich een aantal veschuivingen in de niet-
partijpolltielce Vlaamse beweging voor. Zo wil 

de progressieve zijde van deze beweging nadrukkelijker op 
de voorgrond treden door de oprichting van een nieuwe 

denk- en actiegroep. Daarmee willen de oprichters de 
rechts-radicalen de wind uit de zeilen nemen. 

Beweging in de 
Vlaamse beweging 

Sommigen binnen de niet-partijpolitieke 
Vlaamse beweging zijn het grondig beu 
steeds weer door de buitenwereld met 
,rechts' en vooral met ,extreem-rechts' 
geassocieerd te worden. Van zodra het 
woord onafh3nl<elijl<held valt, en dit is de 
staatkundige keuze die de Vlaamse be
weging uitgaat, wordt dit al te vaak in 
verband gebracht met de stellingen van 
het Vlaams Blok of de opties van extreem
rechts. Natuurlijk heeft de Vlaamse be
weging daar ook schuld aan. De rellen op 
de jongste Bedevaart en de moeilijkheden 
binnen het ANZ krikten haar imago geens
zins op. Volgens sommigen laat de 
Vlaamse beweging zich bovendien nog 
teveel misleiden door een irritant ne
gativisme, wat jongeren geenszins aan
spreekt. Tot nu toe waren het IJzerbe-
devaatcomité en de VOSSEN nagenoeg de 
enigen die ook met andere dan gespierde 
communautaire verklaringen uitpakten. 
Dat de voorzitter van het ANZ, Hugo 
Portier, geen antwoord wist te bedenken 
op de vraag wat zijn organisatie dacht 
over de multiculturele samenleving deed 
de wenkbrauwen van velen fronsen. 
Op die manier wordt de Vlaamse be
weging gelijkgesteld met eng-nationa-
lisme, dat geen visie heeft over de maat
schappelijke en sociaal-economische rich

ting die Vlaanderen uitmoet. Het is ove
rigens een misvatting dat de Vlaamse 
beweging enkel met haar onafhankelljk-
heidseis nog langer de door velen ge
wenste .speerpuntfunctie' uitoefent. Op 
een moment dat ook de politieke partijen 
en zelfs het Vlaamse 'establishment' on-
afhankelijkheidsscenario's in de lade heb
ben liggen, moet de Vlaamse beweging 
de maatschappelijke richting van Vlaan
deren mee uittekenen. 
Het is in dat opzicht dat onlangs Vlj^KAf^ 
een Vlaamse- en democratische actie-en 
denkgroep werd opgericht. Een van de 
initiatiefnemers Is de Gentenaar Julien 
Borremans. Borremans wou per se het 
multiculturele debat binnen de Vlaamse 
Volksbeweging (WB) inleiden. Hij kreeg 
echter lik op stuk en dus hield hij een 
nieuwe groep boven de doopvont, zonder 
de WB vaarwel te zeggen. De actle-en 
denkgroep wordt gesteund door .voor
aanstaanden' als Ludo Abictit, Eril< De-
foort, Antoon Roosens, Jaak Peeters, An
dré Monteyne en Lionel Vandenöergtie. 
Net als het Taal Aktiekomitee (TAK) wil 
VLAKAF actie voeren, zij het op een andere 
wijze. Zo mogen acties niet enkel op 
Vlaams-Brabant of de taalgrens toegepast 
worden. Ook in Brussel wil VLAKAF tot de 
actie overgaan met een wilisaar aange

paste stijl want in een complex dossier als 
Brussel, zo venwoordt Bon^mans het, 
„kan radicale agitatie meer slecht dan 
goed doen." 
Bovendien dient volgens VLAKAF de 
Vlaamse beweging zich ook op andere dan 
communautaire paden te begeven. De 
,niet uitgesproken links', dan toch .pro
gressieve' organisatie kiest weliswaar re
soluut voor onafhankelijkheid en zet zich 
bovendien af tegen Europa en vooral 
tegen de belangen van het mondiale ka
pitaal.Ook thema's als het sociale Vlaan
deren, milieu en het migrantenvraagstuk 
zullen aangekaart worden. Daarmee wil 
VLAKAF het debat over het toekomstige, 
liefst progressieve Vlaanderen aanzwen
gelen en zelfs .sturen'. Opvallend is dat 
VLAKAF iedereen wil aanspreken, dus ook 
het Vlaams Blok. Niet een ,cordon-sa
nitaire', maar wel de ,positieve' confron
tatie met extreem-rechts kan haar tot 
andere gedachten brengen, zo luidt de 
redenering. Uiteindelijk wil men het on
afhankelijkheidsstreven in verband bren
gen met progressieve ideeën. Dat en het 
bespelen van meerdere themata moet 
een antwoord bieden op de,reactionaire' 
Vlaamse beweging. Ten lange leste wil 
men déze beweging met behulp van een 
positieve, tot dialoog bereide stijl .re
cupereren'. 

De oprichting van VLAKAF is niet zonder 
belang. De groep kan het Vlaamse publiek 
overtuigen van het autonome, maar so
ciaal-democratische en maatschappelijk 
verdraagzame Vlaanderen. Ook naar de 
progressieve .opinion leaders' kunnen sig
nalen worden gestuurd. Net op tijd, want 
binnen de Vlaams-progressieve wereld 
doet zich langzaam, maar zeker een ken
tering voor. Dat De Morgen-hoofüre-
dacteur Yves Desmet In de jongste uit
gave van Doorbraak (WB) verklaarde dat 
„België een artificiële constructie Is die 
tussen nu en twintig jaar wordt opge
doekt", spreekt alvast boekdelen. 
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stof tot spreken 
Enige tijd geleden gingen de verkeersboetes 
fiks de hoogte in, ook die voor de zwakke 
weggebruikers. Fietsers die bv. zonder licht 
rondrijden en betrapt worden, dienen 
5.600 fr. op te hoesten. De automobilist 
die door het rode licht rijdt, betaalt 
evenveel. „Is de hoogte van deze boete 
verzoenbaar met een beleid waarbij de 

positie van de zwakke weggebruiker 
beschermd wordt?" vroeg Hugo Olaerts 
zich af. Beiden zijn wettelijk gezien 
verzoenbaar, zo blijkt uit het antwoord van 

staatssecretaris Peeters. Er wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen zware 
overtredingen, wie ze dan ook begaat. 
Mogelijk komt daar verandering in omdat 
er voorstellen zijn om het onderscheid 
tussen de verkeersovertredingen te 
verfijnen. En zal een 'meer genuanceerde 
en billijker geachte geldboete' tot de 
mogelijkheden behoren. 

i 

• WETSTRAAT ^ 

Verleden week dinsdag lichtte geneesheer Vic 
Anciaux, voorzitter van de Ethische 

commissie van de VU, het partijstandpunt over 
euthanasie toe. Voor de VU is euthanasie enl<el 

mogelijk bij terminaal zieke patiënten die 
ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Dat kan tevens 

psychisch of emotioneel lijden zijn. 

Euthanasie: 
bescherming 

patiënt 
onvoorwaardeiUic 

Dat de VU het debat omtrent euthanasie 
wil aanzwengelen, is geen toeval. Zo 
wordt het politieke debat op een on
begrijpelijke en arrogante wijze uit de 
weg gegaan. De federale regering heeft 
immers beslist dat er geen wisselmeer
derheden inzake ethische kwesties kun
nen tot stand komen. Dat de meerderheid 
als de dood is voor een debat over de 
zachte dood, staat in schril contrast tot het 
almaar nadrukkelijker voeren van het 
maatschappelijk debat. 

Erger nog, het obstinaat weigeren van het 
politieke debat in combinatie met de 
ongenuanceerde strafbaarheid van eu
thanasie leidt in feite tot talrijke wan
daden en regelrechte misdaden. Tijdens 
getuigenissen voor de pluralistisch sa
mengestelde Raadgevende Commissie 

voor Bio-Ethiek gaven verpleegsters rui
terlijk toe dat in instellingen van iedere 
ideologische achtergrond patiënten als 
het ware worden „vermoord". Ver
moord, omdat de perfect bij bewustzijn 

Heicsenjacht 
' Tijdens het werkgetegenheidsdebat 

in het Vtaams parlement confronteerde 
Jean-Marie Bogaert minister-president Luc 
Van den Brande met zijn stoere uitspraken 
over arbeldskostenverlagfng. Voor de ver
zamelde pers had hij verklaard bijkomende 
middelen te voorzien voor de verlaging van 
arbeidskosten in de particuliere sector. 
Van den Brande kreeg meteen lik op stuk van 
de Vlaamse vice-premier Luc Van den Bos
sche (SP). Hij maakte van de onduidelijke 
bevoegdheidsverdeling gebruik. Arbeids
kostverlaging, zo redeneerde de Gentse 
SP'er, hoort de federale en niet de Vlaamse 
overheid toe. En dus moest Van den Brande, 
aldus Van den Bossche, gas terug nemen. 
Nu komt dat wel meer voor, zij het dat Jean-
Marie Bogaert zich ook vragen stelde bij de 
dubbelzinnige houding van de Vlaamse re
gering. De tegenstrijdige verklaringen inzake 
sociaal-economische matenes kunnen im
mers geenszins het vertrouwen van de con
sument, werkgever en werknemer opwek
ken. Bovendien hekelde Bogaert de houding 
van de minister-president tegenover het 
Vlaams parlement. Als sluitstuk van het grote 

werkgetegenheidsdebat op 29 april had Van 
den Brande met geen woord gerept over 
loonlastverlaging, ook al werd daarop aan
gedrongen, 
Jean-Marie Bogaert: „Viaanüeren is niet 
gediend met al te vrijblijvende persverkla
ringen van de minister-president." 

"'1 Ook In de federale kamer van volks
vertegenwoordigers werd een stoere ver
klaring in hennnering gebracht. Daar merkte 
Geert Bourgeois op dat Binnenlandminister 
Johan Vande Lanotte (SP) naar aanleiding 
van het rapport-Dutroux bij hoog en bij laag 
beweerde een tuchtprocedure te zullen star
ten tegen de in de fout gegane rijkswachters. 
Vandaag Is het rijkswachtsyndicaat van oor
deel dat de meeste feiten van 1995 reeds 
verjaard zijn. Het VU-kamerlid noopte Vande 
Lanotte dringend duidelijkheid te scheppen. 
Daarop sloot de minister sancties niet uit. 
Geert Bourgeois: „ Het verheugt me dat de 
minister zelfs bij verjaring sancties wil tref
fen. Toch vraag il< me af waarom men een 
heksenjacht zou organiseren op kleine ver
antwoordelijken ais men de grote verant
woordelijken toch vrijuit laat gaan." 

VIc Anciaux: „ Voor de VU Is 
euthanasie enkel mogelijk bij 
terminaal zieke patiënten die 

ondraaglijk lijden. Overigens moeten 
de rechten van de patiënt beschermd 

worden." 

zijnde, weliswaar stervende ,slachtoffers' 
ongevraagd en zonder iemand in te lich
ten dodelijke ,coctails' worden toege
diend. 

DEFINITIE EUTHANASIE 
De VU vond het dan ook noodzakelijk om 
haar verantwoordelijkheid op te nemen. 
Per slot van rekening gaat het hier ook om 
een niet te verwaarlozen bevolkings
groep. De rechten en bekommernissen 
van een almaar toenemende oudere be
volking mogen niet verwaarloosd wor
den. Laat ons o.m. daarom naast het 
opnemen van verantwoordelijkheid ook 
klaarheid in het debat scheppen, zo 
meende de VU. 

„In die zin", zo stipte Vic Anciaux tijdens 
een persconferentie aan, „is weten waar
over men spreekt en waarover men dus 
niet spreekt een voorwaarde om tot een 
kwalitatief hoogstand en succesvol debat 
te komen." Zo kan euthanasie niet met 
zinloze medische (be)handelingen gelijk
gesteld worden. Daarom houdt het af
bouwen van een „hardnekkige therapie" 
bij een onbewuste comateuze patiënt 
geen euthanasie in. Een dergelijke mis
leidende, want niet ter zake doende de
finiëring speelt enkel in de kaart van 
diegenen die het debat over zelfgekozen 
levensbeëindiging uit de weg willen gaan. 
Deze redenering gaat ook op ten aanzien 
van palliatieve zorgen. Sommigen, vooral 
van CVP-zijde, zien in palliatieve zorgen 
een alternatief voor de vraag naar eu
thanasie. 

VOORWAARDEN 
„Het is evident", zo stelde Vic Anciaux, 
„dat de vraag naar euthanasie in een 
bepaalde mate vermeden kan worden 
door ieder mens aan het einde van zijn 
leven zo goed mogelijk te verzorgen en 
door een goed uitgeruste palliatieve zorg 

naar het sterven te begeleiden. Daartoe 
moet de overheid de nodige middelen 
vrijmaken. Maar palliatieve zorg is geen 
vervangmiddel voor euthanasie, het be
oogt iets anders." 

Het debat over euthanasie gaat volgens de 
VU over situaties waarin er van palliatieve 
zorgen geen sprake meer kan zijn. Van
daar dat euthanasie staat voor het „op
zettelijk levensverkortend handelen bij 
een ongeneeslijk zieke patiënt wiens le
ven niet meer te redden is en die on
draaglijk en uitzichtloos lijdt." 
In deze begripsbepaling ligt meteen een 
aantal voorwaarden voor het toelaten van 
euthanasie vervat. Een eerste en essen
tiële voorwaarde behelst het verzoek. 
Zonder verzoek kan geen sprake van 
euthanasie zijn. Een patiënt moet dan ook 
het verzoek tot euthanasie op schrift 
stellen. Op die manier heeft de wilsuiting 
van de patiënt uitdrukkelijk en onte
gensprekelijk de absolute voorrang. Want 
op geen enkel moment kan het verzoek 
van de nabestaanden, ouders, echt-
geno(o)t(e), kinderen of familieleden in 
de plaats van het verzoek van de be
trokkenen zelf treden. Is de patiënt niet 
meer in staat tot een schriftelijke wils
uiting, dan kan het verzoek mondeling 
aan de arts worden overgemaakt, even
wel in het bijzijn van getuigen. Gaat het 
over een ,onbewuste' patiënt die on
draaglijk lijdt, dan kan de familie de vraag 
naar euthanasie stellen. Eventueel kan de 
arts de familie hierover aanspreken. In 
beide laatste gevallen, echter, moet een en 
ander wettelijk verduidelijkt worden. Er 
moeten immers strenge voorwaarden 
worden ingebouwd om de patiënt te 
beschermen. Juist daarom dient het voor-
aafgaand medisch overleg wettelijk wor
den vastgelegd. Dat daarbij de verpleeg
kundigen worden geraadpleegd, vindt de 
VU niet meer dan normaal. 

WEHELIJKE REGELING? 
Dat enkel de medische wetenschap kan 
oordelen of en wanneer de stervensfase is 
ingetreden, ligt tevens voor de hand. Er 
moeten daarbij evenwel duidelijke me
dische criteria en afgebakende grenzen 
gerespecteerd worden. Op die manier 
wordt de patiënt ook tegenover zichzelf 
beschermd, staat euthanasie niet voor 
zelfmoord. 

De VU laat in het midden of euthanise al 
dan niet gelegaliseerd moet worden. De 
partij zal ook geen wetsvoostellen in
dienen, maar ingediende voorstellen 
amenderen. In de plaats van al dan niet 
legalisering, hecht de partij veel meer 
aandacht aan een duidelijke definiëring, 
aan beschermende voorwaarden en een 
daartoe afdoende (medische) reglemen
tering. 
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Nederland is een zelfstandige staat en 
Vlaanderen niet. Dit verschil is de reden 
waarom Vlaanderen geremd wordt in het 
maximaliseren van de welvaart voor haar 
bevolking. België legt Vlaanderen be-
leidsimmobilisme op, met alle gevolgen 
vandien... Als Wallonië zichzelf de af
grond wil instorten, kunnen wij dat als 
Vlamingen alleen maar betreuren. Wal
lonië heeft echter niet het recht om ook 
Vlaanderen deze dieperik mee in te sleu
ren. Het dynamische Vlaanderen wil 
vooruit en zal daarom zelf het heft eigen 
handen moeten nemen. 

SOCIAAL 
Een onafhankelijker Vlaanderen kunnen 
we gelijk stellen met een meer sociaal 
Vlaanderen. Onze schuldenberg zou kun
nen worden afgebouwd waardoor er 
meer middelen ter beschikking komen 
voor een sociaal beleid ten voordele van 
de zwakkeren in onze samenleving. Ook 
de zware loonkosten zouden kunnen 
worden verlicht. Samen met andere be
geleidende werkgelegenheidsbevorde-
rende maatregelen zou dit heel wat ar
beidsplaatsen kunnen opleveren. Wat tot 
een serieuze daUng van de werkloos
heidscijfers zou kunnen leiden. Dit alles 
zonder kunstmatige ingrepen in de sta
tistieken waaraan de federale regering 
zich maar al te graag bezondigt. We 
hoeven ons hierin niet al te bescheiden op 
te stellen. Men zou weldra in Europa van 
het Vlaams u/ondermodel spreken. 
De eis voor een onafhankelijker Vlaan
deren komt dus neer op een eis voor een 
beter en welvarender Vlaanderen. Ook 
de Walen kunnen baten hebben bij het 
opdoeken van België. Op dit moment 
gaan zowat alle Waalse partijen de com
munautaire toer op om de interne pro
blemen te verdoezelen. Zo ontlopen ze 
hun verantwoordelijkheid ten aanzien 
van de Waalse bevolking om deze te 
moeten oplossen. Het wegvallen van de 
externe „Vlaamse vijand" zal de Waalse 
politici verplichten de hand in eigen boe
zem te steken en de echte problemen voor 
ogen te zien. Daar zal de Waalse be
volking pas beter van worden, en niet 
door alle schuld in Vlaamse schoenen te 
schuiven. 

Noch Vlamingen, noch Walen hebben 
dus echt baten bij het voorbestaan van 
België. Het zou dan ook misdadidg zijn 
ten aanzien van de bevolking om dit land 
kunstmatig in stand te houden en zo het 
immobilisme te verankeren zodat hier 
geen enkel probleem meer kan worden 
aangepakt. 

Of wordt het wachten tot onze economie 
helemaal ineenstuikt? Het mag nog een 
wonder heten dat Vlaanderen het zelfs in 
het Belgische keurslijf meer dan voor-

D e Financieel-Economische Tijd van 15 mei 

1997 meldde dat de gemiddelde Vlaamse 

economische groei over de jaren 1994-1995 iets 

hoger lag dan de Nederlandse. Vlaanderen deed 

hiermee dus beter dan Nederland, dat over heel 

Europa wordt geprezen omwille van zijn 

modeleconomie. Maar wat is het verschil? 

<̂  ECONOMIE # 

treffelijk doet. Proberen we ons eens voor 
te stellen hoe goed we het niet zouden 
doen indien dit keurslijf niet zou bestaan 
en indien we een regering zouden hebben 
die een goed beleid zou kunnen voeren. 
Enkel Vlaamse onafhankelijkheid kan 
onze economie extra zuurstof geven zo
dat ze door haar plafond - dat België heet 
- heen kan groeien. Dan zal de grote 

eerste dienen we onze Vlaamse aanwe
zigheid in Brussel te verstevigen door op 
elk beleidsniveau in deze stad waarborgen 
voor de Vlamingen af te dwingen. Het 
francofoon tegenargument dat de Vla
mingen in Brussel de best beschermde 
minderheid in Europa zijn is niets waard. 
Door de Vlamingen - die immers de 
autochtone bewoners van Brussel zijn -

Hoe zelfstandiger. 
hoe minder 

wericioosheid? 
Vlaamse werkkracht pas aanleiding geven 
tot meer Vlaamse welvaart. 

BRUSSEL 
Vooraleer we deze belangrijke en nood
zakelijke stap kunnen zetten, dienen we 
twee belangrijke zaken voor ogen te hou
den om Brussel niet te verliezen. Ten 

als beschermde minderheid te bestem
pelen, bekennen de Franstaligen tevens 
dat zij zich hebben schuldig gemaakt aan 
een vorm van etnische zuivering. 
Ten tweede dient Vlaanderen dringend 
werk te maken van een charme-operatie 
richting buitenland. Bij een opdeling van 
dit land zullen het wellicht niet enkel de 

Vlamingen en de Franstaligen zijn die 
over het lot van Brussel beslissen. Be
treffende Frankrijk dienen we ons niet 
veel illusies te maken, maar het moet 
mogelijk zijn om de Germaanse landen en 
de Angelsaksiche wereld van ons gelijk te 
overtuigen. Dit zou misschien wel eens 
onze belangrijkste hefboom naar Brussel 
toe kunnen zijn. 

In het belang van het vrijwaren van onze 
welvaart ten voordele van alle Vlamingen 
en om de komende generaties ook een 
mooie toekomst te bezorgen, zal de VU 
haar voortrekkersrol in het bereiken van 
een onafhankelijk Vlaanderen in een fe
deraal Europa verder blijven spelen. 

Kristof Agache 

Bijeen 
opdeling van 
dit land zullen 
het wellicht 
niet enkel 
Vlamingen en 
de 
Franstaligen 
z||n die over 
het lot van 
Brussel 
beslissen. 

Jaren geleden hebben we Frieda Brepoels van
uit Biizen naar Brussei zien i<omen, geroepen 
om in de lioge vergadering te zeteien. Ze 
maalde vrij viug haar weg en deed dat op zo'n 
vanzeifsprei<ende wijze dat zelfs de ingewijde 
dacht een habitué aan het weri< te zien Met 
haar ontwapenende charme veroverde ze me
nig l<aderiidhart, zeifs van hen die (nog steeds) 
denken dat politiek een mannenzaak is. En zij 
die niet door knieën gingen wist ze te ont
dooien met een brede glimburgerlach en zan-
geng Haspengouws, niet te vergelijken met het 
schrale, harde Kempisch. Ook voor buiten
staanders werd ze vlug „ons Frieda". 
Toen het verkiezingslot haar minder gunstig 

^ ACH ZO ^ 

de vliegende insecten, de getrainde bestulvers 
van groenten en fruit, te vervangen. Deze 
natuurlijke luchtmacht heeft het hard te ver
duren vanwege de hi-tech die niet altijd mi-
lieuvnendelijk is Dit is kort samengevat het 
probleem. Imkers hebben daarover bij Rieda 
hun beklag gemaakt want zowel de wilde als de 
gekweekte honigbij zijn op sterven na dood. Zij, 
en de vlinders, de hommels, de wespen en de 
vele andere zwevers, zijn er nochtans nodig 
voor de land- en tuinbouw, maar pesticiden en 

Frieda, de bUtJes 
en de bioemen 

was „verdween" ze In de provinciale deputatie 
waar ze met kennis van zaken en verbeelding 
Limburg meebestuurt. Soms, maar te weinig 
naar onze zin, zakt ze nog eens naar Brussel af. 
Zodat wij, als we wat over „ons Frieda" willen 
horen de veelvuldige druksels moeten lezen die 
ons vanuit de jeneverstad bereiken. 
Een van de jongste missiven bericht over een 
echt Friediaans project en het verbaast ons 
helemaal niet dat zij die in Limburg o.m. het 
Gelijke-Kansenbeleid promoot achter het ini
tiatief zit. 
„Gedeputeerde Brepoels voorziet de bijtjes van 
bloemetjes" lezen we. Daar wilden wij het fijne 
van weten en dus lazen we met grote aandacht 
wat „ons Frieda" daarmee bedoelt. De ge
sofistikeerde machinerie die voor een moderne 
voedselproductie zorgt, is er niet in gelukt om 

herbiciden, het inperken van de bijenweiden en 
de uitbouw van monoculturen zorgen voor het 
drastisch afkalven van het bestuivende insec
tenbestand. Gedaan met de natuuriijke partner 
in de land- en tuinbouw van deze fruit- en 
bloemenrijke gouw, gedaan ook met het potje 
honig. En daar is het de Imkers toch om te 
doen. En mij ook, bij het ochtendontbijt. 
In het aanschijn van dit veriies begaf de Lim
burgse Imkersbond zich richting Frieda, de 
bezige bij van de bestendige deputatie. Samen 
vonden zij het project Bloemenweiden voor 
bijen uit. Alle braakliggende gronden zouden 
moeten worden bezaaid met een mengsel van 
bloemenzaden, niet zomaar een melange maar 
een weloverwogen samenstelling. En daar had 
men in Duitsland, waar het probleem reeds 
eerder was gesteld, wat op gevonden. Met 

name de Tübingse en Brandenburgse men
geling. Zit daar verschil op? Jazeker! Want, zo 
leren we, het verschil tussen beide ligt hem in 
het verschil tussen de grond. Tubings voor 
rijkere, Brandenburgs voor magere gronden. 
Waar Duitsers allemaal goed voor zijn! 
In de mengsels zit bernagie, boekweit, dille, 
gele ganzebloem, kaasjeskruid, klaproos, ko
renbloem, mosterd, radijs, zonnebloemen, et
cetera. Elke april dient het zaad gestrooid en 
drie weken later reeds verschijnen de eerste 
bloemen. En, wordt ons verzekerd, de bloei-
penode gaat onverminderd door tot aan de 
eerste vorst in het najaar! En omdat het al
lemaal overievende planten zijn hoeft er vol
gend jaar niet opnieuw te worden gezaaid. 
Ons Frieda onmiddellijk gewonnen voor zo'n 
projea, sprak haar begroting van Leefmilieu 
aan en betaalde de wonderiijke zaadmengels 
uit de provinciale kas, de Limburgse imkers 
zochten de eigenaars van restgronden op en 
gingen aan het zaaien. 

Tien hertaren kregen het Tübingse mengsel 
over zich heen en bijna acht het Branden
burgse. 
Watje leer nu uit zo'n verhaal? Tenslotte gaat 
het toch maar over hommels, bijen, zweef-
vliegen, wespen en ander vervelend tuig, goed 
om neergemept te worden. Dacht ik, fout. 
Maar niet zo Frieda en haar imkers. Want hoe 
onbeduidend deze inserten ook zijn, ze zijn er 
niet voor niets, ze spelen een onvervangbare 
rol in het ingenieuze radenwerk dat natuur 
heet. En om deze te vervangen ontbreekt het 
de anders zo slimme agro-industrie aan vol
doende hersens. Best zo! 
Als ik in de toekomst een vers potje honig 
aanbreek zal ik niet weten of het Tubings of 
Brandenburgs Is. Maar het komt misschien wel 
van „ons Frieda"... 

RJismus 
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Provincie 
Vlaams-Brabant: 
zorg voor 
bouwicundig erfgoed 

^ UIT DE REGIO ^ 

De Sint-
Martinuskerk 
van Overuse 

zal 
gerestaureerd 

worden. 

é 

Op voorstel van gedeputeerde Herman 
Van Autgaerden (VU) heeft de provincie 
Vlaams-Brabant beshst over het toeken
nen van een restauratiepremie aan de 
Sint-Martinuskerk in Overijse en over het 
beschermen van de hoeven Groot Amel-
gem en Klein Amelgem (Meise, 
Merchtem en Wemmei) en van de pas
torie met tuin in Opwijk. 
De Sint-Martinuskerk in Overijse is be
schermd als monument. De provincie 
wordt dus verplicht om een bijdrage te 

leveren in de restauratiekosten indien 
deze er zijn. De kerk is dringend aan dak
en gevelwerken toe. 

Al deze werken kaderen in de eerste 
restauratiefase van de kerk. De subsi
dieerbare kosten van deze werken wor
den geschat op 38.872.476 fr. (BTW niet 
inbegrepen). De provincie levert een bij
drage van 10.065.639 fr. 
Groot en Klein Amelgem zijn twee hoe
ven die deel uitmaken van het gehucht 
Amelgem, gelegen op grondgebied 

Meise, Merchtem en Wemmei. Er werd 
voorgesteld om deze hoeven met hun 
omgeving (het hele gehucht) als mo
nument en als dorpsgezicht te bescher
men. Groot Amelgem wordt nog ge
deeltelijk gebruikt als landbouwbedrijf. 
Klein Amelgem wordt alleen bewoond. 
Het is gelegen in landschappelijk waar
devol agrarisch gebied. Aan de oorsprong 
van het gehucht ligt waarschijnlijk een 
Gallo-Romeinse villa en een heerbaan. 
Het domein was toen ook ingedeeld in 
drie „Campa", gelijke velden, wat ook 
typisch Gallo-Romeins is. 
In de feodale periode verbrokkelde het 
domein onder verschillende eigenaars. 
De norbertijnerabdij van Grimbergen 
wist in de 12de eeuw het domein te 

herenigen door aankoop en schenkingen. 
Zij bleef de eigenaar tot aan de Franse 
revolutie. 

Over het onstaan van Klein Amelgem 
bestaan verschillende versies. Groot 
Amelgem is zeer verspreid gebouwd: een 
woonhuis met aanleunende stalvleugel, 
alleenstaande langsschuur en een bak
huis. Dot alles werd opgetrokken in de 
eerste helft van de 17de eeuw nadat de 
oorspronkelijke bebouwing in de 16de 
eeuw werd verwoest. Klein Amelgem is 
een middelgrote vierkantshoeve uit de 
18de en 19de eeuw bestaande uit een 
éénlangs boerenhuis, een dienstvleugel, 
twee stalvleugels en een langsschuur. 
Het gehucht (de omgeving) wordt dus als 
dorpsgezicht beschermd. 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 6 Juni SiNT-AMANDSBERC: 

Schepen Lieven Decaluwe en medewerker 
Bart Rondas over „Het groene Cent van het 
jaar 2000. Natuurontw^ikkeling in Cent en 
Sint-Amandsberg". Om 20u. In Sint-Elooi, 
Antwerpsesteenweg 275, Sint-Amands
berg. Toegang gratis. Org.: Dr. coosse-
naertskring i.s.m. vu-SInt-Amandsberg. 

WO. 11 juni CENT: Seniorenaca-
demie Gent (FVK) volgteen rondleiding met 
natuurgids in het Natuurreservaat Bour-
goyen-Ossemeersen. Afspraak om 14u.15 
in de blokhut in de Driepikkelstraat. Vertrek 
om 14U.30. Deelname: 100 fr., leden FVK, 
WVC en Sneyssens 50 fr. Meer info: 
09/230.72.87. 

Za. 21 Juni GAVERE: 15de Zomer-
barbecue. Vanaf 19u.30 in zaal Nova, Steen
weg 82 te Asper. Aperitief, hapjes, scampi's, 
varkensham en dessert aan 600 fr. (-18j.: 
300 fr). Gastspreker: Geert Bourgeois. In
schrijven vóór 19/6 bij bestuursleden. Org.: 
vu-Groot-Gavere. 

Zo. 19 Juni LEDE: Jaarlijkse Bar
becue in zaal 't Hofsmeer, Hofsmeerstraat 
te Impe-Lede. vanaf 12u.30 Deelname: 400 
fr. aperitief inbegrepen. Org.: VU-Lede. 

Zo. 6 Juli OUDENAARDE: Barbecue 
in Dorpshuis De Linde, Berchemweg 250 te 
Melden. Deelname: 400 fr. p.p., -12J. 250 fr. 
Org.: Vlaamse Vriendenkring Oudenaarde 
i.s.m. vu-Oudenaarde. 

vr. 11 Juil DEINZE: Culdensporen-
slag-herdenking. Feest van de Vlaamse Ge
meenschap. 19u. Beiaardconcert. 20u. 
Feestzitting in de Bietenoogstzaai van het 
Museum van Deinze en de Leiestraak. Met 
Partytuur (muziek-ensembte uit De PInte). 
Toespraak door Herman Maes. voorzitter 
Cultuurraad. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 5 Juni BRUGGE: Met VWG-

Brugge naar Frans-Vlaanderen. Verzamelen 
om 7U.45 aan zijkant gratis parking station. 
Vertrek om 8u. stipt. Terug rond 19u. Deel
name: 850 fr (bus + fooi chauffeur + 
aperitief en volledig middagmaal). Inschrij
ven vóór 28/5 bij Charles Tamsyn 
(050/35.37.99). 

Vr. 6 Juni ZWEVEGEM: Invullen van 
belastingsaangifte. Vanaf I7u.30 in het Bol
dershof, Haretbeekstraat. invullen, uitreke
nen in discretie. Org. Vlaamse Klub Groot-
Zwevegem. 

WO. 11 Juni BRUGGE: Klelnkunst-
namiddag door Frans Jacobs. Om I4u. in de 
Magdalenazaal. Violierstraat 7. Na de ac
tiviteit Is er koffietafel voor wie dit wenst. 
Org.; VWC-Brugge-Zuid. 

DO. 12 Juni DEERLIJK: Jaarlijkse 
herdenkng René De Clerc. Om 19u. aan de 
kerk St. Columba te Deertijk. Toespraak door 
dhr Werner Van Denabeele. Infol: 
056/71.76.41-71.47.68. 

Za. 14 Juni BRUGGE: Cabaretavond 
met Karel Declercq over,.Het jolijt van de 
actualiteit". !n Het CC De Dijk, Blanken-
bergse Stenweg 221. Deuren 20u. Toegang: 
leden Vlaams Forum 250 fr., niet-leden 
300 fr. Toegangskaarten: Joel Boussemaere 
(050/35.66.87), Hilde Jaques 
(050/33.80.53), Gerard vanhecke 
(050/33.13.91). Org.: VZW Vlaams Forum, 
Sint-Kruis-Brugge i .s.m. VU-Croot-Brugge. 

Za. 14 Juni WESTENDE: Jaarlijks 
Ledenfeest van VU-Westende-Lombard-
sijde. Om 20u. in feestzaal Touring-Club, 
Lombardsijdelaan 153 te Westende. Deel
name 495 fr (aperitief, koude schotel en 
koffie). Inschrijven vóór 9/6 bij Chris Niville 
(058/23.71.32) Of Lode Maesen 
(058/23.34.30). 

Zo. 15 Juni TiÊLT: Zomerbarbecue 
in De Oude Wal, Ruisseledesteenweg. Ape
ritief vanaf l lu,30. Gastsprekers: Geert 
Bourgeois en Chris vandenbroeke. Info en 
inschrijvingen: 051/40.35.95. Org;: VU-
Tielt. 

IWa. 16 Juni IZEGEM: Panamaranko 
in Watou, door Els Vermeersch, lic. Kunst
geschiedenis. Om 20u. in de Plantynzaal van 
de izegemse Stadsbibliotheek, vooraf in
schrijven bj José Bogaert (051/30.10.39) of 
Erik Vandewalle (051/30.26.70). Org.: 
VSVK. 

Do. 19 Juni BRUGGE: Daniel Vang-
roenweghe over „Aids in Afrika". Oor
sprong, verspreiding, seksuele netwerken 

enz. Om 20u. in De Gulden Spoor, 't Zand 22 
te Brugge. Org,: Vzw tnformativa. 

Do. 19 Juni BRUGGE: Daniel Vang-
roenweghe over ,,Alds in Afrika". Om 20u. 
in De Gulden Spoor, 't Zand 22. Org.: in-
formativa. 

Za. 21 JunI ZWEVEGEM: Zomerreis 
van Vlaamse Club Groot-Zwevegem. Ver
zamelen om 8U.45 aan de oude vaartbrug in 
de Otegemstraat. Om 9u. stipt afvaart naar 
Oudenaarde. Verder ook rondrit door de 
Vlaamse Ardennen. Deelname: I.OOOfr p.p. 
(boot, bus, gids en avondmaal), inschrijven 
tot 13/6 bij bestuursleden. 

WO. 25 Juni BRUGGE: ingrid scher-
rens spreekt over ,,Slapen en relaxatie
oefeningen". Om 14u. in de Magdalenazaal, 
Violierstraat 7. Na de activiteit is er kof
fietafel voor wie dit wenst. Org.: VWG-
Brugge-Zuid. 

ZO. 6 Juni DEERLIJK: Braadfeest in 
het Caverkasteel te Deeriijk vanaf llu.30. 
Org.: VU-Deeriijk. Info: 056/71.76 41 -
71.47.68. 

ANTWERPEN 
Dl. 10 Juni BERCHEM: Wandelen 

o.l.v. Alex Elaut in het park Middelhelm en 
Den Brandt. Samenkomst aan het Nach
tegaaltje om 18U.45. Vertrek stipt om I9u. 
Deelname p.p. 150 fr. Inschrijven verplicht 
bij FW-Berchem (03/321.73.60). 

za. 14 Juni SCHOTEN: Het koor De 
Notenkrakers van VWC-Schoten verzorgen 
de mis in de Finistère-kerk in de Nieuw
straat te Brussel om I6u.30. Sympathisan
ten kunnen gratis mee met de bus. Vertrek 
om I4u. op de CB-pari<ing, Bredabaan. Ver
scheidene stopplaatsen zijn voorzien, tnfo: 
03/3553.68.94. 

Dl. 17 Juni BERCHEIVI: Wandelen 
o.l.v. Alex Elaut in het park Middelhelm en 
Den Brandt. Samenkomst aan het Nach
tegaaltje om 18U.45. Vertrek stipt om 19u. 
Deelname p.p. 150 fr. Inschrijven verplicht 
bij FW-Berchem (03/321.73.60). 

WO. 18 Juni TURNHOUT: Bert Ah-
ciaux spreekt over „Minder België is meer 
democratie". Om 20u. in De Warande, Kel-
dercafé. Org;: Vlaamse KringTurnhouti.s.m. 
VCLD. 

Dl. 24 juni BERLAAR: Publieke ge
meenteraadszitting, om 20u. Info: Walter 
Luyten (03/482.11.93). 

Za. 28 Juni MARIEKERKE-BORNEIM: 
Vlaamse Kring neemt deel aan het 20Ste 
Vis- en Folklorefestival. Stand In de Om
gangstraat aan nrs 24-26, met heerlijke 

visdelicatessen aan schappelijke prijzen. 
Van 11 tot 20u. Ook op zondag 20/6. 

Do. lOJUli WOMMELGEM: Guldens 
porenzangfeest. Om 20u. in Keizershof, 
Dasstraat 24. in het kader van 50 jaar Felix 
Timmermans en 15 jaar Jan Puimège. Gratis 
inkom. Org.: KK Jan Puimège, Vlaamse 
Vriendenkring, FVK-Rodenbachfonds A'pen 
en gemeentebestuur Wommelgem. 

Vr. 11 Juli BERLAAR: Culdenspo-
renviering met feestrede doorkultuursche-
pen Walter Luyten. Info: 03/482.11.93. 

za. 12 Juli HEIST 0/0 BERG: Breu 
geliaans buffet n.a.v. Culdensporenherden-
king. Om I8u. in saai Sirene. Reservatie 
verplicht. Betaling vooraf gewenst. Grootse 
feestavond in CC Zwaneberg, Bergstraat. 
Met optredens. Feestrede doorere-senator 
Walter Luyten. Info: 015/24.80.86 en 
03/482.11.93. 

Do. 31 Juli HEIST O/D BERG: Af
sluitingsdatum van deelnemerslijd groeps-
reservatie voor première van musical De 
Witte in het gemeentelijk CC op 18/10. Org. 
vu-afdeling, 015/24.80.86. 

VLAAMS-BRABANT 
vr. 6 Juni OVERIJSE: Het Volksna-

tionallse op de affiche. Tentoonstelling van 
39 ingekaderde affiches uit het ADVN-ar
chief in DD Den Blank. Opening om 20u.30, 
gelegenheidstoespraak door Walter Luy
ten. De tentoonstelling is vrij te bezoeken 
van 6 juni t/m 29 juni tijdens openingsuren 
van CC Den Blank. Org.: Vlaams Genoot
schap Overijse i.s.m. FVK-Rodenbachfonds. 
Info: Jan De Broyer (02/687/24.08). 

Za. 7 Juni LEUVEN: Nationale VU-
Vrouwendag. Thema's: naamgeving bij de 
geboorte en buitenschoolse kinderopvang. 
Gastvrouw: Cerda Raskin. M.m.v. Myriam 
Van Vaerenberg, Frieda Brepoels, Nelly 
Maes en Bert Anclaux. Aanvang: lOu. i.s.m. 
VCLD. 

LIMBURG 
Zo. 8 Juni TONGEREN: Familiewan

deling rondom de kllluis van Vrijhem (Hoe-
selt), o.l.v. CuidoGoedemé. Vertrek om 14u. 
aan de kluis, einde voorzien rond 17u. Deel
name gratis. Org.: VU-Tongeren. 

Zo. 15 Juni BEVERST- SCHOON
BEEK: Voor de tweede keer houdt de vu-
afdetlng Beverst-Schoonbeek een familie-
fletseling. Vertrek om 14U. aan het kerk
plein van Beverst. 
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Nationale Conventie 
wil confederatie 

tussen Vlaanderen 
en Wallonië 

1. Het huidig Belgisch federaal niveau 
beantwoordt met aan de noden van 
de burgers en functioneert onvol
doende als een democratische rechts 
staat Het vornnt een rem op de ont
wikkeling van Vlaanderen en Wallonië 
Het IS een hinderpaal voor de recht
streekse Vlaamse inbreng in Europa en 
de samenwerking met andere regio's 
en staten 
2. De Volksunie wil 6 miljoen Vla
mingen de volle verantwoordelijkheid 
geven voor de uitbouw van een so 
ciaal-rechtvaardige, welvarende en 
democratische samenleving 
- Daarom wenst de VU dat een con
federatie tussen Vlaanderen en Wal
lonië tot stand komt Deze confe 

deratie veronderstelt een akkoord tus
sen Vlamingen en Walen over de be
voegdheden die aan de confederatie 
worden toegewezen, over de hoofd
stad Brussel, en over de wederzijdse 
solidariteit 
- Daarom opteert de Volksunie voor 
een onafhankelijk Vlaanderen binnen 
een federaal Europa van volkeren en 
regio's 
5. Het volgend Vlaams Parlement 
moet zetelen als grondwetgevende 
vergadering Deze constituante stelt 
de Vlaamse grondwet op Alle inwo
ners van Vlaanderen en de Brusselaars 
die ervoor kiezen hebben het Vlaams 
burgerschap 

Brussel, 1 Juni 1997 
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DDND? 
urvers Duwen 

Nu Door! 
De namiddag was nog jong toen alle nationale 
mandatarissen van de VU hun eigen, kleine proces 
van België en de 'Belgische' politiek maakten. Een 
kort overzicht: 

Nelly Maes opende met de eis voor een 
Vlaamse ontvirfidcenngssamenwerklng. „Een ont
wikkelingsbeleid dat rekening houdt met de echte 
belangen van de plaatstelijke bevolking, niet het 
geld misbruikt als subsidie voor bevriende be
drijven." 

Bruggeling Jean-Marie Bogaert pleitte voor 
het recht op werk. „Zoveel mogelijk mensen 
moeten aan de slag kunnen. Dit kan o.m. door een 
andere financiering van de SZ." 

„Ik wil dat er meer open ruimte over blijft. 
Daarom moet er een stopzetting komen van de 
verkavelingen. Het budget voor renovatie- en op-
vulpremles moet verdubbeld worden." Getekend: 
Herman Lauwers. 

Nieuwkomer Cerda Raskin hekelde het hui
dige Mnderbllslagsteisei dat niet elk kind even
veel waarborgen biedt. „Daarom vraag ik een forse 
verhoging van de kinderbijslagen voor gezinnen 
met een laag inkomen." 

Johan Sauwens staat gekend als een radicaal 
nationalist en had dan ook weinig moeite met het 
afschaffen van liefst 27 overbodige Instellingen. 
Weg met de voetbalbond, de regie der gebouwen, 
Vlaamse mediaraad,...! 

„Opdat het volk nooit zal vergaan". Met 
deze amusante uitsmijter eindigde Chris Vanden-
broeke zijn kort pleidooi voor een volwaardig ou
derschapsverlof gedurende een periode van drie 
jaar Voor vrouwen én mannen. Voordelen: be
vordering van de gezinswaarden en arbeidsher
verdeling. 

,, Onderwijs moet gericht zijn op het vormen 
van weerbare, creatieve, kritische en gezonde 
mensen. Daarom willen wij de hele namiddag fi
losofie, expressie, cultuur en sport In onze ba
sisscholen." Kns Van Dijck, man van de praktijk, 
pleitte voor kwalitatief hoogstaand onderwijs 
met het kind in een centrale positie 

Etienne Van Vaerenbergh oogstte applaus 
met zijn eis voor het afschaffen van de faciliteiten. 
Hij stelde dat als één van de prioriteiten voor 
viaams-Brabant. 

Foto's Dann 1 
5 juni 1997 



„Tegelijk moet Vlaanderen in de Rand een beleid 
voeren dat oog heeft voor de sociale en culturele 
problemen die het gevolg zijn van de stadsvlucht 
uit het overwegend Franstalige Brussel." 

,,Beste Zuid-Nederlanders" Paul Van Grem-
bergen kreeg met deze opener de lachers op zijn 
hand. Hij pleitte voor een hechtere band tussen 
Vlaanderen en Nederland. ,,21 miljoen Neder-
landstaligen moeten in de EU In dezelfde richting 
aan hetzelfde zeel trekken. Ze moeten ervoor 
zorgen dat hun stem en taal gerespecteerd wor
den." 

Europarlementslid Jaak Vandemeule-
broucke heeft aan den lijve ondervonden wat een 
(hormonen)maffia vermag. Hij pleitte voor de op
heffing van het bankgeheim in strafrechterlijke 
onderzoeken en,,tegen een maffia zonder grenzen 
willen wij rechters zonder grenzen. 

Vlaams onderwijs In een multicultureel 
Brussel dat is het waar Sven Catz zich garant voor 
stelde. „Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 
kan voor alle kinderen een open poort zijn naar de 
Vlaamse gemeenschap." Vlaamse leerkrachten in 
het Brusselse moeten voorbereid zijn op het on
derwijzen van allochtonen. 

„Willen we van Brussel een echte hoofd
stad van Vlaanderen maken, dan moeten de ban
den tussen Brussel en Vlaanderen dringend ver
sterkt worden." Vlc Anciaux wil dat er maatregelen 
worden genomen die Brussel aantrekkelijk maken 
voor de Vlamingen. De multiculturaliteit van de 
stad kan een troef zijn als de Vlamingen er positief 
op inspelen. 

„Ik zie een gelijkenis tussen hondepoep en 
België: ze moeten beiden opgeruimd worden." Het 
publiek volgde Jan Loones In zijn weinig aan het 
toeval overlatende vergelijking. Ook voor het vor
stenhuis voorzag Loones een soortgelijke oplos
sing. „Adieu!" 

Fons Borginon herinnerde de vergadering 
eraan dat de VU een pacifistische partij Is en greep 
dat gegeven aan om de pleiten voor een Europese 
vredesmacht. „Het Belgische leger moet als klas
siek leger afgeschaft worden." 

Het Cents kamerlid Karel Van Hoorebetoe 
vroeg meer hulp en rechten voor slachtoffers 
van criminaliteit. „Slachtoffers hebben het recht 
minstens om de drie maanden geïnformeerd te 
worden over de stand van het onderzoek. We 
vragen ook speciale aandacht voor de positie van 
het kind als slachtoffer" 

Geert Bourgeois kwam met een radicaal 
voorstel tot afschaffing van de provincies op de 
proppen. Ze zouden vervangen moeten worden 
door 'kringen van gemeenten' „met daarbij als 
absolute voorwaarde dat dit niveau bestuurd wordt 
door rechtstreeks verkozen mandatarissen." 

„Als ik het voor het zeggen had ..." Hugo 
Olaerts had problemen met kussen, meer in het 
bijzonder met fls-cussen. Hij eiste daarom een 
eigen Vlaams ministerie van Financiën, „immers 
Vlaamse arbeid, creatie, voorzieningen, eigenhe
den en meerwaarden worden thans geconfron
teerd met Belgische Judaskussen." 

Annemie Van de Casteele sloot de rij met 
een voorstel rond de SZ. „Het moet vooral een 
sociale zekerheid zijn die zo georganiseerd is dat 
men automatisch de uitkering krijgt waar men 
recht op heeft, zonder de traagheid van de hele 
administratieve molen te moeten ondergaan." 

In zijn uitgebreide toespraak tot de na
tionale conventie maalcte voorzitter Bert 
Anciaux een overziciit van de huidige 
politieke situatie in België. Het werd een 
indrukwekkende aanklacht tegen het im
mobilisme van dit land, een patsituatie 
gedragen door regeringspartijen die me
kaar in stand houden omwille van de 
schandalen waarin ze verwikkeld zijn of 
omwille van het gebrek aan visie op 
beleid. Tegenover deze sur place stelt de 
VU haar project. Met klare standpunten 
en zonder verborgen agenda's. 
Uit de toespraak van voorzitter Anciaux 
lichten we de merkwaardige passages. 

OVER HET BELGISCHE 
IMMOBILISME 

De Belgische regering voldoet niet. Ze 
staat symbool voor immobilisme, vriend
jespolitiek, onkunde en onmacht. Ze 
klampt zich vast aan de macht en negeert 
de echte problemen die de mensen be
zighouden. Maar niet alleen de Belgische 
regering, heel de Belgische structuur, de 
Belgische staat is toonbeeld van pro-
fitariaat, vriendjespolitiek en machtsspel
letjes. België bestaat puur in het belang 
van zuilen en machtsgroepen, in het be
lang van a-sociale partners, in het belang 
van de onaantastbare entourage van de 
Kroon. 

De democratie in België is een lachertje. 
België is een hinderpaal voor propere 
politiek. België vormt geen meerwaarde 
meer voor Vlaanderen en Wallonië. In
tegendeel, het is een rem op Vlaamse en 
Waalse ontwikkeling. Deze Belgische 
structuur bestaat slechts om zichzelf in 
stand te houden. Hier moeten we vanaf. 
Kort en goed! 

OVER HET CONFEDERALISMe 

De VU kiest resoluut voor het confe-
deralisme, voor samenwerking tussen 
Vlaanderen en Wallonië. Voor een door
zichtige structuur in ons wederzijds be
lang. Een echt samenwerkingsakkoord 
vanuit een wederzijds respect en met een 
helpende hand naar die gemeenschap die 
het nodig heeft. Een confederalisme ook 
als positieve ondersteuning naar Brussel 
toe. Een Brussel dat zijn taak als hoofd
stad opneemt. Een Brussel dat samen
brengt in plaats van verdeelt. Een Brussel 
dat in wederzijds respect opkomt voor 
Vlamingen en Franstaligen en dat ruime 
integratie- en inspraakkansen biedt aan 
die grote groep nieuwe stadsbewoners 
van vreemde afkomst. 
Vandaag bieden wij dit samenlevings
contract aan. Vanuit de grote zorg voor 
alle inwoners in Vlaanderen en met eer
bied voor de Waalse bevolking. Naast het 
samenwerken met Wallonië moet Vlaan
deren durvend verbanden smeden met 
Nederland. De VU aanvaardt geen be-

we zUn dit aan de 
democratie verpiicht! 
voogding van Vlaanderens internationale 
contacten. Vlaanderen moet rechtstreeks 
aanwezig zijn binnen Europa en in de 
wereld. Daarom kiezen we voor een 
onafhankelijk Vlaanderen binnen een de
mocratisch en federaal Europa van ver
scheidenheid, een Europa van volkeren 
en regio's. Deze onafhankelijkheid is niet 
bekrompen, is niet beperkend, is niet 
remmend. Integendeel, ze staat voor een 
positieve wil om in een groter en federaal 
geheel vrij en ongebonden voor onze 
gemeenschap op te komen. 

OVER DE NPC 

Na de Witte Mars was ik ervan overtuigd 
dat grensoverschrijdende samenwerking 
binnen het politiek bedrijf meer dan 
noodzakelijk was. In verschillende par
tijen vond ik mensen die dezelfde harde 
analyse over het Wetstraatgebeuren 
maakten. Ze zijn er zich van bewust dat 
de traditionele partijen geen factor van 
vernieuwing kunnen zijn. Dat SP, CVP en 
VLD daarvoor teveel andere belangen 
moeten dienen. Na 6 maanden intensieve 
pogingen om een positief project op te 
bouwen dat inspeelt op de hoop van de 
bevolking, moet ik zwaar ontgoocheld 
vaststellen dat niets beweegt. De NPC is 
een lege doos en durvende doeners lopen 
er niet veel rond. De Witte comités wor
den moedeloos, de ouders zien het niet 
meer zitten, het parlement lijkt in slaap 
gevallen, de commissie-Dutroux kan de 
enorme verwachtingen niet blijven in
lossen, Zaal-F lijkt meer op een mystiek 
lichaam dan een wervend gebeuren, het 
Sienjaal is een academische debatclub... 

OVER EEN OPEN POLITIEk 

We moeten dringend onze blik verrui
men, ons resoluut buiten de Wetstraat 
begeven en ons richten tot de 96% men
sen van onze bevolking die niet par
tijpolitiek actief is. Die 96% die met hun 
beide voeten in onze samenleving staan, 
die voelen dat er vanalles misgaat, die 
veel vragen hebben, maar ook antwoor
den, ideeën over hoe het wel moet, 

positieve energie om iets te veranderen. 
We moeten ons richten naar die mensen 
die politiek engagement willen opnemen, 
zonder zich te laten verstikken in de 
partijpolitiek. Met hen moeten we sa
menwerking zoeken, met hen moeten we 
de dialoog aangaan, met hen moeten we 
een kartel sluiten. Dit is geen recupe
ratiepoging. Dit is een open politiek. Dit 
is een poging om een echte nieuwe brug te 
bouwen tussen de mensen en de politiek 
in de Wetstraat. We zijn dit aan de de
mocratie verplicht. 

OVER HET VU-PROJECt 

De VU biedt een project aan met klare 
standpunten en geen verborgen agenda's. 
Wie voor de VU kiest, kiest voor een 
maatschappij waar recht op arbeid géén 
holle slogan is. 

Voor de VU kiezen is kiezen voor een 
partij die een vuist maakt voor een sociaal 
Europa dat jobcreatie centraal stelt. Voor 
een economie voor de mens en niet 
omgekeerd. Met 

een stimulerend beleid ten bate van de 
KMO's. Voor een kwalitatieve economie 
met bedrijven die verantwoordelijkheid 
willen opnemen naar de gemeenschap 
toe. 

Het is tegelijk een keuze voor een harde 
aanpak van de zware fiscale fraude en het 
verouderde bankgeheim.. 
Kiezen voor de VU is kiezen voor recht op 
recht. De onmacht van de mensen in hun 
relatie met het gerecht, de politiek en de 
democratie moet nu aangepakt worden. 
De VU wil toegankelijke rechtbanken met 
snelle en betaalbare procedures. Waar 
procedurefouten niet langer door han
dige foefelaars kunnen ingeroepen wor
den om hun straf te ontlopen. 
Het is kiezen voor een parlement dat wel 
iets te zeggen heeft, dat zijn verant
woordelijkheid kan en mag opnemen, 
waar het debat echt kan gevoerd wor
den. 

Kiezen voor de VU is kiezen voor een 
groep van ongebonden politici met dur
vende ideeën en doorduwersmentaliteit. 
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..Ik daag u uit" 

Algemeen VU-secretaris Laurens Appeltans had voor de 
kaderleden een belangrijke boodschap. Zo vroeg hij of 
afdelingen, arrondissementen en kaders zich nog wel op 
het essentiële richten. Maximaal inspraak verlenen aan de 
leden wordt een van de prioriteiten. Medezeggenschap 
moet leiden tot het maken van maatschappelijke keuzen 
om zo te komen tot een vernieuwd, scherp profiel. Het 
ledencongres van november a.s. biedt, aldus de algemeen 
secretaris, daartoe een uitgelezen kans. 
Hij had het ook over de VU-koppigheid om een eigen 
opiniërend weekblad in stand te houden. „Wij zijn WIJ! 

Want ons weekblad wil onze mening leren kennen, het wil 
gelezen worden." Maar het overleven van WIJ mag „ons 
niet koud laten en is de verantwoordelijkheid van ons 
allen, ook van u." Wat een tiental aanwezigen aanzette om 
zich ter plekke te abonneren. Een van hen bedacht zelfs de 
boodschap: „Durvers en Doeners Nemen nu een Door
lopende opdracht". 

De algemeen secretaris richtte zich ook tot de jongeren. 
Hij herinnerde er aan dat de VU gedragen werd door vele 
gedreven mensen die het onmogelijke hebben waar
gemaakt, mensen van de generatie en van de kwahteit van 
Frans Van der Eist. Bij een tweede golf o.l.v. Hugo Schiltz 
en Vic Anciaux werd de basis gelegd van een federaal land 

waarbij „wij ons hebben laten gelden als een te duchten 
tegenstander die niet te beroerd was om verantwoor
delijkheid op te nemen." Vandaag mag „ in het spoor van 
enthousiaste Bert geen enkele jongere vrijblijvend aan de 
politieke zijlijn blijven staan." Want de VU wil opnieuw 
het voortouw nemen en Appeltans rekent erop dat „op de 
eerste plaats de jonge generatie aan de VU de stootkracht 
zal geven om in Vlaanderen opnieuw een bepalende factor 
te worden. Ik daag u uit. Neem de kans waar om in deze 
partij de bakens te verzetten, de toekomst te bepalen, uw 
verantwoordelijkheid op te nemen. En dit in trouw aan de 
idealen van diegenen die voor u de weg hebben ge
ëffend." 

T ijdens de nationale conventie van de VU werd 
liet proces van Beigië gemaal<t. De partij was 

niet mals voor de talrijke tel<ortl<omingen van de 
Belgische structuren en het Belgisch beleid, De 

conclusie ligt dan ook voor de hand. De VU kiest 
voor een confederatie en voor een onafhankelijk 

Vlaanderen in het federale Europa van volkeren en 
regio's. 

• v u - CONVENTIE ^ 

Het proces 
van België Johan Sauwens, Annemie Van de Casteele, Fons Borginon en Ceert Bourgeois 

zorgden ervoor dat het verdict voor België zwaar was. 

Het proces van België werd het centrale luik 
van de conventie. De bomvolle zaal van het 
Brussels congressenpaleis werd omgetoverd 
in een ware rechtszaal. De jury - alle 
aanwezigen - kreeg een video vertoond met 
vrouwe justitia en het Brussels Justitiepaleis 
op de achtergrond. Het geheel werd be
geleid door de Brabanjonne, evenwel vol 
met krassen... 

„Sinds oktober votig jaar is België in een 
diepe crisis verzeild geraakt", zo vatte rech
ter Nélly Moes de aanklacht samen. „De 
mensen willen nochtans greep op de ge
beurtenissen krijgen. De vraag naar de
mocratie uit zich in het verlangen naar een 
thuis, werk, waardering, veiligheid en par
ticipatie. Net zoals we gevochten hebben 
voor het algemeen stemrecht, zullen we in 
het volgend millenium voor brood en vrij
heid moeten strijden. Die band met de 
democratie moet hersteld worden. Maar, 
de Belgische regering abdiceert, de tra
ditionele partijen vluchten naar hun ver
trouwde thema's en figuren. De twintigste 
eeuw tikt voorbij. Haalt België de één
entwintigste eeuw? Ik denk het niet en 
eigenlijk heeft het geen belang. Het is niet 
het probleem." 

„Waar het op aankomt", zo stelde VU-
ondervoorzitter Nelly Maes, „is demo
cratische structuren ontwerpen waarin ons 
volk, in dialoog met andere volkeren, de 
volgende eeuw hoopvol tegemoet kan 
zien." 

AANKLAGERS 

Of dat streven nog in samenhang met de 
Belgische structuren kan gerealiseerd wor
den, werd aan het oordeel van vier aan
klagers Johan Sauwens, Fons Borginon, 

Geert Bourgeois en Annemie Van de Cas-

. teek onderworpen. 

Vlaams volksvertegenwoordiger en voor
zitter van de commissie Staatshervorming 
Johan Sauwens had het over Vlaanderen als 
locomotief van de Belgische economie. Het 
Vlaamse aandeel in de het Bruto Bin

nenlands Product (BBP) steeg van 56% in 
1970 naar meer dan 60% in 1995. Ruim 
60% van de privé-tewerkstelling situeert 
zich in Vlaanderen. En meer dan 70% van 
de Belgische export komt uit het Vlaamse 
gewest. 

„De relatief gunstige positie van de Vlaamse 
regio", zo stipte de burgemeester van Bilzen 
aan, „steekt schril af tegen de verzwak
kende positie van de Belgische federatie. 

Daardoor verdienen onze werknemers al
maar minder en kosten ze steeds meer. 
Door de stroeve arbeidsregelementering, 
de hoge belastingen en het gebrek aan 
flexibiliteit heeft België één van de laagste 
tewerkstellingsgraden van alle geïndustri
aliseerde landen. Vlaanderen moet zelf en 
onmiddellijk het heft in handen nemen. 
Vlaanderen en Wallonië moeten het zelf 
doen. Laat Vlaanderen dan zorgen voor 

meer werk Wij willen immers geen a-

sociale en duale samenleving." 

NEDERLANDSE TAAL 

Kamerlid Fons Borginon, lid van de com
missie Buitenlandse Betrekkingen, wees 
erop dat het Vlaamse volk onvoldoende 
mogelijkheden heeft om met andere vol
keren in contaa te treden. 9 

N adat het Nelly Maes als voorzitster van het België-
thbunaal het harde verdict had uitgesproken, 

werd een kwartiertje uitgetrokken voor het voorstellen van 
de EVA, de Europese Vrije Alliantie, waarvan ook de VU lid is. 

VU Staat niet alleen 
Jaak Vandemeulebroucke opende met de 
stellen dat het goed was ,,vrij kort te zijn 
wanneer alles reeds gezegd Is", daarmee 
verwijzend naar partijgenoot Nelly Maes 
die tijdens het voorlezen van het verdict 
ook al dieper was ingegaan op de ge
dachte van Vlaanderen in een federaal 
Europa. Het VU-Europarlementslid stelde 
er een aantal internationale gasten voor. 
Het betrof mensen uit Fnesland, Sardinië, 
Cataionië, Baskenland, Wales en Schot
land die speciaal voor het bijwonen van de 
VU-conventie een dagje eerder naar Brus
sel waren afgezakt Maandag en dinsdag 
j.l. zouden zij daar immers toch verga
deren over de resultaten van de Inter-
goevernementeie Conferentie (ICC) Van
demeulebroucke liet alvast verstaan dat 
hij, noch zijn collega's, gelukkig waren met 
de eerste resultaten van die bijeenkomst. 
,,Zij beogen het Europa van de 21ste eeuw 
met middelen van de 19de eeuw" en 
„Europa mag niet enkel de optelsom van 
15 staatsnationalismen zijn, noch een 
pretpark van de vrije handel." Hij verwees 

Jaak Vandemeulebroucke en zijn Schotse 
collega Alan McCartney verwachten weinig 

goeds van de lopende ICC. 

voorts naar de 5 miljoen daklozen, de 20 
miljoen werklozen en de 50 miljoen be-
staansonzekeren die de EU rijk Is. „De EVA 
wil een ander Europa: een socialer, waar 
men ook respect heeft voor de verschil
lende culturen. Wij willen een Europa met 
een echt wetgevend parlement en met 
een Comité der Regio's dat functioneert 
ais een heuse Tweede Kamer, te ver
gelijken met de Senaat in België. Tot slot 

wil eisen wij dat het kiesstelsel veranderd 
wordt zodat een evenredige vertegen
woordiging mogelijk is." 
Vandemeulebroucke stelde ook Alan 
McCartney aan de aanwezigen voor. Deze 
vertegenwoordiger van de SNR de Scot
tish National Party, opende met een ver
ontschuldiging: „Sorn/, maar ik spreek 
met een Schots accent". Nederlands met 
een Schots accent welteverstaan. Er zijn in 
dit land ministers die het met minder 
moeten doen, wist ook het publiek dat 
hem een warm welkom heette. McCart
ney stelde zijn partij en haar doelstellingen 
- de Schotse onafhankelijkheid - voor aan 
de hand van een boeiend filmpje, in
gesproken door Sean Connery, de Schots-
nationalistische acteur die James Bond 
wereldberoemd maakte en ,,het bekend
ste lid van onze partij is". 
McCartney kreeg ook de eer om een 
feestvarken in de bloemetjes te zetten. 
„Overal waar hij komt, heeft hij vrienden, 
... of in de gevangenis gezeten." De 
goedlachse Schot had het over, de als 
nationaal mandataris inmiddels gepen
sioneerde, Willy Kuijpers die middels een 
fotoreportage nogmaals een eerbetoon 
kreeg voor zijn kwarteeuw in het par
lement Op zijn beurt kreeg de burge
meester van Herent de lachers op zijn 
hand door erop te wijzen dat het integrale 
federalisme overal in Vlaanderen zou 
moeten doordringen ,,van, Hugo 
(Schiltz/red.) het kleine Antwerpen tot het 
grote Herent". Willy kreeg naast een we
reldbol ook een staande ovatie. 
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• het arrondissement Turnhout als eerste binnenkwam in 

het Congressenpaleis? 

• er in de vergaderzaal een spandoek hing waarin Bert 

gevraagd werd te zorgen voor een Koekoeksstraat in Melk? 

• er in diezelfde vergaderzaal ook vlaggen hingen van 

verschillende regio's in Europa en dat daarbij de Waalse haan 

niet vergeten was? 

• de organisatoren van de conventie deze keer het zekere 

voor het onzekere hadden genomen en de foto's van het 

vorstenpaar zelf omgedraaid aan de muur hadden gehangen 

en dat Jan Loones in deze dus geen schuld treft? 

10 de bezoekers niettemin in een zaal moesten binnengaan 

WIST JE PAT ... 

waar op de deurklinken enkel de vermelding 'Albert Ier' te 

zien was? 

?^ de VU-vrouwen opriepen om een voorstel tegen ver

krachting te steunen en dat deden met de oproep 'Stem op 

Bert', man van wie het voorstel kwam? 

S snode tongen het volgende kwamen zeggen: „Dat boekje 

van Abicht kost 400 en dat van Bert maar 150. Wat weer eens 

bewijst dat kwaliteit duur is."? 

• VUJO twee kijkdozen had opgesteld met in één ervan een 

Vlaanderen dat ze niet wilden en in de andere het Vlaanderen 

waaraan ze werkten en dat in die laatste doos een foto hing 

met... kangoeroe's?!? 

g" dat VUJO-Halle-Vilvoorde ook pamfletten had opge

hangen waarin de onafhankelijke Vlaamse republiek werd 

geëist? 

H Gerda Raskin rondging met een handtekeningenaktie om 

van 11 juli een betaalde feestdag te maken? 

S Roel Van Bambost zo vriendelijk was om aan het eind van 

het congres de Vlaamse Leeuw mee te zingen? 

g[ dat de organisatoren 1.000 toeschouwers telden, maar 

dat het er, volgens de tellingen van de rijkswacht, maar 1 SO 

waren ? 

4 VU - C O N V E N T I E <# 

Rechter Nelly Maes: „Niet schelden 
doet lijden." 

Dat contact verloopt immers in de eerste 
plaats via België. En hoewel Vlaanderen 
m.b.t. zijn bevoegdheden in theorie ver
dragen kan sluiten, toch is het België dat via 
de Europese Raad van Ministers over on
derwijs, cultuur en leefmilieu beslist. 
Pons Borginon: „We zijn veraf van een 
Europese Senaat van regio's en volkeren. 
En als Vlaanderen of Wallonië de Europese 
regels niet nakomt, is België procespartij 
voor de Europese rechtbanken. Het Van 
Hool-dossier bewijst hoe potsierlijk dit is: 
België dat in Europa de Waalse argu
mentatie moet voeren om Vlaamse bus
verkopers te discrimineren. Overigens, ge
neraties hebben gestreden voor de Ne
derlandse taal en cultuur. Waar is dat 
Nederlands in de feitelijke werking van de 
Europese instellingen? Waar is dat Ne
derlands in het Merkenbureau? Al te ge
makkelijk verwaarloost België onze cul
turele identiteit." 

„Daarom", zo stelde Fons Borginon voor, 
„moeten we minstens waarover we zelf 
intern kunnen beslissen, verlost worden van 
de Belgische tussenschakel. Niet om van 
Vlaanderen een staat onder de staten te 

maken. Wij, Vlamingen willen bovendien 
geen Europese superstaat, maar een Europa 
van volkeren en regio's. Wij willen met 
andere volkeren samenwerken. Ook met 
onze naaste buren, maar op basis van 
eerlijke afspraken en vooral in het belang 
van Vlaanderen. Wij willen bouwen aan een 
Vlaams huis in de nieuwe Europese stad." 

DICTATUUR ZUIDEN 

Fractievoorzitter in de kamer, Annemie Van 
de Casteele, benadrukte dat almaar meer 
noden door de Sociale Zekerheid opge
vangen moeten worden. „Maar, de S-Z 
staat onder zware druk. De uitgaven stijgen 
tenvijl de basis waarop het hele systeem 
steunt, versmalt 

Willen wij voor de toekomst een betaalbare 
sociale bescherming waarborgen, dan moet 
de S-Z worden hervormd. De Belgische 
federale overheid slaagt daar niet in. Alle 
Franstalige partijen stellen hun veto. België 
regeert in stilte, achter gesloten deuren en 
met volmachten. De Vlaamse partijen moe
ten buigen voor de dictatuiu- van het Zui
den." 
Volgens Aimemie Van de Casteele staat de 

punt komt waarop je niet langer niet aan 
politiek kan doen. Als nooit tevoren hebben 
we als individu en als volk de sleutels van 
onze toekonast In handen... Maar zelden 
hebben we ons zo gefmstreerd gevoeld." 
Dat ogenblik van handelen is voor Danny 
Pieters aangebroken. Want klagen over de 
corrupte politiek en dito politici lost niet veel 
op 
„Aanklagen wat misloopt; niet om te oog
sten op al wat misliep. Onkruid oogst Je niet, 
maar verbrand je. We moeten zaaien voor 
de toekomst." 
En Pieters legde uit hoe dit moet ge
beuren 

essentieel zijn voor de opbouw van onze 
toekomst." 

WUZÜN HET VOLK 

Waarom moet dat zo nodig ? Omdat, zo 
stelt Pieters, je niet aan de kantlijn kan 
blijven staan, je moetje handen vuilmaken. 
Bouwen aan de toekomst Is de enige manier 
om de verslagenheid van de tijd te over
stijgen. 
D. Pleters: „Ja, de politici en de partijen 
verantwoordelijk voor de situatie waarin we 
thans terechtgekomen zijn, moeten re
kenschap afleggen. Maar bovenal moet 
thans alles in het werk gesteld worden, om 

Prof Pieters: ,,Aan politiek doen omdat ik 
niet meer anders kan, wil ik nog mijn 

mening op de huidige gang van zaken 
geloofwaardig kunnen uiten." 

Onaangekondigd aanhoorden de Conven-
tie-gangers een boodschap van Danny Pie
ters, deze hoogleraar aan de KUL Is se
cretaris-generaal van het Europees Instituut 
voor Sociale Zekerheid en was ook voor
zitter van de Vlaamse Onderzoeksgroep 
Sociale Zekerheid 2002, een studiegroep die 
In opdracht minister Sauwens heeft ge
werkt. Pieters wou getuigen waarom er in 
deze a-politleke tijd toch aan politiek moet 
gedaan worden, „Wat mij betreft, vandaag, 
uit noodzaak!" luidt zijn stelling. 

MENSEN AANSPREKEN 
„Ik kan niet anders wil Ik mijzelf nog recht In 
de spiegel durven aankijken Omdat er een 

Ook bij ons zullen 
muren vallen 

„Jongeren aanspreken en duidelijk maken 
dat als zij meebouwen er geen sprake kan 
zijn van ,no future'. Hoop geven aan wie nu 
op de arbeidsmarkt niet aan zijn trekken 
komt en verzekeren dat een nieuw Vlaan
deren geen Vlaanderen van de uitsluiting en 
het Individualisme zal zijn. 
De werkenden aanspreken en hen ervan 
overtuigen dat hun arbeid eindelijk een 
betere samenleving mogelijk zal maken. De 
intellectuelen aanspreken op hun immense 
verantwoordelijkheid, onze gemeenschap 
heeft hen nodig, hun kntische bedenkingen 
voorzeker, maar ook hun actieve Inzet. 
De ouderen, ook zij die nog nooit aan 
politiek deden aanspreken, omdat ook zij 

een geloofwaardig democratisch alternatief 
aanwezig te stellen. En duidelijk te maken 
dat als we het met zijn allen anders willen, 
het ook anders kan worden, ook al moeten 
daarvoor heel wat heilige huisjes en machts
centra overhoop gegooid worden. Muren 
zullen ook bij ons vallen: wij zijn het volk!" 
„De rechtstaat is zwaar aangetast en moet 
nu snel, zeer snel hersteilen. Zoniet zou het 
te iaat kunnen zijn en zullen autoritaire 
orde-scheppers de luxe hebben de puin
hoop op te ruimen. En ze zullen op de 
handen gedragen wonden tot zal blijken tot 
scha en schande van velen, dat de de
mocratie de minst slechte bestuursvorm 
Is." 

betaalbaarheid van onze pensioenen, ver-
vangingsinkomens, kinderbijslagen en 
vooral ziektekosten op de helling. De hui
dige bevoegdheidsverdeling blokkeert bo
vendien elk samenhangend beleid. 
„Daarom moeten wij zelf kunnen beslissen 
over de Sociale Zekerheid. Om de be
taalbaarheid te verzekeren en het finan
cieringssysteem aan te passen, om de toe
gankelijkheid te vergroten en het beheer te 
democratiseren, om een vereenvoudiging 
door te voeren in de administrative for
maliteiten, om meer aandacht aan thuis
zorg, aan bejaarden en aan kinderen te 
besteden." 

DEMOCRATISCH DEFICIT 

Kamerlid Geert Bourgeois velde een ver
nietigend oordeel over België. „België dat is 
een strafprocesrecht van 1808 dat op grond 
van loutere formalistische nietigheden mis
dadigers vrijuit laat gaan; dat is het land 
waar steeds opnieuw in grote fraudedos
siers verjaring optreedt; dat is de unanieme 
goedkeuring van het rapport Dutroux, 
maar tegelijk een Waals veto van de PRL-
FDF; dat is de verlichte despoot Dehaene 
van de CVP die vindt dat het nu genoeg 
geweest is met al die vervelende onder
zoekscommissies." 

Daartegenover, zo stelde Geert Bourgeois, 
wil de VU zelfbestuur voor Vlaanderen. 
„Omdat voor ons, emancipatorische volks
nationalisten, politiek bestaat in het rus
teloos nastreven van Utopia van Thomas 
More, het utopisch eiland van rechtvaar
digheid. Wij willen zelfbestuur om een 
echte parlementaire democratie te ont
wikkelen met een Noordelijke debatcultuur 
en een echte controle, ook op de Swaps. 
Het is de keuze: België of de demoaatie." 

DEMOCRATISCH OORDEEL 

Onder luid applaus en zo goed als algemene 
instemming - Hugo Schiltz kon niet met 
alle stellingen akkoord gaan - sprak rechter 
Nelly Maes het eindoordeel uit. ,J^\e 

Franstalige mandatarissen ontsnappen aan 
het democratisch oordeel van zes miljoen 
Vlamingen die nochtans de meerderheid 
uitmaken. 

En zowel Vlaanderen als Wallonië lijden 
onder de Belgische kwaal. Wij hebben lang 
genoeg gedreigd: met België als het kan, 
zonder België als het moet. Het demo
cratisch volksnationalisme wars van ra
cisme en gekoppeld aan integraal fede
ralisme moet in staat zijn de mensen een 
gevoel van geborgenheid en veiligheid te 
geven. 

De VU legt de Vlamingen een duidelijk 
staatkundig project voor. Wij kiezen voor 
een confederatie en voor onafhankelijkheid 
binnen het Europa van de regio's. België zit 
muurvast, is voorbijgestreefd, daar moeten 
we niet meer naar omzien. Wij stellen: niet 
scheiden doet lijden." 
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Wenst U meer informatie over de advertentiemoselijkheden 
in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

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

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis te 
tonen (zie toonbank ingang) 
Specialiteiten- Visfondue 10 soorten 

Visassortinnent 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

De Haan 

Hoevekip Valentine fhonart + kreeft 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

12 

Kostuums 
naar maat 

f Vbrmees 
\ o \ * / ' Steenhouwersvest.52 
^~^ ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bi) 

Karel Van Den Berghe 
av.BA 
VLOER en MUUFOEGELS 

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

GEMTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(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 whu-lpool 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 Stokerij ©flanderscoastbe. 

^ 
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ledere^Vlaming voelt zich '"thuis"m zijn 
VOERSTREEK. 
Wij willen er U graag 

verwelkomen en ... verwennen! 
Vraag onze GRATIS folder. 

Voor irüichtingen: V.V.V. "De Voerstreek, Kerkplein 216, 
3798 's-Gravenvoeren. TeL 04-381.07.36 Fax. 04-381.21.59 
U uindt er het hoogste punt uan Ulaanderen: 287,5 m ! 

Sluit een handicap uit? 
I'ORDEN personen met een handicap uitgesloten' Hoe dan ook, üe integratie van 
personen met een handicap heeft veel facetten Daarom onderzocht Standpunten 

hoe men een geïntegreerd beleid kan voeren in verband met thuisbegeleidmg, ondersteunend 
onderwijs aangepast wonen, toegankelijkheid en geschikt werken Verder wordt aandacht 
besteed aan de erkenning van gebarentaal 

iKAN een jaarabonnement nemen op het kwartaaltijdschritt Standpunten door 
300 frank te storten op rekeningnummer 435-0259801-18 van het Vlaams Nationaal 

Studiecentrum vzw Vooreen los nummer betaalt u 100 frank Meer mfofmatie 
VNS mi, Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel Tel 02/219 49 30 of fax 02/217 3510 

liet ^alm0liui;0 
Sedert 191 o 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 

Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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DEZE WEEK IN 

Knaclc 
DE VLD VOOR DE 
KEUZE 

I Volgend weekend kiest de 
I VLD een nieuwe voorzitter 
I Hermjn De Crno en Guv 
I VerhoKtddt 7ijn de belang 
rijkste kandidaten Hun ant
woorden op twaalf vragen 

DE ASIELZOEKER 
VOND DE DOOD 
Amnesty International klaagt 
Johan Vande Lanotte ajn in 
verband mei ilc mvsicrieii/c 
dixxi 'JMX Lin AlgLiijnsc 
asicl7(x;ker hen onthullend 
verhaal 

EXTRA 
MULTIMEDIA 
Wat doe je inet e mail' 
Welke tv kopen' Vakantie via 
het inttniet Kinderenen 
eompuiLis. cd roms en spel
len kabel en satelliet tïen 
extra multimedia 

FESTIVALS 

Pop |a// thcatei mu i iU i 
breide selectie van uali.i d i / i 
zomer op de ksii\al|-K>dia k 
zien IS Fncen opiiKikcliiki. 
modcrcpoilayo mol n.i K<i11 
Bal man indchiHildio! 

ELKE WEEK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK EN VACATURE 
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In concert 
Maandag 9 juni zakt de bloedmooie Diana 

Ross naar Vorst Nationaal af. Deze soul- en 
funl<Y-diva ging in 1970 solo, nadat ze eerst 
furore maakte binnen de groep The Su-
premes. Het concert wordt het resultaat van 
een uitgekiende kijk op haar repertoire. Niet 
enkel de 18 nummer 1 hits die ze scoorde, 
komen aan bod. Overigens zal de nieuwe CD 
Voice of Love - een weergave van een uit
zonderlijke loopbaan - voorgesteld worden. 
Op het podium is Diana Ross een belevenis 
apart. Net zoals het legendarische concert 
van 1994 zal ook deze keer een gebalanceerd 
geheel van verzorgd spektakel en uitstekende 
muziek voorgeschoteld worden. 

Op woensdag 18 juni komt Neil Young & 
Crazy Horse naar Vorst. De jongste jaren gaf 
Neil Young meerdere, uitstekende concerten 
weg. De man is in de vorm van zijn leven, 
spreekt jong en oud aan, o.m. door de com
binatie van sublieme ballads, onvervalste folk-
en country en snedige rocksongs. Uniek blij
ven Young's stem en gitaar. Beiden zijn soms 
pijnlijk persoonlijk en hebben steeds dat emo
tionele timbre dat recht naar het hart grijpt. 
Op 18 juni zal Neil Young ook zijn nieuwe cd 
voorstellen, die een paar weken voor het 
concert op de markt wordt gebracht. 

c» Diana Ross, Voice of Love Tour, Vorst na
tionaal, maandag 9 juni, 20u.30. 
Tickets: 02/340.22.11 of 070.344.111. 
c&~- Neil Young & Grazy Horse, voorprogramma 
The Seahorses, Vorst Nationaal, woensdag 18 
juni, 20u. 30. 
Tickets: 070.344.111. 

D ,6 onmiddellijke omgeving blijft een 
onuitputtelijke inspiratiebron voor 

prentenboeken voor kleuters. Herkenbare 
ervaringen en gebeurtenissen wekken de interesse 

van de kleuters. 

Spel en sport 
voor kleuters 

Kleuters vanaf drie jaar zullen plezier 
beleven aan de moeilijkheden die de 
schildpad Sam moet overwinnen als hij 
wil leren fietsen zonder kleine wieltjes 
aan z'n fiets. **Sam leert fietsen is al het 
vijfde prentenboek over Sam en zijn 
vriendjes. Het recept: een herkenbaar, 
alledaags onderwerp. Sam kan al heel 
wat, maar toch zijn er ook nog dingen die 
niet zo goed lukken. Daarrond wordt een 
verhaal over Sams gevoelens uitgewerkt. 

Willv Kuijpers 
krliflt 
PRCV-prIjs 

Op haar studiedag over Schone Han
den? geeft de vereniging Priesters en 
Religieuzen voor Gerechtigheid en 
Vrede haar jaarlijl<se prijs Pro ecclesia 
en societate aan Willy Kuijpers. Daar
mee wil de vereniging haar waardering 
uitspreken voor iemand die zich inzet 
voor rechtvaardigheid en vrede. 
De prijsuitreiking vindt plaats op za
terdag 14 juni a.s., tijdens de studiedag 
waarop over schone handen zal ge
sproken worden. In vijf themagroepen. 
worden volgende onderwerpen be
handeld: de rol van de media (door 
Mike De Mulder, BRTN), Pedofilie (door 
Jan Rolies, medische ethiek en sexu-
ologie), Nieuwe Politieke Cultuur (W. 
Kuijpers), Gevangeniswezen en straf
recht (door Achilles Nijs, gevangenis
aalmoezenier), de Witte Beweging 
(Eric Corijn, politicoloog). 
De studiedag begint om 9u.30 met een 
uiteenzetting door prof Jaap Kruithof 
en eindigt om 16u.45 met een af
sluitende receptie. Verzamelen in Be-
zinningshuis Ostiahove te Kortrijk-Roi-
legem. 
c& Info: 016I3S.0S.77 of 016122.31.77 

Volhouden is de boodschap! De teke
ningen kregen aantrekkelijke kleuren 
mee, maar roepen bij ons ook herin
neringen op aan de (nu) ouboUige pren
tenboeken van een kwarteeuw terug. 
Bij Lannoo verscheen een reeks instruc
tieve prentenboeken voor kleuters en 
peuters over sport. De eerste vier deeltjes, 
Naar het strand!, We gaan zwemmen!. 
Naar de speeltuin! en Leve de gymles! 
wekten bij ons minder enthousiasme op 

dan al die uitroeptekens suggereren. De 
boekjes bevatten niet echt een verhaal. Ze 
vormen eerder een opsomming van wat je 
allemaal kunt verwachten in het zwem
bad, aan het strand, in de speeltuin of in 
de turnles. Dit tumboekje staat ver af van 
de leefwereld van kleuters en peuters, in 
weinig scholen hebben de kleuters zoiets 
al gymles met een speciale turnmeester. 
Op de linkerbladzijde in de boekenreeks 
worden vaak de benodigdheden nog eens 
in de verf gezet. De illustraties zijn leuk 
maar niet bijzonder origineel. De uit
klapbare kleurenprent op de laatste blad
zijde vinden kleuters dan weer erg aan
trekkelijk. 

Niemand houdt ons tegen probeert een 
wat originelere aanpak. Dit boekje voor 
eerste lezers bevat geen prenten, maar 
kleurenfoto's die vaag en onscherp wer
den gehouden. Veel close ups maken het 
geheel geheimzinnig en geven het boek 
een meerwaarde. Het dunne verhaaltje 
hangt vast aan een dik klimtouw dat in 
een boom hangt. Toni experimenteert 

met het touw en ontdekt wat je er al
lemaal mee kan doen. Alleen, of met 
Tuur, of met Tina leren we vanuit Toni's 
gedachtegang de mogelijkheden van het 
touw kennen. De suggestie dat Toni een 
beetje verliefd is op Tma en jaloers is op 
Tuur lijkt ons ver af te staan van waar 
kinderen die nog maar net leerden lezen 
mee bezig zijn. 

(jo) 

c& Sam leert fietsen. Paulette Bourgeois 

en Brenda Clark. Uitg. Clavis, Has

selt, 1997,32 blz., 395 fr. 

c» Naar de speeltuin!; We gaan zwem

men!; Naar het strand!; Leve de gym

les! Thierry en Sophie Courtin. Uitg. 

Lannoo, Tielt, 1997.198 fr. per deel

tje. 

o» Niemand houdt ons tegen. Gregie De 

Maeyer en Alex Deyaert. Uitg. Da-

vidsfonds/Infodok, Leuven, 1997. 46 

blz., 595 fr. 13 
Baron Caroly (1862-1935) was een Ant
werpse mecenas, die een weelderig huis 
bewoonde aan de Komedieplaats, In het 
centrum van de stad, bij de toenmalige 
Franse opera van architect Bourla. Hy ont
ving er zijn talloze gasten. 
Deze kunstenaar bezat naast interessante 
textielwaren ook heel wat familiezilver, dat 
hij destijds meermaals uitleende voor ten
toonstellingen over oude kunstambach
ten. Na zijn dood kwam deze zllvencollectle 
terecht in het stedelijk museum Wuyts-Van 
Campen en baron Caroly te Lier. 
De zllverobjecten uit zijn verzameling be
strijken verschttlende eeuwen, van de 17de 
tot de 20ste eeuw. Deze zllverwaren wer
den zowel in eigen land als In Nederland, 
Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Konink
rijk, Italië en China vervaardigd. De collectie 
omvat zowel penningen, gewoon huls-
zllver als uunwerken. 
In deze bescheiden tentoonstelling be
vinden zich enkele topstukken, zoals een 
I8de-eeuwse kofflekan uit Oudenaarde en 
een rijtulguurwerk van Karel-Alexandervan 
Lotharingen. 
De zilvercollectle van baron Caroly In deze 

Zilverwerk 
tijdelijke expositie contrasteert op boel
ende wijze met het legaat van jonkheer 
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Koffiekan uit Oudenaarde (18de eeuw) 

Lunden in de permanente collectie van het 
Provinciaal Museum Sterckshof-Zllvercen-
trum. Ook deze veramellng Is het resultaat 
van een volgehouden verzamelwode van 
een gedreven kunstliefhebber. De verza
meling van baron Caroly geeft dan weer 
eerder een beeld van het dagelijkse huis- of 
gebrulkszllver, dat bij de gegoede burgerij 
uit het begin van deze eeuw de tafel 
sierde. 
Toch weer een merkwaardige manifestatie 
van dit Antwerpse zllvennuseum, dat stil
aan een plaats begint te veroveren onder 
de top van de Antwerpse musea. De mu
seale en pedagogische begeleiding van de 
exposities in dit kasteelmuseum Is steeds 
feilloos een voortDeeldlg. 

Dirk Stappaerts 

c& Zilver van baron Caroly. In het provin
ciaal Museum Sterckshof-Zilvercentrum, 
Deume-Antwerpen, Hooftvunderlei 160 
(bezoekersingang Contelissenlaan in het 
Provinciaal Domein Ter Rivierenhoft. Tot 
13 juli 1997. Dagelijks van 10 tot 17u.30. 
Gesloten op maandag. Toegang gratis. Ca
talogus 280 fr. Info: 03I360.52.S0. 
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LIAR LIAR 
Fletcher Reede (komiek Jim Carrey) is een advocaat die niet ver 

staat van een partnerschap in een groot advocatenbureau. Daar

voor heeft hij alles opgeofferd, ook zijn vrouw en kind, dat vandaag 

vijf jaar wordt. Fletcher heeft géén tijd om naar het ver

jaardagsfeestje te gaan. Dat bekomt hem niet goed., want het 

jongetje uit als verjaardagswens dat z'n vader voor 24 uur enkel de 

waarheid kan zeggen. Wat als advocaat uiteraard niet gemakkelijk, 

of helemaal onmogelijk is. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om 

een leuke film te maken. En dat werd het ook. De jongeren zullen 

zich bescheuren om de slapstick, de ouderen zullen vallen voorde 

echt milde humor. Jim Carrey steelt de show, zodat de meeste 

medespelers er maar bijlopen voor spek en bonen, een one-man 

show dus, maar welke! (**1I2) 

NIEUW IN DE BIOS 

THE SAINT 
Je hoort wel eens dat auteurs die niet akkoord gaan met de 

filmische bewerking van hun boek, hun naam van de generiek 

laten halen. In het geval Leslie Charteris, de schepper van de figuur 

The Saint is zoiets des te vreemder: hij is dood en staat toch niet op 

de generiek. De makers van de film zullen zich waarschijnlijk te erg 

geschaamd hebben over hetgeen ze die brave man allemaal hebben 

aangedaan. The Saint is namelijk een doordruk geworden van 

'Mission Impossible'. 

Charteris' schepping, gebruikt in meer dan 50 boeken en verhalen, 

was al eerder onderwerp van diverse films. Eindvan de jaren 30gaf 

George Sanders hem zijn lijf en de makers van de populaire Britse 

TV-serie met dezelfde naam, hadden Roger Moore uitgekozen. 

The Saint is een suspenseverhaal dat wel, maar Wal Kilmer heeft 

zoveel gedaanten, dat je er soms niet meer wijs uit raakt. Alle gags 

proberen James Bond te imiteren en Nokia maakt zelfs te-

levisierclame met passages uit de film om hun nieuwste computer 

te verkopen. 

Een dure reclamespot, dat is watje The Saint zou kunnen noemen, 

alleen zijn reclamespots veel beter gemaakt, uitgezonderd die voor 

wasmiddelen dan. (**) 

W. Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

^ S The King's Whore I7cle eeuw. De Italiaanse 
koning Is smoorverliefd op de jonge echtgenote van 
zijn kamerheer en eist dat zij aan al zijn wensen 
voldoet. Tragisch melodrama van Axel Cortl uit 1990 
met Timothy Dalton en Valeria Collno. De film is vooral 
te genieten dankzij de goede vertolkingen en de 
schitterende decors. Zat. 7 Juni, Ned. 1 om 
23U.05 

1 ^ 9 Ambassadeurs van niemendal in de reeks 
NV De Wereld, een reportage over hoe ambassadeurs 
van kleine landen (zoals Albanië en Nicaragua) het aan 
boord leggen om in een wereldstad als Parijs de 
reputatie van hun land hoog te houden. Zelf leven zij 
vaak In erg moeilijke omstandigheden, zon. 8 Juni, 
TV 1 om 21U.20 

Julia Roberts en 
Nick Nolte in l 
Love Trouble. 
zon.8Junl.VT4 
om 20U.15 

m3^ Love Happy Marilyn Monroe maakte haar 
acteerdebuut (na twee figurantenrollen) In deze 
Amerikaanse klucht van David Miller uit 1949. Een 
ongelijke muzikale farce waarin Harpo, Chico en (in 
mindere mate) Croucho Marx hun krankzinnige acts 
mogen doen. Ben Hecht en Frank Tashlin schreven 
mee aan het scenario. Maan. 9 Juni, Ned. 2 om 
20u.aa 

^^ L'eff rontee De 13-jarige Charlotte staat op de 
drempel van de adolescentie en begint zich vragen te 
stellen over het leven. Franse film van Claude Miller uit 
1985 met Charlotte Gainsbourg, Bernadette L3font en 
Jean-Ciaude Brialy. De interessante karaktertekenin
gen en het talent van Gainsbourg leveren een aardig 
kijkstuk op DIns. 10 Juni, Fr.2 om 20u.55 

The Adventures of Priscllla, Queen of the 
Desert Australische roadmovie, debuutfilm van C.M. 
Tarkington uit 1994, over twee travestieten en een 
transseksueel die met een oude bus, de ,,Priscllla", 
het land doorkruisen. De film werd hét evenement in 
Cannes'94 en groeide uit tot een echte culthit. Met 
Terence Stamp, Hugo Weaving en Guy Pearce. 
woens. 11 Juni, TV 2 om 20u.i5 

^- Panorama: Afspraak met de dood Hoewel 
het ook in Amerika wettelijk verboden is euthanasie te 
plegen, heeft dokter Jack Kevorkian ai meer dan vijftig 
mensen geholpen bij zelfdoding. Hij werd al ver
scheidene keren beschuldigd van moord, maar blijft 
ondanks veroordelingen en gevangenisstraffen door
gaan Don. 12 Juni, TV 1 om 2iu.30 

I L J ' For Your Eyes Only Op de bodem van de 
Ionische Zee ligt een Brits geheim wapen. James Bond 
moet verhinderen dat het in handen van de vijand 
komt. Bond-film uit 1981 met alle klassieke en aan
trekkelijke ingrediënten. Roger Moore houdt de eer 
van de Britse geheime dienst hoog. Vrij. IS Juni, 
VTM om 21U.15 

Als het maar 
gezellig is! 

" Alleen al van de termen krijgen 
wij tegenwoordig het heen en weer, maar 
volgens het niet meer uit het medianieuws 
weg te branden onderzoeksbureau Cen-

sydiam zal het nieuwe 'lifestyle'-maga-
zine van de VRT een 'hoge gezellig-
heidsfactor' krijgen en tegelijk toch 'in
formatief' zijn. Op de vraag of er bin
nenkort nog programma's te bekijken zijn 
(a) puur voor de informatie of (b) puur 
voor de gezelligheid krijgen we voor
alsnog geen antwoord. Hoe het ook zij 
'Cordon Bleu', 'Look', 'Onder dak', 'Om 
de tuin' en 'Zonder voorschrift' worden 
tegen september allemaal samengebracht 
in één programma. Alsof dat allemaal niet 
genoeg was zal ook de 'look' van Pa
norama veranderen. Het programma 
moet 'gebalder' en 'actueler' worden. 
Klinkt fantastisch, voorspelt weinig goeds 

België gaat met het oog op het 
verdrag van Amsterdam een voorstel in
dienen dat de openbare omroepen (type 

VRT) de mogelijkheid geeft zich te laten 
subsidiëren door de overheid ongeacht 
het feit of zij daarnaast ook nog eens geld 
binnenrijven via reclame. De concurren
tieregels die nu in Europa gelden zouden 
niet op de openbare omroepen van toe
passing mogen zijn. Een en ander be
tekent dat commerciële zenders (type 
VTM) niet zouden mogen inroepen dat 
zij te kampen hebben met oneerlijke 
concurrentie. Openbare omroepen heb
ben immers specifieke opdrachten te ver
vullen. 

De 'kosten per eenheid reclame' 
zijn de afgelopen vijf jaar gemiddeld 
gestegen met slechts een half procent. Dat 
staat in Trends. Kostte in 1992 een ad
vertentie van bv. een krantenpagina groot 
nog 100 fr., vijf jaar later kost ze de 
adverteerder 101,4 fr. De meest spec
taculaire stijger was de kost van de ra
dioreclame. Betaalde de adverteerder in 
1992 voor pakweg 1 minuut reclame nog 
100 fr., nu dient hij daarvoor 130,2 fr. op 
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DeVRTheeft Eric Coyvaerts. Georges 
Küster en Michel De Meyer (foto) 

beöanict voor bewezen diensten en 
zai het voortaan verder rooien met 

Franl< Deboosere en Sabine 
Hagedoren. 

te hoesten. Die stijging kan waarschijnlijk 
niet los gezien worden van de quasi-
monopoliepositie die de VRT-radio nog 
steeds heeft. Het verdwijnen van dat
zelfde monopolie voor VTM is er immers 
de oorzaak van dat de prijzen voor TV-
reclame al even spectaculair daalden. In 
1995, het jaar dat VT4 en Kanaal 2 op de 
kabel kwamen, daalden de prijzen met 
bijna een kwart. 
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Laat het duidelijk zijn: sinds Te-
lefacts' ons wilde doen geloven 
dat 'steeds meer bejaarden mee
spelen In pornofilms' (maart 1996) 
hebben wij nog zeer zelden op het 
actualiteitenmagazine afgestemd. 
Een vleugje sensatie, een snuifje 
spektakel: ja. Dermate veel ver
slapte opwinding dat wij er een 
trauma aan overhouden- nee, be
dankt. Om redenen die wij toen 
omstandig uit de doeken deden, 
kreeg het programma bij ons m 
familiekring later de bijnaam 'Tele-
fuck' mee. Geen prostituee op één 
been of ze had wel tien minuten in 
het middelpunt van de Vlaamse 
actualiteit gestaan. 
Vorige week waagden wij het er 
opnieuw op. En werd ons voor
oordeel al van bij de eerste zinnen 
van anker Danny Verstraeten be-
\/est\gö.,, Steeds meer kinderen lo
pen weg" Metzo'n beweringen Is 
dus Iets goed fout, temeer daar er 
nergens een bron van dat gegeven 
te vinden was. Zelfs Luc Huyse had 
er geen studie over gemaakt en 
dan kan je er voorzeker een kruis 
over maken. Het enige wat we met 
zekerheid over de bewering kun
nen zeggen, is dat iemand van de 
nieuwsredactie van VTM haar in de 
groep gegooid heeft. Waarna an
deren instemmend geknikt moe
ten hebben, onderwijl de vraag 
stellend 'Zouden we daar niet eens 
een reportage over maken?' 
En alzo geschiedde. Vraag die wij 
ons, als geïnteresseerde TV-kijker, 
stelden was; „Wat is 'steeds 

meer'?" Lopen er daadwerkelijk 
meer kinderen weg. Zoja, hoeveel 
meer? En indien dat niet het geval 
is: wordt er meer ruchtbaarheid 
aan gegeven? We kregen er heiaas 
geen afdoend antwoord op. Wel 
dat het Hulpfonds voor Ontvoerde 
en Vermiste Kinderen (HOVK) dit 
jaar al 55 meldingen van wegloperij 
had geteld. Dat was het enige con
crete gegeven. Hoewel, concreet 
.. In dezelfde week immers uitte 

Paul Marchal nog zijn ongenoegen 
over het feit dat het HOVK eerst 

aan het woord die men zou durven 
omschrijven als'normaal' Gelukkig 
deed 'Telefacts' zijn reputatie alle 
eer aan en voerde het ook een stel 
rare kwieten op. Het echtpaar in 
kwestie had altijd nachtpost en 
bracht daarom het zoontje van 
hooguit drie onder in een kin
derhotel. Dan verwacht je, als be
zorgde burger dit keer, dat zo'n 
koppel de kroost tijdens het week
eind rot verwent en dat het kind op 
alle noodzakelijke ouderlijke aan
dacht kan rekenen. Niet dus. ,,Als 

Kom eens bij het baasje 
Telefacts, dinsdag 27 mei 1997, VTM 

slachtoffers maakt om ze daarna te 
kunnen begeleiden. Dus met het 
cijfer '53' konden we al te weinig 
doen. Moraal van het verhaal: 
„Weglopen helpt niet", uitgespro
ken door ene Steve die een tijdlang 
In Marseille had geleefd en nu weer 
terug thuis was. Het Franse politie
apparaat schijnt overigens even 
goed te werken als dat in België: 
„Uit de handen van de politie blij
ven, was geen probleem." ver
duidelijkte Steve nog. 
in een tweede 'bijdrage' leerden 
we dat een groot aantal ouders 
hun kinderen onderbrengen bij 
onthaalmoeders en zelfs in heuse 
'kinderhotels'. De reportage was 
beter gestoffeerd dan de vorige en 
liet voor het merendeel mensen 

wij in het weekeind onze hobby 
uitoefenen, dan brengen wij onze 
zoon ook naar hier." Die hobby van 
het echtpaar bestond erin om met 
hun Bouviers - grote honden die 
niet in de eerste plaats bekend 
staan o.w.v. hun grote kindvrien
delijkheid - naar tentoonstellingen 
en shows te gaan. ,,De kleine zou 
daar maar vertoren lopen. En bo
vendien zijn de dieren rustiger als 
hij er niet bij Is." Wij kennen echt
paren die voor minder uit hun 
ouderiijke macht ontzet zijn ... 
Telefacts sloot af met een repor
tage over drugs in RIjsel. De politie 
kon de strijd niet winnen. Maar dat 
had Steve ons al verteld. 

Krik 
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Euthanasie 
„vu voor euthanasie onder strenge voor
waarden", las Ik in de krant Hierbij wens 
Ik Vic Anciaux te feliciteren onnwille van 
zijn uitspraak „Voor ons is de kwaliteit 
van het sterven onlosmakelijk verbonden 
met de kwaliteit van het leven" Proficiat 
ook aan de ethische commissie van de 
VU Een arts moet mensen helpen ge
nezen dat is zijn voornaamste taak Maar 
hij moet ook de moed en de durf hebben 

om een uitzichtloos lijdend mens te hel
pen sterven Het is reeds vaak gehoord 
dat men een uitzichtloos lijdend dier 
door oneindig medelijden de verlos
sende spuit of genadeschot geeft 
Waarom kan men datzelfde medelijden 
met opbrengen voor een mens? Als een 
arts dat medelijden en die moed met kan 
opbrengen, dan moet er stante pede 
verwezen worden naar een andere arts 
of meerdere artsen Het is immers vooral 
noodzakelijk dat artsen zich met eu

thanasie bezighouden en met de familie, 
omdat er inderdaad misbruiken kunnen 
bestaan Maar dat komt met zo dikwijls 
voor als men laat vermoeden Ik zal 
blijven herhalen dat ik spijt heb, want die 
spijt blijft bestaan, dat ik mijn eigen 
moeder met heb kunnen helpen sterven 
Maar ik wist met hoe Men had in de 
kliniek geen echt medelijden, geen be-
gnp Er was routine, er waren regels, 
pnnciepen, men moest de hemel ver
dienen en van alles nog wat 

Mijn zuster en ik stonden machteloos En 
konden wij alleen het nsico nemen alle 
tubes uit te trekken'̂  Zou mijn moeder 
dan met nog meer naar adem snakken, 
nog meer lijden"? Wij konden dus mets 
ondernemen omdat wij toen geen arts 
hadden om ons bij te staan Vergeten we 
ook met dat met iedereen een hemel wil 
verdienen Die mensen hebben ook rech
ten 

Margriet vandamme, 
Oostende 

# W E D E R W O O R D ^ 

Renners op de 
ÏÖOP 
Misschien neemt u op 23 augustus ook 
wel deel aan de „Runners Trophy" in 
Beveren. In Brussel omzeilden de wed
strijdorganisatoren de broederlijk ver
enigde Nederlandstalige en Franstalige 
stadsgenoten met een „Nike Brussels 
Run". 

Nog goed dat ze op 11 mei in Melsele 
enkel de „loop" taalkundig verkracht 
hebben, zodat de kandidaten voor de 
„aardbeirun" toch konden weten dat 
alvast de aardbeien centraal stonden. Om 
er zeker van te zijn dat er ook nog aan 
lopen zou gedaan worden, moest men 
toch al wat Engels geleerd hebben. Of 
veronderstellen de kiezers van de aard-
beienprinses dat sinds de taaihervorming 
van het Nederlands zo nodig moest aan
gevuld worden met het nu toch wel 
algemeen aanvaarde woordje „run". Een 
„loop" kunnen we dan maar beter 
schrappen uit ons woordenboek. 
In Luxemburg wordt ten gerieve van de 
Letzeburgers op 12 juli een heuse „Nike 
space Run" georganiseerd. Uiteraard zijn 
wellicht ook de Luxemburgers het aan 
zichzelf verplicht om in een van Europa's 
hoofdsteden de taal van de minst Eu
ropees denkende EU-genoten ook in de 
sport een zetje voor te geven. 
In het Limburgse Bilzen slaan ze helemaal 
door. Naast hun eentalig Engels Jazz
festival organiseren ze daar nu ook nog 
een „CBR in the City". Inderdaad, beste 
liefhebbers van de loopsport, het betreft 
een heuse stadsloop waaraan vorig jaar 
met minder dan 1700 lopers deelnamen. 
Wellicht gaat het hoofdzakelijk om Hol
landers, want die vinden wat Angelsak
sische ingrediënten in hun jaarpro
gramma toch wel „fine". Ze worden 
misschien zelfs „high" bij het deelnemen 
aan een wedstrijd met zo'n toffe naam. 
Schaamteloos hoe men in de sport al
gemeen, maar nu ook in de loopsport in 
het bijzonder de eigen taal ontwricht of 
gewoon negeert. 

In de brochure van Aquanus Challenge 

Cross vinden we nog ander fraais. Voor de 
deelnemers is het alvast goed te weten dat 
ze allemaal een Aquartus-T-shirt krijgen 
alsook een Reebok-Sweater. En naast de 
melding dat Runners Service zowel als 
Runners World sponsoren, krijgen we 
men Enpy Aquanus nog een pittige aan
beveling mee. 

Hierbij wil ik niet suggereren dat deze 
wedstrijden bv. moeten gesaboteerd wor
den. Maar het zou wel knap zijn indien 
WIJ met z'n allen er de organisatoren op 
gaan wijzen dat hun looporganisaties echt 
met minder attractief worden wanneer in 
de aankondigingen de eigen taal wordt 

gerespecteerd en correct gebruikt. Dit 
betreft gewoon een blijk van respect voor 
zichzelf. 

Rik Dhollander, 
voorzitter Wase Lopers 

watou 
Mag ik aandacht vragen voor een cor
recte uitspraak van de gemeentenaam 
Watou? 

Watou IS een oud-Germaanse en oud-
Vlaamse naam en staat op de oude kaar
ten vermeld als Waetuwe en Watouwe. De 
naam is afgeleid van Wat = vochtig, nat 
en van Ouwe = land, aarde; dus vochtige 
aarde. Zie in dat verband ook Geluwe = 
gele aarde, Betuwe = goede aarde en 
Veluwe = slechte aarde. 
Bij de uitspraak van die gemeenten- en 
plaatsnamen ligt de klemtoon op de eer
ste lettergreep, die een open lettergreep 
is, dus TOz-tou, Ge-luwe, Vfe-luwe en Be
tuwe. 

Voor Watou klinkt het dus Waa en een 
zachtwegstervende tweede lettergreep 
tou. De streekbewoners spreken het cor
rect uit. We stellen echter vast dat heel 
wat mensen, en met van de minste, als ze 
Algemeen Nederlands praten, de klem
toon op de tweede lettergreep tou leggen 
en zo een slechte gewoonte invoeren en 
handhaven. 

BIJ de televisiezenders VTM en WTV is er 
al veel beterschap. De BRTN volgt, maar 
op de televisiezenders TVl en TV2 lijkt 
de oude kwaal nog met helemaal be
zworen. De BRTN-radio beloofde daarin 
verbetering te brengen. 
BIJ de opening van de Poeztezomer in 
Watou past het dat de gemeentenaam 
correct wordt uitgesproken. Watou is een 
Vlaamse naam en heeft mets te maken 
met bvb. Risquons-Tout. 
Ik hoop dat de bezoekers van de mooie 
gemeente Watou met verder meer aan 
taalbederf zullen doen en eerbied willen 
opbrengen voor de eigenheid van de 
Diepe Westhoek. 

Rik Sohier, 
Popennge 

AantrekkelUke 
steden 
N.a.v. het Antwerps dossier „Wonen en 
werken in de stad aantrekkelijker ma-
ken"(WIJ, 29 mei jl.). Eigenlijk verba
zingwekkend! Wachten tot het probleem 
zulke nefaste gevolgen heeft, alvorens er 
over te praten. Is men in de leer gewest bij 
de ervaren gids met de uitspraak van 
problemen enkel op te lossen als ze zich 
aandienen? 

Is met te voorzien dat er een dergelijke 
evolutie zou zijn. Klinkt de verdediging. 
Niets is minder waar. Een enkel voor
beeld toont dat. Als Wijnegem-winkel-
centrum van plan was te komen, wist een 
klein kind dat dit de verkoop in de 
moeilijke toegankelijke stad zou doen 
verminderen. Niemand koopt méér als er 
een winkel bijkomt. Alleen elders. Reeds 
jaren beleven alle grote steden hetzelfde. 
Toch doet de overheid er mets aan. Tenzij 
jammeren als het te laat is. Is dat beleid 
een planning op termijn? 
De steden ontvolken. In Gent leven 70% 
van de steuntrekkers in de stadskern. In 
Brugge staan in winkelstraten minstens 
109 panden te huur of te koop. In Am
sterdam slmkt de omzet bij de stads-
kernwinkels door de onbereikbaarheid 
per auto. In Troyes (Frankrijk) sloten 130 
winkels in het centrum hun deuren door 
de komst van een megawinkelcomplex 
buiten de stad. Brussel alleen heeft 178 
armoedebuurten. 

Kon voorkomen worden. Door: 1) De 
auto van wie in de stadskern komt werken 
buiten de stad houden; 2) de stadskern 
bereikbaar laten voor de noodzakelijke 
auto's van klanten en diensten; 3) in
woners van de stadskern moeten hun 
wagen in een garage of ondergrondse 
parking stallen; 4) géén meuwe groot-
winkelvestigingen buiten de stad toe
laten; 5) drastischer de oncomfortabele 
woningen in de stad vernieuwen, zodanig 
dat wonen m de stad even aangenaam is 
als in de op kosten van de gemeenschap 
gebouwde sociale woningen buiten de 
stad; 6) lang leegstaande panden ont
eigenen en een doel geven; 7) goedkoop, 
snel en frequenter openbaar vervoer, mo
gelijk in straten waar de auto's der be
woners en wie er komen werken ver
dwenen zijn. 

WiUy Degheldere, 
Brugge 

Eiisabeth; 
wedstrud' 
Maandagavond 2 jum, de finale van de 
Elisabethwedstrijd voor viool is begon
nen. Op TV2 van onze VRT werd zoetjes 
aangekondigd dat later op de avond van 
de wedstrijd een en ander te zien en te 
horen zal zijn. Op VRT-3 radio gaat het 
concert rechtstreeks, met de nodige 
goede tussen-commentaren. Op RTBf-3 
radio ook. 

Op de 2de keten van RTBf ziet men 
meteen vanaf 20u. de inleidende beelden, 
waarbij ruiterlijk vermeld wordt dat dit 
jaar de VRT de technische transmissie van 
beeld en geluid verzekert, met een korte 
beeldflits (zonder zijn stemgeluid) van 

Fred Brouwers' Jawel onze VRT' En dan 
mag dit zeer hoogstaand cultureel ge
beuren in ons land van Bert de Graeve 
met meteen op antenne, terwijl zijn tech
nici ditmaal aan de beurt zijn .. Begrijpe 
wie begrijpen kan... 

Daarbij hoor ik dat het Koninklijk Fil
harmonisch orkest van Vlaanderen de 
kandidaten begeleidt, en dat de jury
voorzitter Arie van Liesbeth is, een emi
nent Vlaamse professor aan het Kon-
servatonum van Brussel. En het tot voor 
een uur onbekend opgelegd werk is van 
Hendrik Hofmeyer, een Zuid-Afrikaan 
met wortels in onze Vlaams/Nederlandse 
cultuur. Feiten die lang op voorhand 
bekend zijn. En toch vindt onze VRT-
televisie het met nodig deze wedstnjd 
rechtstreeks uit te zenden. Begrijpe wie 
begrijpen kan... 

De halve finale tijdens de vorige maand 
werd door RTBf-3-radio wél rechtstreeks 
uitgezonden, namiddagen lang. VRT3-
radio bracht telkens de dag nadien re
levante fragmenten, met goede commen
taar en interviews van de kandidaten. 
Toegegeven, het is maar een nunderheid 
van het VRT3-luisterpubhek die aan de 
rechtstreekse uitzendingen een bood
schap heeft. Maar deze discrmunade van 
het nieuwe VRT-beleid voor hoogstaande 
cultuur die op eigen bodem plaats grijpt, 
IS volkomen misplaatst, en laat in het 
buitenland een „Belgium = Frangais" 
indruk na. 

Herman A.O. Wilms, 
Vorst-Brussel 

ES. Na afloop van de eerste kandidaat, 
zond VRT3-radio een interview uit met 
de compomst van het verphchte werk, de 
Zuid-Afrikaan Hendrik Hofmeyer. Hij 
spraak m het Afrikaans, zonder nako
mende „vertalmg" van de VRT-reporter, 
want het was zonder meer verstaanbaar. 
Prachtig! 

PS De redaktie ontvangt graag bneven van 
lezers Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan 
de scheumnand in De redaktie behoudt zich het 
recht voor bneven in te korten en persklaar te 
maken Bneven worden voluit ondertekend, 
tenzij de schnjver verzoekt initialen te gebrui
ken 
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O p 7 juni U.S., dag op dag 80 jaar na zijn dood, 

wordt te Loker de Ierse majoor William 

Redmond herdacht. Wie was deze man en hoe kwam 

hij als vijftiger en populair politicus aan het 

oorlogsfront terechtf Een boeiend verhaal over 

de Ierse vrijheidsstrijd en de Grote Oorlog. 

4 U I T S M I J T E R ^ 

Na de succesvolle herdenking op 6 juni 
1967 werd het stil rond William Red
mond. Zo stil dat bijna niemand nog weet 
heeft van het dramatische verhaal van de 
Ierse constitutionele nationalisten en hun 
steun aan de Britten tijdens de eerste 
wereldoorlog. Zij werden ingehaald door 
de geschiedenis want ook het jonge Ier
land was niet te beroerd om dit stukje 
verleden onder de mat te vegen. 

HOME RULE 

Ook in Vlaanderen heeft de militaire 
aanpak van Sinn Fein steeds meer tot de 
verbeelding gesproken. De publicaties 
over de Ierse vrijheidsstrijd geven blijk 
van een onverholen sympathie voor het 
gewapend verzet, eerder dan begrip voor 
het jarenlange parlementaire werk van de 
Home Rulers, de aanhangers van John 
Redmond en zijn Irish Party. Men hoeft er 
maar pater Callewaert op na te lezen 
(Ierland en het lerscbe volk) om de hou
ding van de toenmaüge flaminganten ten 
opzichte van het parlementaire Ierse na
tionalisme te kennen. 
De Irish Party kon nochtans op een lange 
staat van dienst bogen. Ze was de erf
genaam van Charles Parnell's Land Lea

gue, een partij van landhervormers, die 
op het einde van de 19de eeuw be
langrijke successen boekte. Toen Parnell 
in een huwelijkschandaal betrokken werd 
versphnterde de formatie. Kort nadien 
(1891) overleed hij en liet een hopeloos 
verdeeld politiek landschap achter. 
De heropbouw van de Irish Party op de 
puinen van het Parnellisme was in be
langrijke mate het werk van John Red
mond, oudere broer van William. De 
partij groeide gestaag, en zorgde ervoor 
dat de aanhang van het meer radicale Fein 
beperkt bleef. Redmond en de zijnen 
waren er van overtuigd dat Home Rule, 

een vorm van zelfbestuur, via het par
lement van Westminster bereikt zou wor
den. Door hun steun aan de Britse Li
beralen leken zij goed op weg om dit doel 
te bereiken. En inderdaad, in 1914 
keurde een meerderheid van de MP's 
(Members of parliament) de Home Rule 
goed, na een massieve obstructie door 
Unionisten en Conservatieven. Het uit
breken van de eerste wereldoorlog 
zorgde echter voor de opschorting van de 
wet, en dit tot het einde van het con
flict. 

Onmiddellijk begonnen de protestantse 
Ieren soldaten te werven uit hun pa
ramilitaire Ulster Volunteer Force, en 
brachten de 36ste Ulster Divisie op de 
been. John Redmond stond onder grote 
druk. Hij besefte dat, als de katholieke 
Ieren afzijdig zouden blijven, hun ge
loofwaardigheid snel op de helling zou 
komen te staan, en hun loyaliteit in vraag 

zou gesteld worden, met alle gevolgen 
voor het beloofde zelfbestuur. 

COME WITH ME! 

Daarom begon ook hij te werven uit de 
katholieke militie, de Irish Volunteers. Dit 
veroorzaakte een splitsing binnen de Vo
lunteers. De Sinn Fein-aanhangers had
den als credo „Engelands vijanden zijn 
onze bondgenoten", en wilden liever te
gen dan met de Britten vechten. Zij 
richtten dan ook hun eigen militie op, 
onder de oude naam, terwijl Redmond's 
aanhangers zichzelf Irish National Vo

lunteers noemden. Alsof dit alles nog niet 

land op een gewelddadige manier be
streden, vocht de 16de Divisie zich aan de 
Somme en in Vlaanderen een reputatie bij 
elkaar, dikwijls zij aan zij, en in goede 
verstandhouding, met hun politieke op
ponenten van voorheen. Zij werd immers 
meermaals naast de 36ste Ulster Divisie 
ingezet. Bij de gevechten aan de Somme 
in september 1916 onderscheidde zij zich 
op overtuigende wijze. Ondertussen had-

Old as I am. 
and grey as are 

my hairs... 
WILLIAM 

/LAANDEREN/1 

genoeg was, bracht ook de socialistische 
nationalist James Connolly een eigen Ci

tizen Army op de been. 
Vermits de aanhang van Redmond op dat 
ogenblik die van Sinn Fein overtrof, 
slaagde hij in zijn opzet om een Ierse 
Divisie op katholiek-nationalistische ba
sis op te richten (ofschoon het hogere 
kader dikwijls uit Britten en meer ge
matigde protestanten bestond). 
Zo kwam men tot de unieke situatie dat 
Ierland twee divisies leverde: de pro
testantse 36de Ulster Divisie en de ka
tholieke 16de Ierse Divisie. Daarnaast 
was er ook nog de 10de Ierse Divisie, die 
min of meer gespaard bleef van deze 
politieke achtergronden. 
De Britse legerleiding was niet erg op
gezet met deze „politieke" eenheden, 
maar had een grote nood aan soldaten, en 
deed dus niet al te moeilijk. 
Niet alleen John Redmond, maar ook zijn 
broer William was parlementslid voor de 
Irish Party. Hij steunde de politiek van 
zijn broer dan ook voluit. Op 53-jarige 
leeftijd deed hij te Cork een geladen 
oproep, vanuit een raam van het Imperial 
Hotel. Met de bevlogen woorden: ...old 

as I am, and grey as are my hairs, I will say 

„Don't go, but come with me", spoorde 
hij aan om dienst te nemen, en tekende 
zelf als vrijwilliger bij het Britse leger. Hij 
bracht het tot majoor. („.. .hoe oud ik ook 
ben en hoe grijs als mijn haar is, toch zeg 
ik: ga niet weg, maar ga met mij mee.") 

DE PAASOPSTAND 

Terwijl Sinn Fein en de IRB (Irish Re

publican Brotherhood) de Britten in Ier-

den zich in Ierland dramatische gebeur
tenissen voorgedaan, die voor een keer
punt in de geschiedenis zouden zorgen. 
De mislukte Paasopstand van 1916, waar
bij Sinn Fein het postgebouw in Dublin 
gewapenderhand innam en dagenlang, 
onder een regen van bommen en ge
weervuur, bezet hield, was het begin van 
het verschuiven der machtsverhoudin
gen. De reactie van de Britten op deze 
opstand was zo onhandig, dat Sinn Fein, 
dat tot dan toe slechts op sympathie van 
enkele intellectuelen en radicale idea
listen kon rekenen, hand over hand po
pulairder werd, ten nadele van de meer 
gematigde Irish Party. Het hek was he
lemaal van de dam toen men begon met 
de executie van de opstandelingen, zelfs 
de zwaargewonden onder hen (wie een 
treffende parallel tussen Vlaanderen en 
Ierland zoekt, moet maar eens de executie 
van James Conolly met die van August 
Borms vergelijken). 

Ondertussen had Michael Collins het IRA 
opgericht en kregen de Britse militairen 
in Ierland het op de heupen van het nu 
veel efficiënter geworden verzet. 

1917-1922 

Het resultaat van dit alles was dat de 
rekrutering voor del6de Divisie, die re
gelmatig verliezen moest incasseren, pijl
snel afnam. De neergang was zo dra
matisch, dat men na maart 1918 meer en 
meer niet-Ierse eenheden toevoegde, en 
het Ierse karakter van de eenheid ver
dween. Er zijn aanwijzingen dat dit een 
bewuste politiek was, vermits sommige 
Zuid-Ierse eenheden bij andere divisies 

ingedeeld bleven, in plaats van ze aan de 
16de Divisie toe te voegen. Een her
groepering op Ierse basis was duidelijk 
niet meer gewenst. 

Geconfronteerd met een niet-aflatende 
behoefte aan soldaten werd ook in Ier
land (in de rest van Groot-Brittannië was 
dit reeds gebeurd) de dienstplicht in
gevoerd, wat de Britten nog impopu
lairder maakte, en de opstand aanwak
kerde. Uiteindelijk zou dit leiden tot de 
afscheuring van Ierland (1922). Het 
noordelijke deel. Ulster, bleef echter bijna 
volledig buiten het nieuwe dominion, 
waardoor er in de jonge Ierse staat on
middellijk een nieuwe, interne strijd los
barstte tussen compromisloze voorstan
ders van een republiek die het hele grond
gebied (dus ook het noorden) moest 
omvatten, en degenen die beseften dat ze 
op dat ogenbhk het onderste uit de kan 
gehaald hadden, en dat een weigering van 
het nieuwe statuut nog meer geweld zou 
uitlokken. 

Erwin Ureel 

De 16de Ierse 
Divisie van de 
gebroeders 
William en 
John 

Redmond aan 
het front In 
Vlaanderen. 

Kunst rond 
Redmond 

- Wie de herinnering aan Wiliiam Redmond en de 16de 
ierse Divisie beiangrijl< vindt i<an op zaterdag 7 juni a s. 
in Loker, vanaf 4u.10 in de morgen, deelnemen aan 
een herdenking. 

- In Loker loopt tussen 7 juni en 6 juli a.s, de 
tentoonstelling Kunst rond Redmond. De expo be
staat uit drie delen en is op meerdere locaties te zien. 
Ruimtelijk werk in Loker-dorp, ieriand-Vlaanderen 20 
eeuwen contact in Huize Godtschaick, Bergstraat 3, 
Kunst rond de oorlog in Galene De Queeste, le-
perstraat 39 

c» Info: VW Heuvelland 0571450.455. 

Volgende week: 

Trokken Redmondisten verkeerde kaart? 16 
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