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I n 1992 werd het Verdrag van 

Maastricht goedgekeurd. Daarin werd 

een hoofdstuk over het Europees 

burgerschap opgenomen. Een Europese 

richriijn over dat burgerschap bepaak dat aan 

alle Europese burgers vanaf de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2000 

stemrecht in het land van verblijf moet 

worden verleend. 

Toen deze Europese richtlijn 

onderhandeld werd, liet de Belgische overheid 

na de bescherming van het Vlaams karakter in 

Brussel en de Rand te waarborgen. Zonder 

voorwaarden als taalkennis of verblijfsduur 

dreigt het Europees stemrecht Brussel en de 

Rand onomkeerbaar en verder te verfransen. 

Bezorgd om hun Europese 

loopbaanmogelijkheden weigerden de 

toenmalige Belgische onderhandelaars de 

Vlaamse belangen te verdedigen. Dat was een 

cruciale fout, een historische vergissing, 

rekening houdende met de voorrang die 

Europese richtlijnen op de nationale 

wetgeving hebben. 

Juist daarom stelde de Belgische 

overheid het omzetten van de Europese 

richtlijn in Belgische wetgeving uit. Daarvoor 

werd ze meerdere malen door de Europese 

overheid op de vingers geitkt. Er moest dan 

ook een middel gevonden worden om de 

Vlamingen niet al te hard tegen de borst te 

stoten. Er moest vooral een ideale aanleiding, 

een ,geschikt moment' gevonden worden om 

kritikasters de wind uit de zeilen te nemen. 

Omdat de omzetting een grondwetswijziging 

en dus een 2/3de meerderheid behoeft, moest 

er een oppositiepartner gevonden worden. 

De ideale aanleiding, hoe gênant ook, 

vormde de dood van het Marrokaanse meisje 

Loubna Benatssa. Want aan het toekennen van 

Europees stemrecht hing een ander politiek 

nog beladener dossier: het verlenen van 

migrantenstemrecht. Beiden dienden aan 

elkaar te worden gekoppeld, zoniet was er 

sprake van discriminatie. Loubna Benaïssa 

bracht het debat over migrantenstemrecht en 

dus ook over Europees stemrecht in een 

stroomversnelling. En natuurlijk wilde 

premier Dehaene niet met lege handen, met 

een aanslepende veroordeling naar de top van 

Amsterdam. 

In allerijl werd verleden week woensdag 

in de commissie Grondwetsherziening het 

toekennen van stemrecht aan Europeanen en 

migranten in de grondwet opgenomen. 

Toegegeven, aan deze ,open 

grondwetsherziening' kon men niet langer 

onderuit. Europa had het zo beslist en dus 

moest België volgen. De manier echter 

waarop de beslissing werd genomen en vooral 

praktisch zal uitgewerkt worden, houdt een 

kaakslag voor de Vlamingen in. De 

grondwetsbepaling moet immers met 

uitvoeringswetten aangevuld worden. 

België recordhouder veroordelingen. 

Media, burgers, politici, kloven. 
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De Standaard 

Een Limburgs Technologie Centrum. 

Jan Loones in Algerije 

(Lees door blz.2) 
Een boek over Brussel. 
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D e lezer weet dat in de Wetstraat 
veel mogelijk is, maar wat nu weer 

op stapel staat i.v.m. het stemrecht 
voor EU-burgers tart elke verbeelding. 
Elders in ons weekblad leest u over 
het tot stand komen van het com
promis dat de regeringspartijen in de 
kamercommissie daarover bereikten. 
Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse 
regeringspartijen hun werk niet kriti
scher hebben gedaan en de benarde 
positie van de Vla
mingen in Brussel en 
in Viaams-Brabant 
niet prioritair heb
ben gesteld. 
Het voorstel komt 
volgende week in de 
plenaire zitting ter 
sprake en het is dus noodzakelijk dat 
van de nog resterende dagen gebruik 
gemaakt wordt om de druk op de po
litieke ketel te verhogen. Dat gebeurde 
reeds door tal van Vlaamse organi
saties, maar ook de Volksunie heeft niet 
stil gezeten om de Vlaamse partijen tot 
betere gevoelens te brengen. Alvast de 
VLD heeft laten weten dat ook zij voor
waarden aan het stemrecht voor EU-
burgers wil koppelen. Cuy Verhofstadt 
gaat daarmee in op een verzoek van 
VU-voorzitter Bert Anciaux om het 
stemrecht niet klakkeloos te aanvaar
den. Een VLD-werkgroep moet tegen 
aanstaande maandag een nota klaar 

hebben, daarin zal de partij ook waar
borgen vragen voor de Vlamingen in de 
Brusselse rand. Tenminste als de 
nieuwe VLD-voorzitter zich aan zijn be
loften houdt. 
De EU-richtlijn die stemrecht verleent 
aan EU-burgers is een van de vele uit
vindingen die ons van bovenaf worden 
opgedrongen Beslissingen die in de 
beslotenheid van ministerraden wor
den genomen en die geen kritiek dul-

Dit EU-Stem recht is 
onaanvaardbaar 

den van de landen-leden. Klakkeloos 
dienen ze te worden opgenomen in de 
grondwet om even klakkeloos te wor
den uitgevoerd. De richtlijn is het zo
veelste voorbeeld van het democra
tisch tekort waaraan de Unie lijdt. Want 
waarover gaat het? Niet over de ide
alistische visie waarbij alle Europese 
mensen-broeders overal thuis zijn en 
dus ook meteen inspraak hebben, Nee, 
het gaat om de vele eurocraten die in 
en rond Brussel wonen en die geen 
aandacht hebben voor alles wat in hun 
nieuwe woonomgeving leeft. Omwille 
van hun tijdelijke aanwezigheid kan 
moeilijk verwacht worden dat ze zich 

totaal integreren, beweren ze Dus la
ten ze merken dat plaatselijke gewoon
ten, taal en cultureel-sociaal leven aan 
hen niet besteed zijn. Waarom zouden 
ze' De Franstalige inwijkelingen rede
neren op dezelfde wijze! Dat vele bui
tenlanders deze keuze maken, is hun 
goed recht, ze stemrecht geven, is dan 
ook niet nodig Of het zou moeten zijn 
dat zij zich toch willen integreren en de 
spelregels aanvaarden die ieder van ons 
eerbiedigt. 
Wat ons vooral tegen de borst stuit is 
het feit dat de meeste Euro en andere 
craten deze wil tot integratie niet to
nen, geen woord Nederlands spreken, 
geen belastingen betalen, maar door 
hun stem toch invloed zullen uitoe
fenen op het bestuur van de gemeente 
waar ze doorgaans slechts een be
perkte tijd wonen Op die wijze komt de 
reeds problematische Vlaamse aanwe
zigheid nog meer in het gedrang! 
Daarom bedacht het Vlaams parlement 
reeds in 1994 een reeks voorwaarden 
vooraleer stemrecht aan EU-burgers 
kan worden verleend. Dat van deze 
voorwaarden vandaag geen sprake 
meer zou zijn, is onbegrijpelijk. 
Het klakkeloos aanvaarden van deze 
EU-richtlijn levert het zoveelste bewijs 
dat dit land zich verder uitkleedt rich
ting Europa, Daarbij rijst de vraagt hoe
lang er nog sprake kan zijn van een 
soevereine volksvertegenwoordiging? 

Dat belooft wanneer onderwerpen als 
cultuur en onderwijs echt aan bod zul
len komen Zal zij dan ook zo toe
schietelijk zijn? Neen toch! 
Het debat over het toekennen van 
stemrecht aan EU-burgers wordt bo
vendien vergiftigd omdat het smake
loze PRL-FDFkartel de versterking van 
de Franstalige aanwezigheid in Viaams-
Brabant beoogt Had deze materie uit
sluitend tot de bevoegdheid van het 
Vlaams parlement behoord, dan zou dit 
onmogelijk zijn geweest. Vandaag ma
ken we dus mee dat Franstalige partijen 
via Europa beslissingsmacht over 
Vlaamse gemeenten hebben! Hoe CVP 
en SP dit kunnen aanvaarden Is totaal 
onbegrijpelijk. Het compromis over de 
toekenning van stemrecht aan EU-bur
gers zoals het thans voorligt, moet 
radicaal worden afgewezen' 
Allen die binnen of buiten het Vlaams 
parlement, minister president Luc Van 
den Brande op kop, beloften hebben 
gedaan omtrent de vrijwaring van de 
Vlaamse aanwezigheid in Brussel en van 
het Vlaamse karakter van Viaams-Bra
bant moeten tussen vandaag en vol
gende week alles in het werk stellen om 
het onvoorwaardelijke stemrecht voor 
EU-onderdanen te verwerpen. 
Dames en heren, dit is het ogenblik om 
uw woorden in daden om te zetten! 

Maurlts van Liedekerke 



Armoede uitroeien 
Om de armoede wereldwijd uit te roeien 

volstaat het om 1 (één) procent van het 

van de totale omzet van de 

wereldeconomie - bijna 1 miljoen miljard -

uit te trekken. Dat staat in het rapport 

over de Menselijke Ontwikkeling van de 

Verenigde Naties. Jaarlijks zou 1.400 

miljard fr. (omgerekend 14% van de 

staatsschuld van België) genoeg zijn om de 

armsten te verzekeren van de sociale 

basisdiensten en een voldoende hoog 

inkomen. Om er een idee van te krijgen: 

1.400 miljard is het vermogen van de 7 

rijkste mensen ter wereld. Daarmee zou 

aan ongeveer 1,3 miljard mensen - goed 

20% van de wereldbevolking - een 

menswaardig bestaan gegeven kunnen 

worden ... 

Heren van stand 
„(...) er zijn ministers die wei degelijl< waterdragers zijn. Maar de 
laatste tijd zijn er meer waarbij hun standaanhorigheld weliswaar 
een rol speelt - dat ontleen ik niet - maar die op eigen Icrachten, 
met hun eigen intellectueel vermogen iets voorstelien. De Clerck 
op Justitie komt uit een NCMV-nest, maar die stand heeft bitter 
weinig bijgedragen tot zijn functie op dat ministerie. (..). Toch Is 
De Clerck - weliswaar door de omstandigheden, maar je moet het 
toch maar doen - een autoriteit geworden die hij niet was. Dat 
heeft hij zeker niet aan de stand te danken." 

Herman Suykerbuyck in Ons heven, tijdschrift van het KVHV. mei 
1997. 
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Frangois Ptrot is geen Waals 
omiHiflsnian meer. Pirot raakte door 
de Dassault-affaire in opspraak. Dat kan 
een ombudsman zich niet veroorloven 
en het Waals parlement beëindigde 's 
mans opdracht. 

Tele-Onthaal gaat van start met 
een speciale lijn voor landbouwers. 
Een groeiend aantal boeren schijnt te 
kampen met financiële problemen, 
eenzaamheid, relationele problemen 
en stress, in Nederland bestond al een 
soortgelijke dienst. 

Het Centraal Bureau voor de 
Opsporingen van de rijkswacht zal een 
grondig onderzoek voeren naar de 
aanslagen tegen leden en gebouwen 
vzn het Vlaams Blok. Vorige week 
brandde het Gentse secretariaat van 
het Blok volledig uit. De brand was 
aangestoken. 

De ouders van An, loubna, Julie 
en Melissa stappen naar het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens. Ze 
dienen er een klacht in tegen het zgn. 
'spaghetti-arrest' en willen dat België 
verplicht wordt om zijn wetgeving 
i.v.m. de gewettigde verdenking te 
wijzigen. 

Nadat de VU op haar jongste 
congres had besloten een onafhan
kelijk Vlaanderen In een federaal Eu
ropa te bepleiten, rezen in het Brus
selse parlement vragen over de positie 
van staatssecretaris Vic Anciaux. Kon 
een 'separatist' wel zetelen in de Brus
selse regering? Brussels minister-pre
sident Chartes Plcqué, die Anciaux sr. 
bestempelde als een 'loyaal regerings
lid' diende de oppositie van antwoord. 
Vlc blijft. 

Wie een bezoek wil brengen 
aan de zetel van de Vlaamse regering 
op het Martelaarsplein kan dat enkel 
middels het fiat van Ipovo, het vor
mingsinstituut van de CVR Op vraag 
van Johan Sauwens heeft minister-pre
sident Van den Brande inmiddels be
loofd daar 'iets aan te veranderen'. 

' Voor ongeveer de helft van het 
personeel van Forges de Clabecq zal de 
zon binnenkort weer schijnen. De Zwit
sers-Italiaanse groep Duferco is bereid 
de Waalse staalfabriek over te nemen. 
900 mensen zouden er opnieuw aan de 
slag kunnen. 

(Vervolg van blz. 1) 

Op dat ogenblik kunnen vooralsnog 
beschermingsmaatregelen voor de 
Vlamingen in Brussel en de Rand bedongen 
worden. Voorwaarde is wel dat de 
uitvoeringswetten met een 2/3de 
meerderheid en een meerderheid per 
taalgroep worden goedgkeurd. Zoniet heeft 
de Vlaamse gemeenschap geen been om op 
te staan. 

Om de positie van de VLamingen te 
beschermen had VU-kamerlid Fons Borginon 

een amendement ingediend opdat de 
uitvoeringswetten met een bijzondere 
meerderheid zouden worden goedgekeurd. 
Die bijzondere meerderheid moest dan 
zowel op de uitvoering van het Europees- als 
op het migrantenstemrecht van toepassing 
zijn. Eerst en vooral kunnen beide soorten 
stemrecht de positie van de Vlamingen 
aantasten. Bovendien moeten Europeanen en 
migranten, aldus de VU, op gelijke voet 
worden behandeld. 

De meerderheidspartijen zijn niet op 
het voorstel van Borginon willen ingaan. Om 
de grondwet te kuimen wijzigen deden ze 
liever een beroep op de Franstalige liberalen 
en het FDP. Deze fracties verleenden hun 
steun, niet om de migrantengemeenschap 
een hart onder de riem te steken, wel om de 
Vlamingen een serieuze hak te zetten. Want 
in ruil voor hun ,bereidwillige medewerking' 
kon het PRL-FDF-kartel bekomen dat de 
uitvoeringswetten bij gewone wet zullen 
worden gestemd. PRL en FDF kregen er nog 
en toemaatje bij: zonder dat de Europese 
overheid daarop aandrong, werd het kartel 
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beloofd dat de Europeanen naast 
gemeentelijk stemrecht, ook federaal, 
regionaal en provinciaal stemrecht kunnen 
verkrijgen. 

De migrantengemeenschap, die in 
tegensteUing tot de Europeanen belastingen 
betaah, mag niet op dezelfde 
tegemoetkoming rekenen. Voor haar geldt 
wel dat de uitvoeringswetten met een 2/3 de 
meerderheid zullen worden gestemd. 
Kwestie van het racistische FDF met deze 
discriminerende maatregel terwille te zijn. 

CVP en SP stonden erbij en keken 
ernaar. De VLD, de jongste tijd geenszins 
verlegen om haar Vlaamse spierballen te 
tonen, stuurde als het er echt op aankomt 
haar kat. De Franstalige socialisten hielden 
de liberalen niet tegen. Bang als ze zijn voor 
het kwijtspelen van de macht, boden ze een 
opening voor het door PRL-FDF gewenste 
,trés grand Bruxelles'. 

Wat nu? Wanneer de Europese 
uitvoeringswet in de plenaire vergadering 
met gewone meerderheid zal worden 
goedgekeurd, ziet het er niet naar uit dat 
CVP, SP en VLD, laat staan de PS, hun 
gewicht in de schaal zullen leggen. Er rest 
voor de VU nog één mogelijkheid. De 
uitvoeringswetten moeten ter sprake komen 
tijdens de nieuwe communautaire ronde of 
bij de regeringsvorming in 1999. Wanneer 
zal overigens de overhevelmg van de 
gemeente- en provinciewet - zoals voorzien 
in de Sint-Michielsakkoorden - definitief 
geregeld worden? 

Vlaanderen is een flink stuk grond 
aan het verhezen. 

(evdc) 
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WB EN ANZ 
De niet-partijpolitieke Vlaamse beweging 
gaat fel tekeer tegen het onvoorwaardelijk 
toekennen van EU-stemrecht. Niet zonder 
sarcasme feliciteert de Vlaamse Volksbe

weging (WB) het FDF. De WB doopt de 
open grondwetsherziening tot het ,Cler-
fayt-artikel' om. „Terwijl het FDF op zijn 
wenken wordt gediend", zo stelt de 
Vlaamse Volksbeweging, „lijdt de Vlaamse 
beweging een bittere nederlaag." 
De W B verwijt de CVP-, SP-, VLD- en 
Agalev- mandatarissen „totaal blind en 
doof te zijn wanneer het er echt op aankomt 
de belangen van de Vlaamse positie in 
Brussel en de Gordel te verdedigen. "Wij 
stellen vandaag vast dat de Belgische ka
merleden niet langer de soevereine ver
tegenwoordigers van onze bevolking zijn, 
maar willoze uitvoerders van EU-beslis-
singen in obscuur besloten ministerraden 
die nooit democratisch gelegitimeerd wer
den." Net als het Algemeen Nederlands 

Zangverbond (ANZ) roept de W B alle 
Vlaamse kamerleden op hun Vlaams fat
soen bij de plenaire behandeling wel te 
bewaren en deze grondwetswijziging naar 
de prullemand te verwijzen. Het ANZ 
hoopt „dat de Vlamingen eindelijk hun 
poHtieke meerderheid zullen aanwenden 
om Vlaamse waarborgen naar de toekomst 
veilig te stellen." 

WEZEMBEEK-OPPEM 
De Franse gemeenschap is niet langer be
reid de Franstalige muziekschool in de 
faciliteitengemeente Wezemheek-Oppem te 
financieren. In feite was deze financiering 
ongrondwettelijk want ze gaat tegen het 
territorialiteitsprincipe in. Herhaaldelijk 
dienden de Wezembeekse Vlamingen daar
tegen klacht in. De Franse gemeenschap zal 
voortaan de wet naleven omdat ze wil 
besparen. Vraag is of de Franstaligen van de 
faciliteitengemeente wraak zullen nemen. 
Zo zit de kans erin dat ,in ruil' de Ne
derlandstalige muziekschool van Sint-Pie-
ters-Woluwe wordt opgedoekt. 

IDENTITEITSKAARTEN 

Op 10 maart 1997 diende Binnenland
minister Johan Vande Lanotte (SP) een 
wetsontwerp in dat het gebruik van an-
derstaÜge vermeldingen op Nederlands-
taHge identiteitskaarten regelt. Op 18 maart 
keurde de senaatscommissie voor Birmen-
landse Aangelegenheden het ontwerp goed. 
De dag daarop riep het Vlaams parlement 
een belangenconflia in. hmssen werd door 
de Vlaamse regering een ontwerpdecreet 
ingediend. In dat decreet staat dat de 
Vlaamse gemeenschap - behalve in de 
faciliteitengemeenten - bevoegd is om het 
taalgebruik in bestuurszaken te regelen. 
Daannee was de Raad van State het niet 

19 juni 1997 



Se non è vero. 
Men neme een modewoord en men lere bij. Dat is 
tenminste wat vast te stellen is als men de briefwisseling 
van enkele V(ernieuwde)LD'ers aan een nader on
derzoek onderwerpt. Keert u eerst met ons terug naar 
november '96. VLD-senator Stef Goris schreef een brief 
aan Marcel Van Nerum, hoofdcontroleur Douane en 
Accijnzen te Tienen: „...verzoek ik u uitdrukkelijk dit 
dossier grondig te onderzoeken en aan de betrokken 
vennootschap ontheffing van betaling van de boete toe 
te staan, in tweede orde, minstens de tweede vaststelling 
hiervoor in aanmerking te nemen." Voor wie het zich 
niet meer herinnert: enkele vrachtwagens van een St.-

Truidense firma waren betrapt op het rondrijden zonder 
geldig Eurovignet. De eigenaars werden beboet en nog 
later nationaal nieuws omdat ze te rade waren gegaan 
bij Goris die een en ander wel zou regelen. De Croo riep 
'Eruit!', de deontologische commissie van de VLD 
'Erin!' en enkele dagen later had de pers een ander 
'dossiertje'. OPC zullen we maar zeggen. 
Inmiddels bevinden we ons volop in de NPC en hebben 
we een nieuwe brief van een opnieuw vooraanstaand 
VLD'er geadresseerd aan het Ministerie van Financiën, 
de Administratie der Douanen en Accijnzen. Een paar
denliefhebber werd betrapt op het vervoeren van zijn 

dieren in een vrachtwagen, jawel, zonder vignet. De 
gelijkenissen zijn sprekend en wij citeren dan ook: „Nu 
blijkt dat hij een boete van 122.288 fr. moet betalen 
zodat hij én zijn paarden én zijn oude vrachtwagen moet 
verkopen om deze som te kunnen betalen. Mag ik u 
daarom vragen. Mijnheer de Minister, dit dossier 
welwillend te onderzoeken omdat betrokkene volledig 
ter goeder trouw heeft gehandeld." Getekend: Vlaams 
volksvertegenwoordiger Jaak Gabriels. 'Welwillend on
derzoeken ...'? Benieuwd of daar ook een deon
tologische commissie overheen gaat en zoja, wat er dan 
gebeurt. Een gewaarschuwd man ... 

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

eens. In een advies van 12 maart stelde de 
afdeling wetgeving dat de federale regering 
bevoegd is. 

Omdat het Vlaams parlement van een 
belangenconflirt gewag maakt, ontstond er 
overleg tussen de senaat en het Vlaams 
parlement. Dat overieg haalde niets uit en 
daarom bracht de senaat - volgens de wet -
advies uit aan het Overlegcomité, waarin de 
federale regering en de gewest- en ge
meenschapsregeringen vertegenwoordigd 
zijn. In dat advies staat dat er geen sprake is 
van een belangenconflict. „Omdat het 
Vlaams parlement alleen de bevoegdheid 
van de federale overheid betwist, is hier een 
bevoegdheidsconflict in het geding", zo 
stek de senaat. 

Het Overiegcomité moet zich nu over het 
advies uitspreken. Maar, daarmee is de kous 
niet af. Als de Vlaamse regering op haar 
standpunt blijft en het Vlaams parlement 
het ontwerpdecreet goedkeurt zal het Ar
bitragehof het laatste woord hebben. 

ZAAL 31 

De CVP ziet het niet meer zitten om haar 
medewerking te verlenen aan de partij-
overschrijdende onderhandelingen in de 
Senaat. Tot voor kort werden deze on
derhandelingen in Zaal-F gehouden. VU, 
CVP, Agalev en VLD ondertekenden er een 
aantal wetsvoorstellen. De CVP trekt zich 
voortaan terug. In feite kwamen de ver
tegenwoordigers van deze partij zelden 
opdagen. De jongeren, gesteund door }o-

ban Van Hecke, werden van meet af aan 
door de partijtop de levieten gelezen. Toen 
Guy Verhofstadt, één van de bezielers van 
Zaal-F, VLD-voorzitter werd hakte CVP-
voorzitter Mare Van Peel de knoop door. 
Of daarmee de toenemende oppositie van 
de CVP-jongeren wordt ingedamd, is twij
felachtig. De twaalf jonge pariementsleden 
zijn immers van plan de regering het vuur 
aan de schenen te leggen Zo hielden ze 
vorige week een ,strijdende' vergadering in 
zaal 31. Dat is ook de zaal waar de 
gesprekken tussen VLD, Agalev en VU 
worden voortgezet. Niet langer Verhof
stadt, wel Wilfried Bervoets (Agalev) zal er 
een coördinerende rol opnemen. 

ABOS 

De 69-jarige André Godfroid, de voor
malige topman van het Algemeen Bestuur 

voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS), 
is aangehouden. Hij wordt verdacht van 
miljoenenfraude met vliegticketten. Via de 
diensten van Godfroid werd op de zwarte 
markt voor 10 tot 20 miljoen vliegticketten 

- op naam van buitenlandse beursstudenten 

- verkocht. Daarbij speelde het reisbureau 
Acotra een cruciale rol. 

Na zijn pensionering werd Godfroid be
grotingsspecialist op het kabinet van de 

toenmalige staatssecretaris voor Ontwik
kelingssamenwerking Erik Derycke (SP). 
Die stuurde hem in februari 1995 de laan 
uit omdat Godfroid door het Hoog Comité 

van Toezicht van gesjoemel verdacht werd. 
Enkele maanden later viste de huidige 
staatssecretaris Reginald Moreels (CVP) -
op aanraden van de partij - Godfroid terug 
in zijn kabinet op. 

Merkwaardig is dat Godfroid een bepa
lende rol heeft gespeeld bij het elimeneren 
van de inspecteur van financiën op het 
ABOS, Robert Druyts. Zoals zo'n inspec
teur hoort te doen was Druyts het gesjoemel 
van Godfroid op het spoor gekomen. 
Druyts werd niet beloond, maar bestraft. 
Toeval of niet, kort nadien verliet Godfroid 
het kabinet van de staatssecretaris: de taak 
was volbracht 

Euro-top In 

Amsterdam: 
blijft het 

logge schip 
drllven? 

Het gaat niet goed met de CVR Na SP en PS worden nu 
ook de christen-democraten door affaires geplaagd. 

Bovendien wordt de CVP bij talriji<e politieke dosiers in het 
defensief gedrongen. De partij mist soeplesse, creativitieit, 

speelt niet tijdig in op maatschappelijke evoluties: de 
positie van partijvoorlztter Mare Van Peel staat ter discussie. 

De CVP in 
het defensief 

Tot voor kort wist de CVP de dans van de 
affaires te ontspringen. Er was weliswaar 
de zaak-Keichtermans met de milieuboxen 
en er was het pijnlijke Boelwerf-dossier, 
Maar, telkens sloeg de CVP zich uit een 
benarde situatie. De publieke opinie en niet 
in het minst de politieke wereld vroegen 
zich af hoelang de christen-democratie 
haar .maagdelijkheid' zou behouden. 
Eind mei werd het antwoord gegeven. 
Toen viel het Hoog Comité van Toezicht üe 
Wetstraat 89 binnen. Het begin van een 
merkwaardig verhaal waarin alle elemen
ten van een drama vervat liggen: geld, 
macht, ambitie, afrekeningen, verklikkerIJ, 
zelfs diefstal. De persoon waar het allemaal 
om draait is CVP-senator Leo Delcroix. In 
een bepaalde pers werd hij reeds maanden 
door het slijk gehaald, zijn voor het grote 
publiek onthulde ,Atoma-schriftjes' ver
rieden de bedenkelijke spelregels van een 
oude politieke cultuur. En ze deden het 
vermoeden van Illegale partijfinanciering 
toenemen. Tot zover niets aan de hand: 
,alle partijen bedlenden zich ervan'. 
Vandaag is dat verdedigingsmechanisme 
niet langer haalbaar. Het wordt almaar 
duidelijker dat de can-ousel van fictieve 
facturen rond Kridemo. de vzw die de TV-

uitzendingen voor derden van de CVP 
verzorgt, en Hermes Communications, het 
Bleyen-beörlif dat daarvoor door toen
malig partijsecretaris Delcroix werd Inge
schakeld, niet diende om de CVP te fi
nancieren. Het zou evenwel een construc
tie geweest zijn om geld van de CVP naar 
de Bieyen-broeders door te sluizen. 
Dat Delcroix op die manier geenszins de 
belangen van de CVP zou hebben gediend, 
wordt hem kwalijk genomen. Zolang de 
gewezen partijsecretaris de CVPkas 
spijsde, de dure campagnes van kandi
daten mee hielp betalen, was men bereid 
de hand boven zijn hoofd te houden. Het 
was niettemin CVPwoordvoerder Willy 
Buys, die Delcroix de das omdeed. Hij 
stapte naar het Hoog Comité van Toezicht 
om te vertellen ,hoe het systeem werkelijk 
In elkaar zat'. Of de speurders erin zullen 
slagen de getuigenis na te trekken, is zeer 
de vraag. Op het moment dat procureur-
generaal Van Camp de nota-Bleyen naar 
het parlement doorstuurde en zo het ml-
lieubox-dossier in de aandacht bracht, 
werd een gedeelte van de CVf̂ boekhou-
ding .gestolen'. Het gaat precies om fac
turen van Kridemo aan Hermes waarvoor 
de speurders grote belangstelling hadden. 

Toch betekent de ontvreemding van de 
documenten niet dat Delcroix op beide 
oren kan slapen. Vandaag Is Buys ex-
woordvoerder, moet hij een stap terug 
zetten, maar hij heeft ongetwijfeld het 
vuur aan de lont gestoken. Buys wist dat hij 
gesteund werd en dat ook anderen zouden 
praten, wat verleden week donderdag 
bleek toen een nieuwe bezwarende ver
klaring tegen Delcroix opdook. 
Dat Buys naar het Hoog Comité stapte kan 
niet enkel worden gezien vanuit het zo
genaamde partijbelang. Een woordvoer
der die zijn voorzitter openlijk voor schut 
zet, het kwam nimmer in de Wetstraat 
voor De getuigenis van Buys maakt dan 
ook deel uit van een afrekening, tussen de 
conservatievere generatie rond Leo Del
croix, Herman VanRompuy, Frank Swaelen, 
Mark Eyskens, Leo Tindemans en de jon
gere vooruitstrevender generatie rond de 
groep van gewezen voorzitter Jotian Van 
Hecke. Deze groep neemt het niet langer 
dat de huidige voorzitter Mare Van Peelde 
kool en de geit spaart en daardoor de 
vernieuwingsdrang op losse schroeven zet. 
Daarom is wat Buys deed niet enkel tegen 
Delcroix, maar ook tegen Van Peel ge
richt. 

Onder zijn voorzitterschap werd de CVP in 
het defensief gedrongen. De ene na de 
andere dag krijgt de partij serieuze klap
pen. Zelden trekken de christen-demo
craten in de aanval, slagen ze erin de 
andere partijen een stap voor te zijn. Er Is 
bovendien nagenoeg geen enkel dossier 
waarop de CVP weegt en dat terwijl de 
populariteit van het CVP-boegbeeld Jean-
luc Dehaene beneden alle peil zakt. Het 
gegniffel van Dehaene om de interne VLD-
twisten heeft geen goede indruk gemaakt. 
Dat een besproken Delcroix nog gisteren 
opkwam voor het belang van ethische 
waarden, tart alle verbeelding. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
Stoort het ook u dat u in pakweg het 

Anderlecht- of Koning Boudewijnstadion 

steevast eerst in het Frans begroet wordt? 

Dan bent u niet de enige. Ook kamerlid 

Olivier Maingain (FDF) stoort zich aan de 

keuze voor welke taal eerst: „Naar verluidt 

zijn de boodschappen op het telefonisch 

antwoordapparaat in de centrale zetel van de 

Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel 

(BDBH) in drie talen ingesproken en zijn zij 

stelselmatig eerst in het Nederlands te horen. 

Er wordt mij ook gemeld dat tal van 

ondernemingen in het Franstalige 

landsgedeelte daarom aarzelen om hun adres 

(...) in te spreken, aangezien de boodschap in 

het Nederlands vrij lang is." De BDBH liet 

inmiddels verstaan dat er niets gewijzigd zal 

worden. Het moet de FDF'er overigens 

ontgaan zijn dat Vlamingen in dat verband 

meer redenen tot klagen hebben. 

4 

^ WETSTRAAT ^ 

In onvervalste oude politieke cultuur-stijl en onder 
het toeziend oog van de partijvoorzitters Louis 

Tobback en Mare Van Peel, heeft de CVP-SP 
meerderheid belet dat een alternatieve 

meerderheid ontstond rond de erfenisrechten voor 
samenwonenden. In het Vlaams parlement worden 
de wonden gelikt. Alleszins is de NPC terug naar af. 

NPC naar af 
Op initiatief van Vlaams SP'er Guy 

Swennen was in het Vlaams parlement 
een wisselmeerderheid in de maak. SP, 
VLD, Agalev en VU schaarden zich ach
ter het voorstel om de erfenisrechten 
voor sommige ongehuwd samenwonen
den naar het niveau van de gehuwden te 
verlagen. Over dat voorstel werd maan
den gedebateerd. De CVP weigerde een 
inhoudelijke inbreng aan het debat te 
leveren. Deze koppige houding kwam de 
partij duur te staan. Net als tijdens de 
abortuskwestie werden de christen-de

mocraten geïsoleerd. Toen het hek van 
de dam was, kwam de CVP, te elfder ure, 
toch nog met inhoudelijke kritiek voor 
de dag. De partij nam niet dat de ge
lijkschakeling van successierechten voor 
niet-gehuwde samenwonenden met die 
voor gehuwden in feite op een gelijk
schakeling van het samenwonen met het 
huwelijk neerkwam. 

POKERSPEL 

Natuurlijk hebben de christen-democra

ten het recht een christelijke visie uit te 

Hallo. Hallo? 
Op diverse plaatsen wordt telefoneren vlot
ter en peterkoop, dat heeft BelgacomPaas 
John Coossens verklaard, tijdens de hoor
zitting met Belgacom in de Kamer, opvragen 
van kamerlid Hugo Olaerts. Een verdere di
gitalisering van de telefooncentrales voor 
het einde van dit jaar zou dit mogelijk ma
ken. 
Tijdens deze hoorzitting maakte Olaerts zijn 
beklag over de vî ildgroel van zonenummers 
per gemeente en provincie, met de daaraan 
gekoppelde hoge prijsverschillen. Dit heeft 
tot gevolg dat men zelfs binnen één ge
meente niet enkel kan telefoneren aan het 
gewone zonale tarief, maarook vaak de re
kening krijgt van het haast dubbele inter
zonaal tarief. 
Dit is discriminerend, onrechtvaardig, on
praktisch en klantonvriendleijk. Dat maakt 
dat veel telefoongebruikers jaren een dure 
meerprijs hebben moeten betalen, waar an
dere vrij van waren. 
Olaerts wil dan ook zo groot mogelijke zones, 
gelijk het elders blijkbaar wel kan. Soepel, vlot 
en beterkoop. Enkele voorbeelden: het niet 
eens grote Kapei!e-op-den-Bos in Vlaams-
Brabant heeft liefst vier verschillende zo
nenummers: 02, 05, 015 en 052. 
De provincie Limburg heeft niet minder dan 
zeven zonnenummers: 04, 011, 012, 015, 
014,017 en 089 - wellicht een record op zich. 
Haast tweederde van de Limburgse gemeen
ten heeft meer dan twee zonenummers, één 

Hugo Olaerts 

vijfde van de Limburgse gemeenten heeft er 
wel drie, zoals Bilzen, Diepenbeek, Ham, Has
selt, Hoeselt, Kortessem, Lanaken, St,-Truiden 
en Tessenderio. 
Tussen zonenummer 011 en 089 wordt geen 
meerprijs gevraagd, 
Voeren werd ondert:ussen opgezadeld met 
zonenummer 04 onder Luik en dit moet 
onder Limburg komen. Hugo Olaerts zal mi
nister Di Rupo daarover ondervragen. 

vu-fractieleider Paul Van 
Crembergen: „Op federaal vlak werkt 

de CVP met volmachten. In het 
Vlaams parlement is de CVP een 

volmachtpartij, een partij die de volle 
macht heeft, de volheid van initiatief 

waardoor anderen geen kansen 
krijgen." 

dragen. Wanneer dit echter als de enige 
ethische visie wordt opgedrongen en 
wanneer anderen zich daar moeten naar 
schikken, schort er iets aan het de
mocratisch debat. Als andere partijen de 
CVP-visie niet integraal willen onder
schrijven, weigert deze partij nog langer 
het debat aan te gaan. Dat de CVP werd 
geïsoleerd had dan ook weinig met een 
door anderen opgedrongen maatschap
pijvisie te maken. De bezwaren die de 
CVP nadien formuleerde hadden even
min met inhoudelijke motieven van-
doen. 

De inhoudelijke CVP-kritiek was slechts 
de aanzet van een pokerspel om de 
macht. Eerst werden de tegenstanders 
uitgedaagd, nadien werd de coalitie
partner bedreigd. Als een in een hoek 
gedrumd dier ging de CVP regelrecht in 
de aanval. Er werd van een regerings
crisis gesproken indien de SP geen water 
bij de wijn wou doen. Wie het niet 
inhoudelijk met ons eens is, is tegen ons, 
zo werd geredeneerd, waarna de SP 
stilletjes werd ingefluisterd dat de hon
gerige liberalen aan de regeringspoort 
stonden. 

VU-fractieleider Paul Van Grembergen: 
„De CVP merkte het onderhuids psy

chologisch genoegen bij de andere par

tijen wegens de geïsoleerde positie waarin 

ze zichzelf had gewrongen. Vergeet ook 

niet dat de CW er electoraal steeds meer 

op achteruitgaat. Tot nu toe kon dat niet 

beletten dat de partij Jncontournable' 

bleef. Met de nakende wisselmeerderheid 

kwam daarin verandering.. En van zodra 

het ijs werd gebroken, hingen meerdere 

wisselmeerderheden in de lucht. Daarom 

kon De CVP vandaag slechts haar on

misbare positie aanhouden indien de co

alitiepartner werd afgedreigd: als jullie 

socialisten met anderen meewerken, tre

den wij met een andere partner in het 

huwelijksbootje. Het is een kenmerkende 

houding voor een partij die nooit aan 

macht heeft moeten inboeten." 

VOLMACHTPARTIJ 

Wat de CVP deed, hield risico's in. Wie 
bluft, dreigt het pokerspel te verliezen. 
Al worden de kansen gehandhaafd in
dien vals wordt gespeeld.,Professionals' 
houden immers een bijkomende teerling 
achter de hand. In uiterste geheimhou
ding zonder dat de parlementaire toe
schouwers nog langer konden toekijken, 
werden de partijvoorzitters ingescha
keld. CVP-voorzitter Mare Van Peel 

gooide het op een akkoordje met SP-
voorzitter Louis Tobback. Ogenschijlijk 
kwam de CVP als winnaar uit de bus. Bij 
nader toezien levert het compromis, ei
gen aan de door de voorzitters op
gelegde pacificatiedemocratie, geen 
winnaars en verliezers op. De SP slikte 
haar oorspronkelijk voorstel in. In ruil 
heeft de CVP beloofd dat er een ver
mogensrechtelijk statuut voor samen
wonenden en een burgerrechtelijk sta
tuut voor homo-paren komt. 
Dat de spelregels niet werden geres
pecteerd, heeft de andere partijen ge
griefd. De grote verliezer is immers de 
parlementaire democratie. 
Paul Van Grembergen: „De meerderheid 

rond een parlementair initiatief werd niet 

geëerbiedigd. Op federaal vlak werkt de 

CVP met volmachten. In het Vlaams 

parlement is de CVP een volmachtpartij, 

een partij die de volle macht, de volheid 

van iniatief heeft. Wij gaan daar niet licht 

over." 

De VU besloot dan ook zich uit de 
werkgroep Nieuwe Politieke Cultuur 
van het Vlaams parlement terug te trek
ken. De partij had nog maar net voor
dien een nota over een aangepaste, 
nieuwe verhouding van het parlement 
tegenover de regering ingediend. Een 
dergelijke nieuwe verhouding, waarbij 
het parlement opgewaardeerd wordt, 
vormt de kern, het hart van de NPC. 
Paul Van Grembergen: „Door het gedrag 

van de meerderheidspartijen, door de 

opgevoerde huichelarij, zijn de bespre

kingen over de versterking van de par

lementaire democratie bij voorbaat ge-

hypothekeerd. Niet enkel theoretische 

denkbeelden zijn belangrijk. Ze moeten 

aan de praktijk getoetst worden. CVP en 

SP traden dermate choquerend op, dat 

geen enkele vorm van geloofwaardigheid 

overblijft. Met spijt, niet voor de schow, 

maar wel uit noodzaak verlaten we de 

werkgroep." 
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D ezer dagen gaat veel mediabelangstelling uit 

naar de herziening van het Verdrag van 

Maastricht te Amsterdam. Ook de toekomstige rol 

van het Europese Hof van Justitie zal er aan bod 

komen. Intussen lapt België de Europese regelgeving 

aan zijn laars. 

^ A C T U E E L ^ 

Het Europese hof van Justitie te Luxem
burg heeft steeds onder vuur gelegen. 
Vooral Frankrijk en Duitsland hebben het 
immer moeilijk gehad om de suprematie 
van de Europese wetgeving te aanvaar
den. Tot op vandaag stellen Duitse rech
ters bij het Duitse grondwettelijke Hof te 
Karlsruhe dat in geval van conflict de 
Duitse grondwet voorrang moet krijgen. 
Het meest luidruchtige verzet komt ech
ter van de Britten. 

Vaak beschouwen zij het Hof van Justitie 
als een oncontroleerbare en gevaarlijke 
instantie. Het Verenigd Koninkrijk stelde 
in het verleden reeds voor dat de lid
staten, bij meerderheid van stemmen, 
beslissingen van het Europees Hof zou
den kunnen teniet doen. Of de Labour-
regering in dit verband een redelijker 
standpunt zal innemen zal moeten blij
ken. 

BELGIË: PRO EUROPEES? 

We kunnen ons natuurlijk ergeren aan dit 
Eurosceptisch standpunt, maar deze hou
ding zou van Belgische zijde misplaatst en 
ongeloofwaardig zijn. Als er immers één 
land is dat in deze enige bescheidenheid 
aan de dag zou mogen leggen, dan wel het 
zogenaamde pro-Europese België. 
In de periode 1973-1996 werd dit land 
niet minder dan 182 keer voor het Eu
ropese Hof van Justitie gedaagd! In de
zelfde periode verschenen Nederland, het 
Verenigd Koninkrijk en Denemarken res
pectievelijk slechts 53,39 en 20 keer voor 
het Europees Hof. België diende enkel 
voor Italië onder te doen. 
Dit slechte resultaat is niet de zoveelste 
'erfenis' uit het verleden. Integendeel, 
vorig jaar verscheen België 20 maal voor 
het Hof van Justitie. Geen enkel andere 
lidstaat deed slechter. Deze opzienbare 
cijfers verschenen onlangs in het gezag
hebbend weekblad The Economist. Het 
blad verwondert zich hier al lang niet 
meer over. 

Vroeger had België nog enig gezag op het 
Europese forum. Door het stelselmatige 
overtreden van Europese richtlijnen -
vooral met betrekking tot de eenheids-
markt - behoort dit tot het verleden. Het 
Verenigd Koninkrijk mag dan al veel 
sceptischer staan ten opzichte van Eu
ropa, het voert wel veel beter de Europese 
richtlijnen uit. 

In een interpellatie gericht aan premier 
Dehaene, stelde VU-kamerlid Geert 

Bourgeois deze dubbelzinnige positie aan 
de kaak. Bourgeois wou dat premier 
Dehaene een verklaring bood voor het 
Europese falen van de Belgische staat. 
Het leek hem essentieel van de premier te 
vernemen hoe hij staat ten opzichte van 
een zwaardere bestraffing van staten die 
zich aan overtredingen van Europese 

rechtsregels blijven bezondigen. De VU-
volksvertegenwoordiger bleef ook niet 
blind voor de organisatorische tekort
komingen bij het Europese Hof van Jus
titie. Zo duurt het gemiddeld 18 maan
den vooraleer nationale rechtbanken van 
het Hof een voorlopig antwoord krij-
genop hun specifieke vragen omtrent het 
Europese recht. Moet de juridische Eu
ropese architectuur niet drastisch herzien 
worden, rekening houdend met de mo
gelijke uitbreiding van de Europese Unie 
en de uitbouw van de zogenaamde "derde 

• • • 

BELGISCHE 
CONCURRENTIEKRACHT 

De hierboven vermelde gegevens vormen 
in feite een concrete illustratie van twee 
recente, omvattende studies over de Bel
gische concurrentiekracht. Zowel een 
studie van het World Economie Forum als 

België lapt Europa 
aan zijn laars 

pijler"(Justitie en Binnenlandse Zaken)? 
Welke voorstellen van de federale re
gering zullen terzake tijdens de top van 
Amsterdam verdedigd worden? 

van het Zwitserse Instituut voor Ma

nagement en Ontwikkeling tonen dui
delijk aan dat België aan slagkracht blijft 
verliezen. Volgens deze studies, die weer

geven welke de economische toekomst
kansen zijn gedurende de volgende 5 a 10 
jaar, zal België door Portugal en Egypte 
ingehaald worden. Ook de efficiëntie van 
onze overheid wordt in vraag gesteld. Van 
de 53 landen eindigde België op dit 
gebied 48ste. 

Gevraagd naar enige duiding dienaan
gaande antwoordde Dehaene in de krant 
De Financieel Economische Ttjd van 23 
mei dat die rapporten een ,signaalfunctie' 
hebben. Ze mogen, aldus Dehaene, niet 
,overroepen' worden. De premier voegde 
daaraan toe dat hij ook weet heeft van 
rapporten die heel positief zijn voor Bel
gië. Wellicht doelt Dehaene op vroegere 
publicaties van zijn vriend Fons Ver-
plaetse of van de kameraden van het 
planbureau. 

Karl CoUaerts 

Het Europees 
Parlement 
mag wetten 
goedkeuren 
zoveel het 
wil: België 
doet wat het 
wil. Al 182 
keer moest 
het voor het 
Europees Hof 
komen... 

De keuze van Dekeyser is vaak raar, maar 
steeds de moeite waard om er een stukje 
zondagavond voor in te ruiien. Verieden 
zondag ook weer. Miei Dekeyser nam zijn 
Icijkers mee naar de noorderfiank van de 
Pyreneeën aiwaar tiij tien kennis iiet maken 
met een gezin dat met de rug naar de 
wereid ieeft. Niet die ouwe montagnards 
waarover in Franse chansons wei eens ge
zongen wordt of mensen die iiet niet meer 
zien zitten, wat de Dekeyser ons dit keer liet 
zien was toch wel iets heel bijzonder. Een 
vader en een moeder en hun zeven kin
deren die in omstandigheden leven die nog 
nauwelijks voorstelbaar zijn. Diep in de Rus
sische binnenlanden tref je ze misschien 
nog aan of op de flanken van de Andes, 

4 ACH ZO • 

ringen had teweeg gebracht trokken vele 
soixante-huitards naar het zuiden waar ze 
artistiek-fllosofisch gingen doen. Om aan de 
kost te komen drijven ze er een antiek- anex 
boeken- winkeltje, of bakken potten, of 
houden een macro-biotisch eethuisje open, 
of staan met zelfgemaakte geitenkaasjes op 
de markten van Languedoc. Ze zijn nu allen 
vijftigers en overleven hun symbolen en 
Idolen die de een na de andere hun re
volutionaire pijp uitblazen. 
Mitaine en Nathalie waren ook kinderen van 
'68, hun afkeer voor het establishment 

De vragen van Dekeyser 
maar in Europa? Minstens een halve eeuw 
geleden kon je bij ons nog zo'n levenswijze 
vinden geen lopend water, geen electri-
citeit, en de dichtste buur op zo'n uur lopen 
afstand. Wie maakt zo'n radicale levens
keuze? En waarom? Waar is dat tenslotte 
goed voor? 
Met deze en nog meer vragen blijf je als 
kijker zitten en je zou haast verlangen dat de 
uitzending door een debat wordt gevolgd 
om een antwoord op je vragen te krijgen. 
Maar na de eindgeneriek is Miei reeds lang 
naar huis, zijn publiek in totale verwarnng 
achterlatend 
Na Mei '68 was in Frankrijk, en in andere 
Europese landen, de drang groot om anders 
te gaan leven. Weg van het metro-, boulot-
, dodo-bestaan. Ontgoocheld als ze waren 
omdat hun „opstand" niet die verande-

werd bovendien spiritueel bijgekleurd in de 
religieus-muzikale commune Le Retour è la 
Nature. Zij hebben deze terugkeer nogal 
letterlijk opgevat en leven nu in een zelf
gebouwd houten huis, in primitieve om
standigheden op de kille noorderflank van 
de Pyreneeën. 
Natuurlijk gaatje sympathie naar zo'n men
sen, omdat de oerdroom om van deze 
rotwereld verlost te zijn je nooit loslaat Je 
zou het wel eens willen proberen, voor één 
vakantiemaand of zo, als de natuur op z'n 
mildst is Maar dag in dag uit, afgezonderd in 
de bergen, zonder communicatie, zonder je 
teevee, je trouwe radio, je krant, zelfs zon
der die verwenste telefoon; dèt kun je niet 
Bovendien geen centrale verwarming, geen 
lopend (warm) water, geen koelkast, zelfs 
geen peertje met wat flauw licht. 

Laat dit de keuze van een kluizenaar zijn, een 
door het leven getekend iemand, alleen en 
door iedereen verlaten; maar toch niet van 
twee mensen en hun zeven jonge kinderen. 
En toch bestaat het, in de Pyreneeën! Miei 
Dekeyser heeft ze ons laten zien. 
Zo'n keuze stemt tot nadenken, over onze 
bestaande train de vie, over de overver
zadiging, over het-alles-is-mogelijk, over de 
grenzeloze groei. De keuze van Mitaine en 
Nathalie leert ons dat leven zonder die hele 
poeha mogelijk is en zelfs een vorm van 
comfort oplevert. Maar waar zij met een 
vroeger leven kunnen vergelijken, kunnen 
hun kinderen dat met. Hoe zij later over de 
keuze van ouders zullen oordelen is een 
open vraag. Net zoals de kijker met de vraag 
blijft zitten of ouders een dergelijke keuze 
wel mogen maken? En daar gaf de re
portage geen voldoende antwoord op. 
Andere vragen luiden of een beetje klui
zenaar zijn al niet genoeg Is. Moet de over
heid een dergelijke leefwijze nog betoe
lagen? Of verbieden'? Want wat met een 
kind dat plots ziek wordt en niet onmiddellijk 
kan behandeld worden? Is het wel ver
antwoord om zeven kinderen aan het re
guliere onderwijs te onttrekken en ze via de 
postte laten studeren? Maakt deze familiale 
afzondering ze weerbaar genoeg tegenover 
de boze wereld waarin ze toch ooit eens in 
moeten'? Wat als Mitaine en Nathalie bejaard 
en hulpbehoevend zullen zijn? Zullen ze nog 
aarden ver van hun vertrouwde noorder
flank? 

Vele vragen die Dekeyser zo vrij was ons over 
het hoofd te strooien en waarop hij, naar 
gewoonte, geen antwoord gaf. Maar dat zijn 
wij van Miei gewoon, terwijl hij zijn kijkers tot 
antwoorden verplicht is hij reeds huiswaarts 
toe Met deukhoed en gabardine, als naar 
gewoonte. 

RJtömus 
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Vlaams volksvertegenwoordiger en his
toricus Chris Vandenbroeke komt in zijn 
artikel 'Krantenlectuur bepaalt relatie po-
liticus-kiezer' tot de bevinding dat de 
parlementairen een totaal andere lectuur 
onder ogen krijgen dan de gewone bur
gers. Hij besluit daaruit het volgende: 
„Tegen deze achtergrond is de slotsom snel 

gemaakt. Dat er sprake is van een kloof 

met de burger kan, in de gegeven om

standigheden, moeilijk anders. Jan Pu

bliek en de politici hanteren blijkbaar 

totaal verschillende informatiekanalen, 

afgestemd respectievelijk op een grove 

portie sensatie en regionaal nieuws versus 

meer zakelijke onderwerpen die op hun 

beurt al te weinig nieuwswaarde mee

krijgen." en „Wanneer de meer volkse 

media, inclusief TV, zich blijven profileren 

met show- en sensatieproducten die het 

politiek gebeuren hypothekeren of cor

rumperen (cfr. de televoting-pro-

gramma's), dan zal hoe dan ook sprake 

blijven van een moeilijk te herstellen 

legitimiteitscrisis. In de gegeven situtatie is 

alles wat met NPC te maken heeft, niets 

meer dan wat geritsel in de marge." 

VRAGEN 
Een goed verstaander moet inmiddels 
met ons begrepen hebben dat o.m. de 
media schuldig zijn aan het uitbouwen en 
het in stand houden van de zgn. 'kloof'. 
Maar laten we daarmee wachten en ons 
eerst concentreren op de bevindingen van 
Chris Vandenbroeke. In zijn onderzoek 
neemt hij het persoverzicht van het par
lement, telt het aantal opgenomen kop
pen per krant en vergelijkt dat resultaat 
met de nationale oplagecijfers van die
zelfde kranten. Dat levert hem volgend 
besluit op: „Wat de politici als leesvoer uit 

de media aangereikt krijgen, kent een 

totaal andere origine dan de titels waar

mee het groot publiek bestookt wordt." 

En dat is ongetwijfeld juist, maar deze 
vaststelling roept meer vragen op dan dat 
ze antwoorden geeft. Zou bv. het besluit 
niet identiek geweest zijn indien men de 
'politici' vervangen had door 'hoger ge
schoolden'? Mag men er zomaar vanuit 
gaan dat politici genoegen nemen met 
enkel de lectuur van het persoverzicht? 
Voor zover wij nog geloven in de politiek, 
lijkt ons dat toch onwaarschijnlijk! Tot 
slot schort er iets aan de gehanteerde 
onderzoeksmethode. Het simpelweg op
tellen - zelfs steekproefsgewijs! - van het 
aantal weerhouden krantenartikels zegt 
iets, maar te weinig. We komen bv. niets te 

I n een interessant, maar omstreden artikel 

(WIJ, 22 mei j.l.) haalde Vlaams 

volksvertegenwoordiger Chris Vandenbroeke aan dat 

de kloof tussen burgers en politici mede ontstaat 

omdat de laatste categorie andere (kranten)lectuur 

onder ogen krijgt dan 'het grote publiek'. 

Enkele bedenkingen. . 

^ MEDIA 4 

weten over de lengte van de opgenomen 
artikels en, nog belangrijker, we weten 
niet waarom artikels al dan niet in het 
persoverzicht werden opgenomen. 
De lengte van de artikels is wel degelijk 
relevant. Zo leert een oppervlakkige ver
gelijking tussen de voorpagina's van De 

Standaard (DS) en Het Laatste Nieuws 

(HLN) - die in Vandenbroekes onderzoek 
respectievelijk als eerste en laatste naar 
voren kwamen - van vrijdag 6 juni j.l. ons 
dat DS 634 cm^ voor politiek relevant 
nieuws uittrekt en HLN slechts 310 cm .̂ 
Dat is een groot verschil, temeer daar. 

mecenassen correcte informatie willen 
verspreiden. Om het product rendabel te 
houden worden de nieuwsberichten dan 
ook nauwkeurig geselecteerd door de 
redacties, worden ze afgestemd op een 
bepaalde doelgroep, een bepaald markt
segment. En dat werkt. Zo verkochten 
HLN en de (haast identieke zusterkrant) 
De Nieuwe Gazet eind 1996 dagelijks om 
en bij de 240.000 exemplaren. Zij deden 
dat met de door Vandenbroeke gewraakte 
mix van 'een grove portie sensatie en 

regionaal nieuws'. Of dat laatste nu te 
betreuren dan wel toe te juichen valt, doet 

Media hoeven kloof 
niet te dichten 

naar onze mening, voor beide kranten 4 

artikels in aanmerking kwamen voor op

name in een politiek persoverzicht. 

DE POORTWACHTERS 
Dit gegeven leidt ons automatisch naar de 
volgende vraag: op basis van wat worden 
artikels weerhouden - in het jargon het 
zgn. 'gate-keeping'? 

(1) in het persoverzicht: in dit geval is het 
de knipseldienst van het parlement die 
hierover beslissingen neemt. Het zou, 
zeer zeker ook voor Vandenbroekes on
derzoek, interessant zijn te weten welke 
selectiecriteria de dienst hanteert. 'Ge
varieerdheid' zou één ervan kunnen zijn 
en zou tot gevolg kunnen hebben dat 
berichtgeving - géén opinie! - slechts één 
keer in het parlementair persoverzicht 
wordt opgenomen. Veronderstel nu dat 
de dienst stelselmatig met DS begint en 
even stelselmatig eindigt met HLN. Dan 
is het, gezien de overlapping van de 
kranten, niet meer dan normaal dat er van 
HLN minder artikels de schifting over
leven. 'Lengte' zou een ander criterium 
kunnen zijn, alweer een criterium waarop 
HLN het onderspit van DS moet delven. 
Of, ingeval er op papier moet bespaard 
worden, juist niet?! In een extreem geval 
zou de opsteller van het persoverzicht een 
afkeer kunnen hebben van HLN, waar
door er zo weinig mogelijk artikels uit die 
krant worden opgenomen. De idee lijkt 
even absurd als de veronderstelling dat 
politici alleen maar het persoverzicht le
zen, maar er moet niettemin rekening 
mee gehouden worden. 

(2) in de kranten: zoals bij het pers
overzicht gebeurt ook bij de kranten een 
selectie door een 'poortwachter', i.c. de 
redactie. Het is in dit kader goed eraan te 
herinneren dat kranten commerciële pro-
dukten zijn, die zich richten tot een 
cliënteel en niet in de eerste plaats als 

niet ter zake. Het product van De Pers

groep verkoopt. En het wordt gekocht 
door mensen die het een goed product 
vinden. Wat geldt voor HLN, gaat ook op 
voor DS. Met een afgemeten portie 'meer 

zakelijke onderwerpen', waarvan Vanden
broeke voorts beweert dat die 'op hun 

beurt al te weinig nieuwswaarde mee

krijgen', bereikte de krant eind vorig jaar 
dagelijks rond de 80.000 kopers. 
Samengevat: kranten verkopen hun spe
cifieke mix van informatie aan een pu
bliek dat bereid is ervoor te betalen. Dat 
een krant als DS gelezen wordt door 
mensen met een gemiddeld hogere op
leiding dan de lezers van HLN zal voorts 
niemand verwonderen: DS richt zich er
naar. Als we er dan vanuit gaan dat de 
nationale politici gemiddeld hoger ge
schoold zijn dan ']an Publiek' is het haast 
normaal te noemen dat zij in hun pers
overzicht vooral nieuws uit de drie zgn. 
'kwaliteitskranten' krijgen: het is voor 
hen gemaakt. 

Hiermee kunnen we alvast één steUing 
ontkrachten: er is geen kloof omdat de 
politici andere dingen lezen dan de be
volking en vice versa. We stellen ons 
overigens de vraag of opname van vol
gende titels in het parlementair pers
overzicht (a) zouden bijdragen aan het 
politiek werk en (b) de kloof zouden 
dichten: 'Het meisje achter Filip Dewulf', 
'Ook prins Filip als supporter naar Parijs', 
'Dronken student bijt agent'... ze komen 
allemaal van de voorpagina van HLN van 
6 juni j.l. 

BUITENKANS 
Vandenbroeke verwijt de media uit te 
pakken met 'show- en sensatieproducten 

die het politiek gebeuren hypothekeren of 

corrumperen' en meent dat daardoor de 
'legitimiteitscrisis' moeilijk te herstellen 
zal zijn. Iets soortgelijks deed overigens 

ook Ingrid Pira, persverantwoordelijke 
van Agalev in De Morgen van 21 mei j.l. 
„(...) werdhet me meeren meer duidelijk 

dat er veel en veel meer aandacht is voor 

partijen en hun intriges, allerindividu

eelste gedachten en emoties van partij

voorzitters, brandladders, echtscheidin

gen, tweelingen op latere leeftijd, haar-

kappers, enz. dan voor het puur inhou

delijke parlementaire werk en het po

litieke spel van volbvertegenwoordigers." 

We hebben hierboven al aangehaald dat, 
mochten de media alleen aandacht heb
ben voor het 'grote politieke spel', er 
ongetwijfeld een aantal op de fles zou 
gaan omdat dat 'spel' niet genoeg ge-
interesseerde kopers onder 'Jan Publiek' 
zou vinden. 

Los daarvan lijkt het ons niet aan de 
media om de kloof te dichten. Gezien als 
commerciële producten zullen zij dat ze
ker niet doen. Goed nieuws verkoopt 
minder, moeilijk nieuws verkoopt min
der, genuanceerd nieuws verkoopt min
der. Meer nog: het strekt hen tot eer dat 
zij met tal van bijlagen en achtergrond
artikels hun lezers toch nog proberen bij 
te staan in het begrijpen van 'het nieuws'. 
Bovendien: er is zoveel slecht en sen
sationeel nieuws te melden dat de kran
tenredacties gek zouden zijn, moesten ze 
het niet brengen. Het verkoopt, ze doen 
aan informatieverschaffing en het is ge
durende maanden groot nieuws. Als dat 
geen buitenkans is ... Indien nu 'de 
burger' noch 'de media' geïnteresseerd of 
bevoegd zijn om 'de kloof' te dichten, 
dan rest die taak alleen 'de politiek'. Hoe 
ze dat wil doen, moet ze zelf maar uit
zoeken. De media zullen graag verslag 
uitbrengen. 

We eindigen met twee citaten. Het eerste 
komt uit Humo van 10 juni j.l. en werd 
opgetekend uit de mond van Servaas Le 

Compte, een 'gewone burger': „Het is 

één pot nat: de corruptie, het machts

misbruik, de kliekjesvorming. Als je ge

noeg geld hebt, kan je alles gedaan krijgen. 

Probeer maar eens als gewone burger een 

villa van 50 miljoen in het zuiden van 

Frankrijk te bouwen, ze in het zwart te 

betalen en niet veroordeeld te worden. De 

rijken gaan altijd vrijuit, maar de gewone 

man werkt zich te pletter en wordt uit

gekleed door de belastingen. Dat is toch 

schandalig." Het tweede halen we uit -
om in vakantiestemming te komen - de 
Michelin-^As over de Provence en blijven 
daarmee in het zuiden van Frankrijk: 
„Karel vanAnjou (midden 13de eeuw aan 
het hoofd van de Provence/gv) werd zeer 

gewaardeerd: de rust was er weergekeerd, 

het bestuur werd er op eerlijke wijze 

uitgeoefend en er heerste opnieuw wel

vaart." 

(gv) 
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Pleidooi voor een 
Limburgs Technoiogie Centrum 

Bij de opening van een tentoonstelling in 
het H.Hartinstituut in Tessenderlo heeft 
gedeputeerde Frieda Brepoels gepleit 
voor de oprichting van een Limburgs 
Technologie Centrum. In haar toespraak 
wees zij op het gegeven dat nogal wat 
bedrijven vaststellen dat hun pas afge
studeerde werknemers te weinig op de 
hoogte zijn van de jongste ontwikke
lingen op technologisch vlak. Anderzijds 
verwachten zij van het onderwijs dat het 
niet alleen gespecialiseerden, maar even
zeer mensen met een sterke persoon
lijkheid aflevert. 

Frieda Brepoels: „Het technisch onder

wijs heeft een ruimere opdracht dan het 

afleveren van kant-en-klare werknemers 

die de allerlaatste technieken beheersen. 

De school moet de haar toevertrouwde 

leerlingen vormen tot mensen die hun 

eigen weg zoeken en hun eigen moge

lijkheden kunnen ontplooien." 

De specifieke situatie van de Limburgse 
industrie, die vooral uit kleine tot mid
delgrote ondernemingen bestaat, maakt 
dat nogal wat bedrijven niet in staat zijn 
om blijvend te investeren in de nieuwste 
technologieën. En mocht dat nog zo zijn. 

dan ontbreekt in veel gevallen het hoog
geschoold personeel dat nodig is om de 
nieuwigheden te introduceren. Derde 
factor die het vernieuwingsproces be
moeilijkt, is het feit dat de onderne
mingen meestal in verschillende sectoren 
actief zijn, wat het uitwisselen van kennis 
niet bevordert. 

F. Brepoels: „Vorig jaar werd in de schoot 

van het Subregionaal Tewerkstellingsco

mité van Limburg de vzw 'Onderwijs-

Arbeid Limburg', met vertegenwoordigers 

uit het onderwijs en de sociale partners 

nieuw leven ingeblazen. Doel van deze 

vereniging is het projectmatig uitwerken 

van acties om de aansluiting tussen on

derwijs en arbeidswereld tot stand te 

brengen. Na bevraging van de leden werd 

dan een actieprogramma opgesteld." 

Dat actieprogramma behelst o.a. het on
derzoek naar de bestaande samenwer
kingsverbanden (zoals bv. stages of stu
diebezoeken) tussen enerzijds het beleid 
en anderzijds de scholen en de sector- of 
beroepsorganisaties. Het mag zich met 
beperken tot een loutere opsomming van 
de samenwerking, maar moet ook dui
delijk de tekortkomingen aangeven en 

begeleiding bieden. In een tweede in
stantie moet de aansluiting tussen het 
onderwijs en de arbeidsmarkt geopti
maliseerd worden. Voor het onderwijs 
betekent dat o.a. nagaan hoe de door
stroming gebeurt en hoe leerlingen een 
studiekeuze maken. De arbeidswereld 
van haar kant mag zich verwachten on
derzoek naar de uitstroom van het on
derwijs en de allocatie op de arbeids
markt. 

Voorts wordt de coördinatie van het 
opleidingsaanbod beoogd. Tot slot is een 
grondige opvolging van het beleid inzake 
onderwijs en opleiding aan de orde. Voor 
de vzw 'Onderwijs-Arbeid Limburg' is 
hier een rol weggelegd in het opvolgen 
van de beleidsbeslissmgen en als door
geefluik tussen en het beleid en de be
trokkenen uit onderwijs en arbeidswe
reld. 

VERSTANDSHUWELIJK 

Een voorstel van de provincie dat al 
enkele jaren circuleert, en in dit kader een 
nieuwe stimulans kan krijgen, is de op
richting van een Limburgs Technologie 
Centrum, waarbij alle betrokkenen van-

De regionale vu-krant 

uit hun eigenheid een bijdrage leveren en 
hun voordeel doen. Een mooi verstands
huwelijk, m.a.w. Het bedrijfsleven in
vesteert in uitrusting en betaalde per
soneelsopleiding en krijgt beter ge
schoolde arbeidskrachten. Leveranciers 
plaatsen tijdelijk de nieuwste apparaten 
en krijgen zo, naast productbekendheid, 
toegang tot potentiële klanten. Het on
derwijs zal zorgen voor didactische vak
kennis en blijft op de hoogte van de 
nieuwste technologie. Overheid en so
ciale partners realiseren zo hun maat
schappelijke opdracht. In ruil krijgen zij 
de detachering van leerkrachten, de in
breng van reconversiemiddelen en Eu
ropese fondsen en fondsen voor vor
ming. 

„Het spanningsveld tussen onderwijs en 

bedrijfswereld moet een aanspormg zijn -

en geen rem - om de samenwerking te 

bevorderen. Om samen te werken is begrip 

nodig voor eikaars eigenheid en weder

zijdse verschillen. Bovendien vraagt het 

respect voor eikaars opdracht en auto-

nomie.Voor samenwerking is kennis en 

overleg hoogst noodzakelijk." besluit Bre
poels. 

vu-Cent veroordeelt brandstichting 
De Politieke Raad van Volksunie-Cent 
veroordeelt de branstichting op 
dinsdagmorgen 10 juni in het ge
bouw aan de Sint-Kwintensberg te 
Gent waarin de partijlokalen van het 
Vlaams Blok zijn gevestigd. Zij be
schouwt deze brandstichting waar
bij diverse mensenlevens In gevaar 
werden gebracht als misdadig en 
vraagt een intens doorgedreven ge
rechtelijk onderzoek om in deze zaak 
opheldering te brengen. 
De Volksunie verzet zich tegen een 
klimaat van agressie in de maat
schappij en in de politiek, uit welke 
hoek deze ook komt. Zij veroordeelt 
elke verbale en schriftelijke provo
catie, elk selectief stilzwijgen en elke 

selectieve verontwaardiging die het 
streven naar een verdraagzame sa
menleving tegenwerken en alleen 
maar de autoritaire en ondemocra
tische tendensen in de samenleving 
kunnen versterken. De Volksunie 
blijft zich zeer nadrukkelijk verzetten 
tegen het extreme gedachtengoed 
van het Vlaams Blok en zijn vaak 
demagogische en uitdagende ma
niervan optreden. Zij wenst die partij 
geenszins een slachtofferrol toe te 
meten en zal het evenmin een forum 
bieden om zich voor te stellen als 
behoeder van democratisch verwor
ven waarden waarvan het slechts 
een uiterst betwistbare en weinig 
betrouwbare aanhanger is. 

1 

vu-Halle-Vilvoqrcie verwerpt stemrecht 
van niet-autochtoneiï 

Het arrondissementeel bestuur van de Volks
unie Halle-VIlvoorde stelt met verbijstering 
vast dat CVR SP en VLD een zogenaamde 
„open" grondwetsherziening van artikel 8 
van de grondwet goedgekeurd hebben zon
der enige waarborg te eisen, noch voor wat 
betreft de 
vertegenwoordiging van de Vlamingen in 
Brussel, noch voor wat betreft het Vlaams 
karakter van Halle-Vllvoorde. 
Aldus wordt zonder enige tegenprestatie de 
deur wagenwijd opgenzet voor de verdere 
verfransing van Vlaams-Brabant. 

De VU van Halle-Vilvoorde dient eens te meer 
vast te stelten dat CVR SP en VLD wel met de 
lippen zeggen het Vlaams belang te dienen, 
maar dat hun daden hier haaks op staan 

De VU van het arrondissement Halle-Vil
voorde blijft zich dan ook verzetten tegen 
het blindelings invoeren van stemrecht voor 
niet-autochtonen zonder gewogen waar
borgen tegen verfransing en vervreemding 
Zij vraagt haar parlementsleden zich te blij
ven verzetten tegen de uitverkoop van 
Vlaams-Brabant 
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Naar een Vlaams 
sociaal overleg 

4 UIT DE REGIO ^ 

Zaterdag 21 
Juni: 

Colloquium 
over 

Democratie & 
Administratie. 

Het Belgisch sociaal overlegmodel is niet 
langer werkzaam. Het vormt een rem op 
een eigen Vlaamse ontwikkeling. Op 
Vlaams niveau is een basisconsensus tus
sen de sociale partners wel mogelijk. Tot 
die conclusie kwam men op het col
loquium over „Democratie en econo
mie" dat het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel te Sint-Niklaas organiseerde on
der het voorzitterschap van Vlaams par
lementslid Jean-Marie Bogaert. 
Wim Van der Beken, directeur van de 
VEV-Studiedienst, maakte in zijn uiteen
zetting het proces van het Belgisch over
leg, dat decennialang model stond in 
Europa, maar is vastgelopen toen de 
economische groei vertraagde. Diverse 
pogingen om het Belgisch sociaal overleg 
te herijken liepen op een sisser uit. Als 
oorzaken stipte hij aan: een gebrek aan 
basisvertrouwen tussen de sociale part
ners, ideologische tegenstellingen en de 
culturele verschillen tussen Vlaanderen 
en Wallonië. 

HERVORMINGEN 
Volgens Van der Beken moet bij het 
streven naar een nieuw sociaal over
legmodel rekening worden gehouden 
met de veranderende omstandigheden. 
De industriële samenleving ruimt plaats 
voor een kennismaatschappij, met net
werken i.p.v. de klassieke sectoren, een 
toenemende flexibiliteit en een nieuwe 
ondernemerscultuur. Op institutioneel 
vlak worden de nationale staten aan
gevreten door het Europese én het re
gionale niveau. Verder wordt werkge-

Nieuw 
gemeenteraadslid 

in Tessenderio 
Ingevolge het overlijden van een gemeenteraadslid 
op de gemeentelijke kartellijst VKD werd Jos Van-
genechten als raadslid geïnstalleerd 
Jos was vroeger reeds raadslid en zelfs schepen Hij 
was ook verschillende keren kandidaat op provinciale 
en nationale lijsten Door zijn dossierkennis en inzet 
zal Tessenderio welvaren 
Proficiat Jos! 

(me) 

legenheid meer en meer als maatschap
pelijke prioriteit beschouwd en kan men 
de verschillen in sociaal-economisch kli
maat en prestaties tussen Vlaanderen en 
Wallonië niet langer negeren. Belangrijk 
zijn ook de internationalisering en de 
technische evolutie, die leiden tot dif
ferentie tussen werknemers, onderne
mers, sectoren en regio's. De aanpassing 
van de verzorgingsstaat vergt ook een 
hervorming van de Sociale Zekerheid. 
Tot slot moet de ontsporing van de loon
kostenevolutie gestopt worden. 
In zijn betoog stelde Van der Beken vast 
dat het Vlaams overleg functioneert en 
reeds leidde tot Vlaamse werkgelegen-
heidakkoordm 1995. Het VEV pleit voor 
een communautarisering van de sociale 
zekerheid en een sociaal-economisch 
charter voor Vlaanderen. De pleidooien 
van de Vlaamse regering en het Vlaams 
parlement voor een Vlaams sociaal ak
koord en een verdieping van het Vlaams 
overleg gaan in dezelfde richting. 
Vlaams parlementslid Chris Vanden-
broeke had het in zijn referaat over de 
„Uitdagingen aan het financieel kapi
talisme". De kapitalistische economie on
derging in de loop der eeuwen een aantal 
fundamentele gedaanteverwisselingen. 
Thans zijn we in West-Europa beland in 
fase waarbij de reële rentestand zodanig 
hoog is dat investeren ontmoedigd 
wordt. 

RENTENIERSMENTALITEIT 
Het is sedert de middeleeuwen geleden 
dat de reële rente nog zo hoog is geweest, 
aldus Vandenbroeke. Er heerste toen 
geldschaarste, vandaar dat bi| financiële 
transacties hoge vergoedingen werden 
gevraagd. Tijdens de 16de en 17de eeuw 
wordt de aanzet gegeven tot het han-
delskapitalisme met een daling van de 
rentestand tot gevolg. Het industrieel 
kapitalisme brengt daarin in de loop van 
de vorige en de eerste helft van deze eeuw 
geen echte verandering. Met de opkomst 
van het financieel kapitalisme na de 
Tweede Wereldoorlog is dat wel het geval, 
meent Vandenbroeke. 
De hoge rentestand komt tot een zodanig 
niveau dat men zich afvraagt of het nog 
langer zinvol is om zich de moeite te 
getroosten naar risicobeleggingen uit te 
kijken, aldus de spreker. De geld- en 
kapitaalmarkt nodigt uit tot het culti
veren van een renteniersmentaliteit zon
der voorgaande. De maatschappelijke ge
volgen hiervan zijn nefast, waarschuwde 
hij. De kapitaalkrachtigen kunnen hun 
spaarcenten wereldwijd laten circuleren. 
De West-Europese economie en welvaart 
wordt hierdoor op de helling geplaatst. 
Het industrieel kapitalisme leidde nog tot 
jobcreatie in de eigen regio, het financieel 
kapitahsme niet. 

Chris Vandenbroeke klonk niet erg op
timistisch i.v.m. mogelijke remedies, die-
willen ze doeltreffend zijn - op inter
nationaal niveau moeten gezocht wor
den. Hij vermoedde dat pas bij het begin 
van de volgende eeuw, wanneer een 
nieuwe neergaande conjunctuurbewe
ging mag worden verwacht, een ken
tering in zicht kan komen. 

c» Het volgende colloquium van het Vor

mingscentrum Lodewijk Dosfel han

delt over Democratie en administratie 

en vindt plaats op zaterdag 21 juni 

van 9u.30 tot 13u. in het Hof van 

Liere (Ufsia), Prinsstraat 13 te Ant

werpen. Inleiders zijn de Vlaamse 

ombudsman Jan Goorden en de Den-

dermondse OCMW-secretaris Piet 

Van Schuylenbergh. Inlichtingen en 

inschrijvingen: Vormingscentrum Lo

dewijk Dosfel, Omwentelingsstraat 

13, 1000 Brussel, tel. 02/219.25.00, 

fax 021217.35.10. 

OOST-VLAANDEREN 
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. (-I8j.: 
300 fr.). Gastspreker: Geert Bourgeois, in
schrijven vóór 19/6 bij bestuursleden. Org.: 
VU-Groot-Gavere. 

zo. 29 Juni LEDE: Jaarlijkse Bar
becue in zaal 't Hofsmeer, Hofsmeerstraat 
te Impe-Lede. Vanaf 12u.50 Deelname: 400 
fr. aperitief inbegrepen. Org.: VU-Lede. 

Zo. 29 Juni AAICEM: Jaarlijkse wan
delzoektocht vanaf 14U.30 met aansluitend 
barbecue vanaf 18u. In „De Schuur", Po
pulierenstraat 15 te Aaigem. ledereen is 
welkom. Inschrijven vóór 25/6 bij Christina 
Smekens (053/62.73.89 - tel. en fax). Org.: 
VU-Burst-Bambrugge-Aaigem/Erpe-Mere. 

Ma. 30 juni CENT: De Nieuwe Vla
mingen. Bezoek aan het Stedelijk Migran
tencentrum van Cent. Met o.m. Afrikaans 
middagmaal, middaggebed in de Tevhid 
moskee en een inleiding tot de islam door 
Imam Harun Tung, verzamelen om 9u.30 in 
het Stedelijk Migrantencentrum, Kaprijke
straat 12 te Gent. Einde rond 17u. Or
ganisatie en inschrijving bij Vormingscen
trum Lodewijk Dosfel, 02/219.25.00. 

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. 

Zo. 6 juli ZOTTECEM: Culdenspo-
renetentje. Barbecue van 11u.30 tot 15u. in 
Ontmoetingscentrum Leeuwergem. Org.: 
vu-Zottegem. 

ZO. 6 Juli LEBBEKE: Culdensporen 
Fietszoektocht. Afstand ± 15 km. Inschrij
vingen van 13 tot 14U.30. Vertrek en aan
komst: terrein TennisBel ('t Motteken Den-
derbelle). Prachtige prijzen voor iedere 
deelnemer. Org.: 't Wielebelleke en VüJO 
van Lebbeke. 

DO. 10 Juli CENT: 11 juli-herden-
king. Om 15u. in zaal Reinaert, Reinaert-
straat. Gastspreker is Herman Maes. M.m.v. 
Rony ranke, Emiel Hullebroeckkooren VNJ-
jeugdkapel. Toegang gratis. Ruime parking. 

ledereen welkom. Org.: WVC-Feder^tie 
Gent. 

Vr. 11 Juil OEINZE: Guldensporen-
slag-herdenking. Feest van de Vlaamse Ge
meenschap. 19u. Beiaardconcert. 20u. 
Feestzitting in de Bietenoogstzaal van het 
Museum van Deinze en de Leiestraak. Met 
Partvtuur (muziek-ensemble uit De Pinte). 
Toespraak door Herman Maes, voorzitter 
Cuituurraad. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 19 Juni BRUGCE: 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 informatlva. 

Do. 19 juni BRUCCE: Daniel Vang-
roenweghe over „Aids in Afrika", Om 20u. 
in De Gulden Spoor 't Zand 22. Org.: in-
formativa. 

Za. 21 juni ZWEVECEM: Zomen-eis 
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: 1.000 fr. 
p.p. (boot, bus, gids en avondmaal), in
schrijven tot 13/6 bij bestuursleden. 

WO. 25 Juni BRUCCE: Ingrid Scher-
rens spreekt over „Slapen en relaxatie
oefeningen". Om I4u. inde Magdalenazaal, 
Violierstraat 7. Na de activiteit is er kof
fietafel voor wie dit wenst. Org.: WVG-
Brugge-Zuid. 

ZO. 29 juni TIELT: Daguitstap naar 
de Brusselse Marollen en het Pajottenland. 
Vertrek om 8u.30 op het Gen. Maczekplein. 
Met o.m. wandeling door de Marollen, Vos-
senplein, Muntplein, bezoek aan kasteel 
van Gaasbeek enz. Deelname: 960 f r. leden, 
1.200 fr niet-leden (avondmaal - soep, kip, 
koffie/thee-inbegrepen). Org. en inschrij
ving: A. Vander Plaetsekring, Tielt 
(051/40.42.94 Of 09/223.77.42) i.S.m. 
VCLD. 

Zo. 29 Juni ZEDELCEM: Bezoek aan 
de tentoonstelling over Albrecht Roden-
bach in de iJzertoren te Diksmuide. Met 
eigen vervoer. Deelname: incl. consumptie 
100 fr (-12j.: 70 fr.). Info: Filip Dubruqué 
(050/82.57.60). Org.: Rodebachfonds Ze-
delgem. 

Zo. 29 Juni IZECEM: Daguitstap 
met de bus naar de Brusselse Marollen en 
het Pajottenland. Vertrek om 8u. aan het 
goederenstation. Inschrijven vóór maan
dag 23/6 bij José Bogaert, (051/30.10.39) 
of bij Erik Vandewalle (051/30.26.70). Org.: 
VSVK. 

vr. 4 juli MENEN: Het Westelijk 
Front. Bezoek aan Picardié, met o.m. be
zoek aan de loopgraven in Vimy (bij Arras), 
de onderdaarse gangen en het Canadees 
memoriaal; na de middag naar Péronne, 
Delville Wood, Mamets, en Albert (avond
maal). Verzamelen om 9u.15 parking Bel
gisch douanekantoor E17 te Menen (rich-
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Dosfel-
zomerverkenningen 

DE NIEUWE VLAMINGEN 
Op maandag 30 juni a.s. zet het Stedelijk 
Migrantencentrum van Gent zijn deuren 
wagenwijd voor ons open. 
Het stelt zijn werking voor en schetst het 

migratieverloop in België en Gent. We 
spreken er met migranten en politieke 

vluchtelingen uit Cameroen, Ruanda en 

Eritrea. 
Na het Afrikaans middagmaal (aan 250 
fr.) wonen we het middaggebed bij in de 
Tevhid moskee. Imam Harun Tung geeft 

aansluitend een inleiding tot de islam en 

beantwoordt graag alle vragen. 

c» Verzamelen om 9u.30 in het Stedelijk 

Migrantencentrum, Kaprijkestraat 

12, Gent. Einde om 17u. 

HET WESTELIJK FRONT 

Niet zo ver over de grens bloeien de 
„rozen van Picardië" in een landschap vol 
littekens van de Grote Oorlog. Lieven 
Dehandschutter is uw gids. In de voor
middag van vrijdag 4 juli wordt in Vimy 

ting Frankrijk), info, inschrijving en orga
nisatie: vormingscentrum Lodewijk Dosfel, 
02/219.25.00. 

ZO. 6 Juli OEERLUK: Braadfeest in 
het Ca verkasteel te Deerlijk vanaf iiu.50. 
Org.: vu-Deerlijk. InfO: 056/71.76.41 -
71.47.68. 

ZO. 6 ]uli BESELARE: Jaarlijkse uit
stap: Champagnestreek. Vertrek om 6u. 
kerk Beselare. Terug thuis rond 22u.30. 
Bezoek aan champagnehuls én champag-
neboer en andere toeristische attracties. 
Deelname: VU-leden: 1.100 fn, niet-VU-le-
den 1.400 fr, -I2j. 300 fr. Inschrijven vóór 
27/6 bij Luk Hoflack (0587/46.78.55). 

Vr. 11 Juli ZUIENKERKE: 11 juli-
viering. Om 19u.30 op het plein voor de 
pastorie van Zuienkerke (bij slecht weer in 
de turnzaal van de gemeenteschool). Met 
o.m. optreden van folkgroep VSOR Jan 
staes Varietee met „Dagschotel". Om 21u. 
Vlaamse Schotel (300 fr p.p.). Om 22u. 
wagenspel. 22u.30: gezellig samenzijn met 
animatie door VSOR Toegang gratis. In
schrijven voor avondmaal vóórr 8/7 bij Joel 
Boussemaere (35.66.87). Org;: Cul-
tuurrraad Zuienkerke i.s.m. afdeling Volks
ontwikkeling en Bilblotheken van het mi
nisterie v.d. Vlaamse gemeenschap. 

VLAAMS-BRABANT 
Za. 5 JUll BERC/KAMPENHOUT: 

Derde 11 juliviering. Om 20u. in de Sporthal 
van Berg/Kampenhout (achter oud ge
meentehuis). Gastspreker: prof. Ponette 
over de splitsing van de Sociale Zekerheid 
naar de gemeenschappen toe. Optreden 
van Polka Galop. Org.: Kulturele Kring Kam
penhout met steun van Vlaanderen 2002. 
Inkom 100 fr., welkomstdrank inbegrepen. 

WO. 9 Juli BRUSSEL: De prostitutie 
blootgelegd, wandeling doorheen het 
Brusselse Noordkwartier met Willy 
Kuijpers. Verzamelen om 9u.30 aan het 
grote wiel in de hall van het Noordstation. 
Einde om 17u.30. Programma, info en in
schrijving: Vormingscentrum Lodewijk Do
sfel, 02/219.25.00. 

Vr. 11 Juli BRUSSEL: lljulivlering 
van Verbond VOS in het VOS-secretariaat, 
Vooruitgangsstraat 333 te 1030 Brussel 
met tevens viering van de 80ste verjaardag 
van Ere-Algemeen Voorzitter Herman Van-
dezande. 

LIMBURG 
Vr. 11 Juli VOEREN: De Limburgse 

VU wandelt op de Vlaamse feestdag door 
eén van de mooiste stukjes van Vlaanderen: 
de voerstreek. Afspraak om lOu. in 's Gra-
venvoeren. Toespraken door Vlaams volks
vertegenwoordiger Johan Sauwens en vu-
voorzitter Bert Anciaux. Daarna natuur
wandeling en braadfeest. Deelname aan de 
Tiaaltijd kost 350 fr pp. Kinderen betalen 
200 fr Lekkerbekken maken het bedrag 
over op reknr 735-3540645-36. Inschrijven 
voor 8 juli.Voor meer info: VNS-Limburg, 

Nieuwstraat 35, 
089/35.67.53, fax 
naar Inge Saris. 

3600 Genk, tet. 
089/36.42.94, vragen 

ANTWERPEN 
vr. 20 Juni MORTSEL: Avondwan

deling op het domein ,,De Inslag" te Bras-
schaat. Onder leiding van Tuur Wuyts. Sa
menkomst vóór het gemeentehuis van 
Mortsel om 19u.30. Deelname: leden gratis, 
niet-leden 50 fr. Org;: FW-Mortsel. 

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

za. 28 Juni MARIEKERKE-BOR-
NEM: Vlaamse Kring neemt deel aan het 
20Ste Vis- en Folklorefestival. stand in de 
Omgangstraat aan nrs 24-26, met heerlijke 
visdelicatessen aan schappelijke prijzen. 
Van 11 tot 20u. Ook op zondag 29/6. 

WO. 2 Jull KAPELLEN: Prof. Stefaan 
Top spreekt over de toekomst van onze 
folklore en tradities. Om 20u. in de Rotonde 
van het gemeentepark van Kapellen (open
lucht). Toegang gratis. 

Zo. 6 Jull KAPELLEN: Guldenspo-
renviering, om 1 lu . in de polyvalente zaal 't 
Bruggeske, Hoevensebaan, Kapellen. Gast
spreker: Bob Wesenbeeck, (VEV) over de 
overlevingskansen van Vlaanderen in het 
Europa van morgen. Leen Persijn brengt 
haar recital ,,Een vrouw als wij". Aanslui
tend receptie. 

DO. 10 Jull WOMMELCEM: Gul-
densporenzangfeest. Om 20u. in Keizers
hof, Dasstraat 24. in het kader van 50 jaar 
Felix Timmermans en 15 jaar Jan Puimège. 
Gratis inkom. Org.: KK Jan Puimège, 
Vlaamse Vriendenkring, FVK-Rodenbach-
fonds A'pen en gemeentebestuur wom-
melgem. 

vr. 11 Juli BERLAAR: Guldenspo 
renviering met feestrede door kuituur-
schepen Walter Luyten. Info: 
03/482.11.93. 

za. 12 Juil HEiST O/D BERG: Breu 
geliaans buffet n.a.v. Guldensporenher-
denking. Om I8u. in zaal Sirene, Stati
onstraat 2. Reservatie verplicht. Betaling 
vooraf gewenst. Grootse feestavond in CC 
Zwaneberg, Bergstraat. Met optredens. 
Feestrede door ere-senator Walter Luyten. 
InfO: 015/24.80.86 en 03/482.11.93. 

za. 12 Jull WESTERLO: Guldens-
porenviering in taverne 't Abdijke, Ton-
gertodorp (lOOm. van kerk) Tongerio. Gast
spreker: nationaal VU-ondervoorzitter en 
burgemeester van Laakdal Patrick van 
Krunkelsven. Feestmaal aan 350 fr, kin
deren tot 8j. 220 fr Aanvang: 18 u. in
schrijven vóór 1 julli op rek. 417-6034191-
85 van Volksunie-Westerlo. 

DO. 31 Jull HEIST O/D BERG: Af-
sluitlngsdatum van deelnemerslijst groeps-
reservatie voor première van musical De 
Witte in het gemeentelijk CC op 18/10 om 
15U. Org. VU-afdeling, 015/24.80.86. 

(bij Arras) een geleid bezoek gebracht aan 
de loopgraven, de onderaardse gangen en 
het Canadees memoriaal. 
Na het middagmaal in Péronne wordt 
daar het nieuwe oorlogsmuseum bezocht. 
Verder leidt de frontroute langs het Zuid-
Afrikaans monument (Delville Wood), 
het Welsh gedenkteken (Mametz), een 
museum in een ondergrondse tunnel (Al
bert) en de grote mijnkrater (La Boiselle). 
's Avonds wordt gegeten in Albert. 
c» Deze verkenning wordt gemaakt met 

eigen wagens. Wie niet over eigen 

vervoer beschikt, kan kostendelend 

met iemand mee. Neem minstens 250 

FF mee voor maaltijden en toegangs

gelden. 

Verzamelen om 9u.l5 op de parking 

van het Belgisch douanekantoor aan 

deE17te Menen (richtingFrankrijk). 

Einde voorzien om 21u. 

DE PROSTITUTIE BLOOTGELEGD 

„Het oudste beroep ter wereld" wordt 
het genoemd. Het wereldje van de pros

titutie is door de jaren heen sterk ver
anderd. 

Een akelige constante in het verhaal zijn 
evenwel de misbruiken die schering en 
inslag zijn in de sexindustrie. Willy 
Kuijpers is allang begaan met de hele 
problematiek. Hij is op woensdag 9 juli 
onze gids in het Brusselse Noordkwartier 
waar we een bezoekje brengen aan een 
eroshuis en om te discussiëren met be
trokken partijen: gerechtelijke politie, 
pooier en prostituee. 
c» Verzamelen om 9u.30 aan het grote 

wiel in de hall van het Noordstation in 

Brussel. Einde om 17u.30. 

c» Wie wenst deel te nemen aan één of 

meerdere zomerverkenningen, gelieve 

dan vóór 2516 contact op te nemen 

met Vormingscentrum Lodewijk Do

sfel, Omwentelingsstraat 13, 1000 

Brussel. Tel. 02/219.25.00, fax 

021219.35.10. 

FVK-Rocienbachfonds zoekt 
een halftijdse educatieve DAC'er (m/v), 
met ingang van 1 september 1997 en 
standplaats te Gent. 

Voorwaarden zijn: uitkeringsgerechtdigd 
werkloos houder van diploma van: maat
schappelijk assistent; regentaat; onder
wijzer; kleuteronderwijzer; gediplo
meerde van het Hoger Kunstonderwijs of 
gegradueerde van het Hoger Onderwijs 
Korte Type in de artistieke, economische 
en technische richtingen. 
De kandidaat heeft een volksbewuste 
opstelling en tal van vaardigheden zoals 
o.m.: vlotte omgang met overheidsad
ministraties, zelfstandigheid, loyauteit te
genover de genomen beslissingen na kri
tisch werk, doelgerichte aanpak in on
derhandelen, mondelinge en schriftelijke 
taalvaardigheid, flexibiliteit, estethisch 

inzicht, kennis van Word voor Windows, 
noties Access. Woonachtig in Oost-Vlaan-
deren of bereid er te komen wonen. 
Beschikken over wagen. 
De opdrachten bestaan uit: zelfstandig en 
loyaal samenwerken in groepsverband; 
uitdenken, uitwerken en begeleiden van 
socio-culturele projecten; opmaken vor
mingsaanbod; begeleiden van Oost-
Vlaamse FVK-afdelingen; inrichten van 
kadervorming; schrijven van brochures, 
persmededehngen; opstellen provinciale 
subsidiedossiers e.d.m. 

c» Meer info: FVK-Rodenbachfonds vzw, 

Bennesteeg 4, 9000 Gent. Tel. 

091223.77.42 (elke werkdag van 

8u.30 tot 12u. en van 13 tot 17u.) 

Fax: 091233.71.87. 

vu-Oostende heeft 
nieuwe voorzitter 

Na het overlijclen van schepen Kris 
Lambert en de opvolging in die 
functie door Geert Lambert, heb
ben er zich in het Oostendse VU-
bestuur enkele verschuivingen 

voorgedaan Zo werd op de be-
stuursvergadenng van 17 mei j l . 
de 52-jange Mare Cuffez tot voor
zitter van de VU-Oostende ver
kozen 

Woensdag 9 

Juli neemt 

Dosfel u mee 

naar de rosse 

buurt. 

9 
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Wenst U meer informatie over de advertentiemoselijkheden 
in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Karin De Wandeleer 
op het nummer 02/481.78.60 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

HERENKLEDING 

[ f y^rmees 
\ J L / Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

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

— Steeds ruime l<ortingen 
— Kwaliteitsprodul<ten 
— Uitstekende sen/ice 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GEIvfTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

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

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

Tel. 059/26.82.97 10 Km van Brugge 

Fax 059/26.89.35 & Oostende 

Hotel De Stokerij Oudenburg 

1 fles champagne met deze bon!!!! 

Email Hotel De Stokerij ©flanderscoastbe. 

^ 

^ ^ % 

Sluit een handicap uit? 
1>',VÏORDEN personen met een handicap uitgesloten' Hoe dan ook, de integratie van 
^SJLI personen met een handicap heeft veel facetten Daarom onderzocht Standpunten 
hoe men een geïntegreerd beleid kan voeren in vert)and met thuisbegeleidmg, ondersteunend 
onderwi|S, aangepast wonen, toeganketijkheid en geschikt werken Verder wordt aandacht 
besteed aan de erkenning van gebarentaal 

I KAN een jaarabonnement nemen op hef kwartaaltijdschnft Standpunten door 
1300 frank te storten op rekeningnummer 435-0259801 -18 van hel Vlaams Nationaal 

Studiecentrum vzw Voor een los nummer betaalt u 100 frank Meer informatie 
VNSV7W Barnkadenpiein 12 te 1000 Brussel Tel 02/219 49.30 of fax 02^217,3&40, 

^ 

Maerlant zoektocht 
Voor de derde maal organiseert 
Vlaamse Kring Damme een auto-
en fietszoektocht op enkele van de 
Damse wegen. 
Van 16 juni a.s tot en met 15 
september '97 kan men deelne
men. Deelnemingsformulierenaan 
250 fr zijn te verkrijgen bij Luc 
Reckelbus, Stationsstraat 165 te 
Damme (Sijsele); bij Jean-Pierre 
Bruneein, Middeiburgsesteenweg 
19C te Damme (Moerkerke) en bij 
brood- en banketbakkerij Cornille-

Madou, Stationsstraat 150 te 
Damme (Sijsele). 
De antwoordformulieren dienen 
ten laatste op 15 september om 
24u. afgegeven of toegestuurd te 
worden aan één van bovenver
melde adressen. 
De prijsuitreiking gaat door op za
terdag 18 oktober 1997 om 20u. in 
zaal De Rostune, Stationsstraat 13 
te Damme-Sijsele 
Voor iedereen een prijs! Veilige 
reisi 

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 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

OeHaan 

Hoevekip Valentine Thionart + kreeft. 

ifi-iitti^yffi iriflti^fiate .1 .'iitrtft^j'rM ,iö-~; 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

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

VLAAMS-NATIONAAL 
WEEKBLAD 

Alle stortingen van 
abonnementen en redactie 
op rekeningnummer 
435-0272161-59 van 
WIJ, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. 
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DEZE WEEK IN 

Knack 
OMTRENT LEO 
DELCROIX 

ISthuitl de CVP de schuld 
voor de fouten uil het verleden 
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— a vroegere verkiezingsmissies in Zuid-Afrika, 

Mozambique, Servië werd Jan Loones 

aangeduid om als UNO-waarnemer de verkiezingen 

in Algerije bij te wonen. 

Door de UNO zelf en door het Belgisch ministerie 

van Buitenlandse Zaken is lang getwijfeld over de 

zending, bij gebrek aan voldoende waarborgen om 

de veiligheid van de internationale waarnemers te 

verzekeren. Hierbij zijn verslag. 

De verkiezingen waarnemen in Algerije: 
zij die het ons hadden afgeraden, Icregen 
ongelijk. Ik heb er wel degelijk van ge
leerd, en ogen opengetrokken. Al was 
daardoor dan wel wat weerwerk nodig, 
vooral tegen de overdreven strenge vei
ligheidsmaatregelen. 

Algerije was waarlijk, nog meer dan an
ders, een militaire staat, en niet enkel 
voor ons. De ambassadeur van België 
vertelde ons gedurende zijn twee jaar 
mandaat zo goed als nooit zonder zijn 
gepantserde Mercedes jeep en bijko
mende politiebewaking buiten te zijn ge
weest. Wijzelf moesten er niet aan denken 
op ons eentje in Algiers rond te lopen. 
Het centraal hotel {El Aurassi) waar alle 
observatoren (een 200-tal werkend onder 
coördinatie van UNO, Arabische Liga en 
Unie Afrikaanse Eenheid) en persmensen 
waren gevestigd, was totaal afgesloten, 
zowel naar binnen als naar buiten: een 
gouden kooi. 

Ik vroeg onmiddellijk na aankomst mijn 
„transfer", in dat geval naar de Wilaya 
van Tipasa, de zeeprovincie een hon
derdtal kilometer ten westen van de hoof
stad. Wat een geluk! 

In een driekoppige ploeg (samen met een 
Arabier van Egypte en een zwarte Afri
kaan van Malawi) bouwden we een in
zicht over de politieke toestand en be
leefden we zowel interessante als werk
zame kiesdagen. 

t>OLITIEKE TOESTAND 

Algerije wil vrede, en de overheden zien 
in de democratie een middel daartoe. Na 
de anulatie van de vorige verkiezingen in 
1991, met de dreigende FlS-overspoe-
ling, werd er in fasen gewerkt. Bij ver
kiezingen van 1995 werd generaal Zé-
roual tot president verkozen. De huidige 
verkiezingen van 5 juni '97 moesten hem 
een parlement geven. Daarna komen er 
gemeenteverkiezingen. 
Een nieuwe grondwet, bevestigd bij re
ferendum, heeft het land herschikt naar 
een republikeinse democratie, waarin de 
president over bijzonder veel macht be
schikt, en met een strikte scheiding tussen 
politiek en godsdienst. Dit leidde bij
voorbeeld tot de uitsluiting uit de ver
kiezingen van de radicaal geachte is
lamitische strekkingen, het FIS voorop. 
Het kiessysteem is proportioneel, met 
provinciale lijsten, arrondissementeel ge
ordend. 

Rondom de president werd een nieuwe 
partij gesticht (RND) los van de ver
molmde oude eenheidspartij (FLN) die 
nochtans verder blijft bestaan. De ge
matigde oppositie wordt vertegenwoor
digd door de islamitische MSP, ex-Hamas 
van de charismatische cheikh Nahnah; en 
door de RCD van Said Saadi. De radicale 
oppositie zit bij de islam-socialistische 

FFS en enkele kleinere partijen, waar
onder bijvoorbeeld PT, Parti des Tra-
vailleurs van de alweer charismatische en 
vrouwelijke voorzitter Louisa Hanoun. 
Het allesoverheersende kiesthema is de 
aanpak van het terrorisme dat het land in 
de wurggreep houdt: eerst vrede en sta
biliteit; de rest volgt automatisch, zo 
wordt geredeneerd. 

De politieke partijen onderscheiden zich 
vooral in een verschillende strategie van 
de strijd tegen het terrorisme: het pure 
machtswapen van de uitroeiing met ge
weld (RND - FLN), over de openheid 
voor dialoog (MSP), naar het vragen van 
begrip want: „de overheid heeft erom 
gevraagd" (FFS). 

spelbreker. De vrouwelijke kiesburelen 
zijn van een onvoorstelbare levendigheid: 
er wordt gepraat en gelachen, en er is 
duidelijk meer aan de hand dan alleen 
maar stemmen. De moslimvrouw maakt 
er haar uitstap van. 

Bezoek van een nieuwsgierige en praat
grage internationale observator wordt op 
enthousiasme onthaald. En vragen over 
zowel de kiesverrichringen als over hun 
beroep, de reden van hun politiek en
gagement enz. worden op de meest open 

Waarnemer 
in Algerije 

FREE EN FAIR? 
Overeenkomstig de onderrichtingen 
wordt er door de individuele waarnemers 
geen afzonderlijk verslag opgesteld. Ik 
verwijs dus naar het algemeen verslag, op 
te stellen door de VN, onder het voor
zitterschap van Fransisco Cobos. Uiter
aard komt het aan de totale missie toe een 
oordeel te vellen over de vraag of de 
verkiezingen „free en fair" verlopen 
zijn. 

Ongetwijfeld zijn er terechte punten van 
kritiek. Allicht zal de toegang tot de 
media ongelijk geweest zijn, en zal er 
beïnvloeding op het electoraat geweest 
zijn door de regerende machtspartijen, in 
dit geval RND. Ongetwijfeld is ook de 
kritiek terecht dat op de kiesbuUetins zelf 
het onderscheid tussen de diverse partijen 
soms moeilijk te merken is, in het bij
zonder voor de toch grote groep an
alfabeten onder de Algerijnse bevolking: 
de partijen werden in het bijzonder on
derscheiden door een verschillend ara-
bisch letterteken, waarbij de kiesbulle-
tings geen logo van de partij vermelden, 
noch het hoofd van de partijleiders, zoals 
dit wel gebeurt in andere landen. An
derzijds staat wel vast dat de organistie 
van de kiesverrichtingen zonder meer 
voorbeeldig te noemen was. In de zeer 
vele kieslokalen die wij bezochten waren 
er geen onregelmatigheden, terwijl er ook 
geen echte klachten waren van de overal 
aanwezige partijgetuigen. 

UITSTAP 

Wel zeer typisch voor deze Algerijnse 
verkiezingen is de gescheiden organisatie 
man/vrouw. De vrouwen stemmen in 
aparte kiesburelen, waar ook de kies
bureaus zijn samengesteld uit vrouwen, 
met hier en daar een occasionele man-

wijze en bovendien zeer gevat beant
woord. Het lijkt er bijna op dat de 
vrouwen hun geïsoleerde en teruggetrok
ken positie buiten de stemlokalen vrij
willig kiezen, om te worden gerust ge
laten. Alleszins geen jabuigertjes voor hun 
moslimmannen! 

Overigens leerde ik ook vlug dat je een 
moslimvrouw beter geen hand geeft, 
doch liever de typische Hcht buiggroet 
brengt, het hand op het hart. 

DE KIESUITSLAC 

De partij van president Zéroual (RND) 
behaalde 155 van de 380 zetels. Tweede 
in de uitslag is de MSP van cheikh Nah
nah, met 69 zetels. De oude eenheids
partij FLN bekomt nog 64 zetels. Daar-

Dltlsgeen verkiezingsaffiche, maar 
een alom verspreide reeks foto's van 

gezochte terroristen. 

door is een coalitie RND-FLN mogelijk 
en waarschijnlijk. De iets radicalere Is
lamitische partij MN behaalt 34 zetels. 
FFS en RCD behalen elk 19 zetels. 

De opkomst lag met 65,5% wel 10% 
lager dan bij de vorige presidentsver
kiezingen. Onduidelijk is hoeveel van de 
35% kiezers die niet kwamen opdagen (er 
is geen stemrecht) dit deden omdat ze dat 
opgeroepen waren door het FIS. 
Het lijkt erop dat president Zéroual ge
slaagd is in zijn opzet: de aanloop naar 
een sterk centraal geleide en democra
tische staat, waar de oppositie zich kan 
uiten door parlementaire discussie. Ho
pend op uitroeiing van het terrorisme, 
waarna de economische opbouw kan be
ginnen. 

STOF TOT NADENKEN 

Bij de bevolking was ook in Algerije dat zo 
typisch enthousiasme merkbaar voor een 
operatie waarvan men veel verwacht. In 
dit geval democratie als strijdmiddel te
gen terrorisme. 

Algerije beschikt alleszins over een schat 
aan troeven: een petroleumrijke onder
grond, prachtig land dat horden toeristen 
moet kunnen aantrekken naar bijvoor
beeld die wondermooie plaatsen in de 
wilaya (= provincie) van Tipasa, zoals de 
stad Tipasa zel^ Cherchell, Hadjoud 
(reeds bejubeld door Camus). 
Je vindt er een onevenaarbaar arche
ologisch erfgoed, Romeinse sites en weel
derige monumenten. Zo is er de moskee 
in Cherhcell daterend uit de Andalou-
sische tijd (15de eeuw), met zijn 99 
pilaren voor de verschillende deugden 
van God, en zijn onevenaarbare akoes
tiek. De Fransen hadden er gedurende de 
koloniale periode een hospitaal van ge
maakt; zoals ze op de minaretten van 
andere moskeeën eenvoudigweg een 
kruis plaatsten... 

De graad van hoge beschaving van het 
land en de inwoners hebben mij, eens te 
meer, verrast: wat bescheidenheid zou 
het Westen sieren in zijn benadering van 
de rijke Arabische cultuur. De verschei
denheid in leefstijlen en grote verdraag
zaamheid staan Hjnrecht tegenover de 
huidige fundamentalistische excessen, die 
daarom des te rampzahger zijn voor dit 
land, en voor de beeldvorming die men 
erover krijgt vanuit het buitenland. 
Mijn blik op Algerije is alvast gewijzigd, 
en meteen ook mijn blik op de groep 
Algerijnse en Islam migranten die hier 
wonen. Er is stof tot nadenken. En ook 
dat was één van de bedoelingen van deze 
trip. 
Of: „l'Algerien, c'est mon ami". 

Jan Loones, 

senator 

Senator Jan 
Loones en 
collega
observator uK 
Malawi in een 
kanton van de 
police 
nationale. Op 
de 
achtergrond 
een affiche 
van president 
zéroual. 
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et lijdt geen twijfel dat het Belgische 

.nationaliteitenvraagstuk tijdens de jongste 

maanden in een stroomversnelling is geraakt. Al wie 

niet het licht van de zon loochent, ziet dat de kloof 

tussen Vlaanderen en Wallonië elke dag 

dieper wordt. . 

^ BRUSSEL /S 

Paul De 
Ridder 

schreef een 
boek over 

Brussel dat 
een helder en 

beknopt 
overzicht 
geeft van 

geschiedenis, 
Instellingen 

en 
structuren. 

BUlage bU 
de 4de 
druk: 

helderheid 
voor alles 

Naarmate de desintegratie van België zicii 
steeds sterker doorzet, wordt ook de vraag 
naar de positie van Brussel steeds actueler. 
Onlangs schreef Kristof Agach hier dat de 
Vlaamse aanwezigheid in Brussel verste
vigd moet worden. Daarbij werd er terecht 
aan herinnerd dat de Vlamingen de au
tochtone bewoners van Brussel zijn en dat 
de Franstaligen zich hebben schuldig ge
maakt aan een vorm van etnische zui
vering. Sedert 1830 werden zowel de 
autochtone Brusselaars als de Vlaamse 
inwijkelingen onder sociale druk ver-
franst. In feite zijn de huidige taaiver
houdingen in belangrijke mate het gevolg 
van een culturele genocide. Dit dient te 
worden goed gemaakt. 

INFORMATIE 
In ons vorig nummer werd ook gepleit 
voor een „charme-operatie" naar de bui
tenlanders toe. Bij een opdeling van België 
zullen immers niet alleen de Vlamingen en 
de Franstaligen over het lot van Brussel 
beslissen. „Betreffende Frankrijk dienen 
we ons niet veel illusies te maken, maar het 
moet mogelijk zijn om de Germaanse 
landen en de Angelsaksische wereld van 
ons gelijk te overtuigen. Dit zou misschien 
wel eens onze belangrijkste hefboom naar 
Brussel toe kunnen zijn". 
Jammer genoeg werd vanuit de Vlaamse 
regering nog veel te weinig gedaan om 
anderstaligen in hun taal te informeren. 
Heel wat buitenlanders (ambtenaren van 
de Europese instellingen, toeristen, di

plomaten, zakenlui enz.) beschouwen Bel
gië nog al te vaak al een Frans-ééntalig land 
waar alleen het Frans de officiële taal zou 
zijn. Diegenen die er iets meer van weten, 
geloven dat er in België ook nog een aantal 
mensen woont dat een dialect spreekt dat 
het midden houdt tussen Duits en „Hol
lands". 

Zeer weinig buitenlanders weten dat 
slechts een minderheid van de Belgische 
bevolking franstaHg is, dat de meerderheid 
van de bevolking hier Nederlands spreekt 

Wanneer ten aanzien van het eentalig 
Nederlandse gebied reeds dergelijke mis
verstanden heersen, moet men zich ui
teraard niet de minste illusies maken in
zake de voorstellingen die bij buitenlan
ders leven inzake Brussel. 
Eerst en vooral lijkt Brussel vandaag -
althans op het eerste gezicht - een Frans
talige stad maar bovendien zijn heel wat 
buitenlandse journalisten voor hun in
formatie aangewezen op kranten als... Le 
^oir en La Libre Belgique. 

Resultaat: voor velen is Brussel een Franse 
stad waar tijdens de jongste jaren een 
kleine minderheid van fanatieke Vlaamse 
extremisten is ingeweken die een of ander 
onooglijk dialect willen opdringen aan de 

Buitenlanders 
duidelUk maken 

dat Brussel geen 
l=ranse stad is -nilf^ m»t 

en dat diezelfde taal ook gesproken wordt 
in Nederland. 

Nog geringer in aantal zijn diegenen die 
beseffen dat België uit drie eentalige taal
gebieden bestaat en één grondwettelijk 
tweetalig territorium (Brussel). Hoeft men 
er dan nog over te verwonderen dat 
sommige buitenlanders verontwaardigd 
zijn warmeer zij in Antwerpen en te Gent 
niet in het Frans te woord worden ge
staan? 

autochtone bevolking en de daar wonende 

buitenlanders... 

ZEVEN TALEN 
Gelet op de schrijnende owetendheid 
(o.m. inzake geografie, taalgebieden en 
geschiedenis) is het dringend noodzakelijk 
dat aan de buitenlanders die voor kortere 
of langere tijd in Brussel en omgeving 
verblijven, objeaieve informatie verschaft 
wordt. Dergelijke informatie vormt im
mers een condition sine qua non om hun 
harmonische inpassing mogelijk te maken. 
Het is dan ook bijzonder verheugend dat 
zopas een publicatie verscheen die an
derstaligen in een notedop een helder 
overzicht biedt niet alleen van de ge
schiedenis van Brussel maar ook aan
gaande de plurinationale Belgische staat, 
zijn instellingen en structuren. 
De Uitgeverij Mens en Kuituur te Gent 
bezorgde immers vorige week een reeks 
van niet minder dan zes vertalingen van 
Brussel, geschiedenis van een Brabantse 

stad geschreven door de Brusselse his
toricus dr. Paul De Ridder. Die vlot lees
bare syntese is nu niet alleen beschikbaar in 
het Nederlands (4de druk) maar nu ook in 
het Frans, Duits, Engels, Spaans, Italians 
en zelfs in het Russisch. 
Die fraai geïllustreerde brochure brengt 
niet alleen een overzicht van de politieke, 
sociale en culturele geschiedenis van Brus
sel maar maakt anderstaligen ook nog het 
volgende duidelijk: 

1. Brussel is een historisch Nederlandse 
stad die een zeer belangrijke rol gespeeld 

heeft in de algemeen Nederlandse cul
tuurgeschiedenis; 

2. Deze Brabantse stad - die op het einde 
van de achttiende eeuw nog voor ca. 90% 
Nederlandstalig was - werd vooral na 
1830 verfranst door het Frans-ééntalige 
Belgische regime. Heel Nederlandstalig 
België is trouwens amper aan de ver-
fransing ontsnapt; 

3. De Vlaamse Beweging is er na een 
moeizame strijd, die meer dan 150 jaar 
heeft geduurd, in geslaagd het Nederlands 
tot officiële taal te maken in het Ne-
derlandtalige deel van België; 

4. Een aantal grondwetsherzieningen heeft 
het unitaire België omgevormd tot een 
federale staat. Vlaanderen heeft - net als 
Wallonië - een zeer ruime mate van au
tonomie verworven. Het Brussels Hoofd
stedelijk Gewest vormt vandaag een twee
talige en zelfs multinationale enclave in het 
eentalig Nederlandse gebied; 

5. Dit Hoofdstedelijk Gewest - waar het 
Nederlands en Frans de officiële talen zijn 
- wordt door de Nederlandse en de Franse 
gemeenschap op voet van gelijkheid be
stuurd; 

6. Daarenboven is Brussel tijdens de jong
ste jaren uitgegroeid tot een internationaal 
centrum waar zeer vele nationaliteiten 
enculturen naast en met elkaar leven. 
Bijzonder verhelderend in deze publicatie 
is de landkaart van de Benelux. Die maakt 
buitenlanders duidelijk dat België vier taal
gebieden telt, dat in Vlaanderen éénzelfde 
taal gesproken wordt als in Nederland en 
dat Brussel een enclave vormt in het 
Nederlandse taalgebied. Dit feit is aan de 
meeste buitenlanders volslagen onbe
kend. 

De komende weken zullen tienduizenden 
Vlamingen weer naar het buitenland ver
trekken. Velen zullen zich andermaal er
geren aan de onwetendheid van buiten
landers over de typische Belgische toe
standen. Elke Vlaming kan daar nu zelf en 
zeer concreet iets aan doen door an-
derstahge vrienden, kermissen of zaken
relaties met een exemplaar te bedenken 
met een van de vertalingen van Brussel, 

geschiedenis van een Brabantse stad. Bo
vendien vormt die publicatie een geschenk 
dat niet alleen nuttig, interessant maar ook 
nog goedkoop is. 

(mvl) 
c» De Nederlandse, franse, Duitse, En

gelse, Spaanse, Italiaanse en Russische 

edities van Brussel, geschiedenis van 

een Brabantse stad kosten 395 fr. Uitg. 

Stichting Mens en Cultuur, Groot-

Brittanniëlaan 43, 9000 Gent 

(09/23.70.65). 

Verenigingen die graag een wandeling 

maken door het historische Brussel 

o.l.v. dr. Paul De Ridder kunnen zich 

wenden tot de Vereniging voor Brus

selse Geschiedenis, tel. 021514.05.11. 
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Eind april ji. verscheen te Leuven een 
mooi boelcje met als titel Een wad in de 
tijd. En een wad in de tijd is geen wak in 
het ijs. De aanleiding voor dit boekje met 
een zwart linnen band was de zestigste 
verjaardag van onze bekende Antwerpse 
volkszanger, muzikant en kenner van de 
flamenco Wannes van de Velde. 
Wat echter heel wat minder bekend is, is 
het feit dat Wannes ook nog gedichten 
schrijft en ooit een toneelstuk van Michel 
de Ghelderode heeft vertaald en wel De 

komst van de Grand Macabre; een farce in 
drie bedrijven en vijf tonelen (verschenen 
in het helaas verdwenen letterkundig tijd
schrift Diogenes in de allerlaatste af
levering-8° jg. nr. 1, lente 1992). En wie 
wist dat hij ook nog een goede etser is? 

PUNTGAVE PEN 

In Een wad in de tijd zijn er acht hout
sneden van zijn hand te bewonderen en 
bovendien bevat het een aantal proza-
miniaturen die met een puntgave pen 
geschreven zijn. Het zijn korte tot zeer 
korte stukjes waarin Wannes dagdroomt, 
mijmert, observeert, noteert, even een 
anekdote vertelt, soms lyrisch wordt en 
heel soms herinneringen ophaalt uit zijn 
jonge jaren en zijn voorbije kunstenaars
jaren met de vele concerten en optredens 
die hij sinds de zestiger jaren op zijn actief 
kan schrijven. Hij doet dit alles in een 
pretentieloze stijl die nooit zwaarwichtig 
wordt of vals klinkt en waarin geen 
bittere ondertonen zijn te horen. Hij 
pendelt hier in deze sfeerstukjes haast 
voortdurend tussen een monkelende me
lancholie en een nuchter pessimisme en 
laat geen ruimte open voor oppervlak
kigheid of smakeloosheid. 

GEUS 

Wannes blijft dan ook een eigenzinnig en 
wijs man die zich niet laat meeslepen door 
goedkoop succes of platte commercie. 
Hij heeft met zijn rauwe stem en zijn 
authentieke muziekakkoorden mooi aan
getoond en bewezen dat het oude volks
lied en de oude volksmuziek een bepaalde 
waarde hebben. Maar dit is alhier ho-
peUjk genoegzaam bekend. Hij is en blijft 
een echte geus... Maar laat mij bij zijn 
boekje blijven; het is een meesterwerkje 
van schijnbaar eenvoudige beschouwin
gen die ons leiden van het Stoelstraatje en 
de Zirkstraat in Antwerpen naar het café 
Den Boer van Tienen, naar Brugge na een 
optreden in de beurshallen met Randy 
Newman, dan weer naar de kantine van 
het radiogebouw aan het Flageyplein in 
de motregen van Eisene, naar het Land 
van Aalst of de streek van Boontje en Jan 
de Lichte, naar Carnac en de menhirs van 
Bretagne, naar Sevilla in zijn geliefd An-
daloesië (Wannes weet alles, maar dan 

Pendelen tussen 
melancholie 

en pessimisme 

ook alles over de geschiedenis en de 
geheimen van de flamenco; vraag het 
maar aan de onvervalste zigeunergita
risten met wie hij zo vaak heeft gezongen 
en gemusiceerd!). Of hij leidt ons gewoon 
zomaar „naar een vervallen hotelletje in 
de oksel van een duin". 

OP Z'N TIMMERMANS 

Eén van de korte stukjes van dit proza dat 
het proza is van een fijnslijper is getiteld 
„Vieille rue du moulin, Ukkel-Sint Job" 
en het telt nauwelijks vijf regels. Het is te 
mooi om het hier niet te citeren: „Het 

huis dat na zoveel eeuwen toch nog een 

piramide kan worden boven een horizon 

van baksteen. De muur is witgekalkt en 

het deurtje aan het einde van de steeg is 

diepblauw. 

Twintig jaar geleden was dit een landelijk 
dorp, nu nog een litteken, waarin we 
minder en minder herkennen." En bij de 
lectuur van het nog kortere (amper drie 
regels) stukje „In de tuin van het kar-
mehetessenklooster" hoorde ik zelfs een 
verre echo van de subtiel geschetste sfeer 
uit De zeer schone uren van juffrouw 

Symforosa begijntjen van Felix Timmer
mans. Het mooiste stukje is misschien het 
wat sombere en mysterieuze „Verleden" 
waarin de donkere sfeer van het gedicht 
„Sterven te Antwerpen" van Maurice 
Gilliams duidelijk lees- en hoorbaar 
wordt. 

Kortom dit is een boekje voor fijnproe
vers en dus niet enkel voor de vele 
vrienden en bewonderaars van de ge
vierde bard. 

Hendrik Carette 

c» Een wad in de tijd. Wannes van de 

Velde. Uitg. P, Leuven, 48 blz., 595 

fr. 

Wannes van 
de velde: 
meer dan een 
volkszanger. 
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V orige week stelden wij al een aantal thrillers aan u voor. 
Uit het uitgebreide aanbod pil<ten wij er nog een paar. 

Ontspannend 
spannend 

Welk is de beste manier om een goede 
misdaadroman te schrijven? Door bv. een 
grote praktijkervaring te hebben opge
bouwd. In dat geval verkeert ook Linda 
Fairstein, auteur van 'In levensgevaar'. 
Fairstein leidde gedurende meer dan 20 
Jaar de afdeling zedendelicten van het 
openbaar ministerie In Manhattan en was 
daarbij vaak aanklager In zedendelicten. 
Tot daar de belangrijkste gelijkenis met 
Alexandra Cooper, het hoofdpersonage 
In haar boek. 
Die leest op een goede dag tot haar met 
geringe verbazing haar eigen In memo
riam op de voorpagina van een krant. 
Toch was niet zij het, maar Iemand die In 
haar woning logeerde die vermoord is. 
Gezien de moordenaar het op haar ge
munt had, gaat ze op onderzoek uit, met 
wetend dat ze al die tijd een onbe
schermd doelwit vormt. 
c& In levensgevaar. Linda Fairstein. Uitg. 

Meulenhoff - Amsterdam, 1996, 368 
blz., 798 fr. 

Een apart genre vormen de thrillers die 
zich afspelen In en rond de rechtbanken 
'Grand Jury' van Philip Friedman, zelf 
advocaat. Is daarvan slechts één voor
beeld. Susan en David kennen elkaar niet 
wanneer ze de eed afleggen als lid van de 
grand jury, een van de machtigste or
ganen In het Amerikaanse rechtssys
teem. Dat verandert en wanneer ze bel
den twijfelen aan de getuigenissen over 
een drugsnetwerk, storten ze zich In het 
avontuur. Ze komen een samenzwering 

met Internationale vertakkingen op het 
spoor... 
c» Grand Jury. Philip Friedman. Uitg. Meu

lenhoff-Amsterdam, 1997,656 blz., 998 

fr. 
Phillip Margolin is advocaat en behan
delde vele grote moordzaken. In 'Ver
dwenen, maar niet vergeten' begint ad
vocate Betsy Tannenbaum naam te ma
ken als verdedigster van mishandelde 
vrouwen. Dan neemt ze de rijke pro
jectontwikkelaar Martin Darlus aan als 
cliënt. Wat heeft hij te maken met de 
seriemoordenaar die slechts een roos 
achterlaat met de boodschap- „Verdwe
nen, maar niet vergeten"? Dit boek met 
een complexe plot, een seriemoordenaar 
en toch wel sympathieke personages 
werd een internationale bestseller. Voor 
de Maand van het Spannende Boek 
schreef Margolin het geschenkboek 
'Rookgordijn'. 
o» Verdwenen, Maar Niet Vergeten. Phillip 

Margolin. Uitg. Meulenhoff-Rainbow -
Amsterdam, 1997, 398 blz. 280 fr. 

Wanneer advocaat Larry Stafford van 
moord beschuldigd wordt, zal zijn er
varen collega Davld Nash de verdediging 
op zich nemen. Nash Is ervan overtuigd 
dat hij een client heeft gevonden die 
onrecht wordt aangedaan. Wanneer de 
datum van het proces nadert, gaat hij 
evenwel twijfelen. Wordt Nash in 'De 
Laatste Onschuldige' van Phillip Margolin 
gemanipuleerd, hij die zelf een meester Is 
In het bespelen van de jun/? Dit boek 

werd verfilmd met Ed Harris In de hoofd
rol. 
o» De laatste onschuldige. Phillip Margolin. 

Uitg. Meulenhoff-Rainbow - Amster
dam, 1997, 276 blz., 280 fr. 

Andrew Klavan, een ex-Journallst en ra
dioverslaggever, schreef enkele veelge
prezen thrillers. Eén daarvan Is 'True 
Crime', over een ter dood veroordeelde 
Frank Beachum. De mogelijkheden voor 
een hoger beroep zijn uitgeput en zijn 
executie nadert. Verslaggever Steve 
Everett Interviewt Beachum tijdens zijn 
laatste uren In zijn dodencel. Everett 
raakt ervan overtuigd dat Beachum het 
slachtoffer Is van een slordige rechts
gang (waar hebben wij dat nog ge
hoord"?) en menselijke fouten. In de res
terende uren zet Everett alles op het spel, 
zelfs zijn eigen leven, om Beachum te 
redden. Spannend tot de laatste se
conde! 
c& True Crime. Andrew Klavan. uitg. Meu

lenhoff-Rainbow - Amsterdam, 1997. 
348 blz., 280 fr. 

De In Brussel wonende Ier Derek Fee 
werkt sedert 1978 voor de Europese 
Commissie en oefent een leidingge
vende functie uit In de Commissie Ener
gie.Als Insider schreef hij 'Het Kartel', een 
spannende misdaadroman over het 
nieuwe Europa. Freelance journalist Mi
chael Joyce Is getuige van de moord op 
de Deense EU-ambtenaar Finn Jorgen-
sen. De Deen kreeg Informatie gelekt 
over een zaak van kartelvorming In de 
chemlesector Joyce ruikt een interes
sant onderwerp en start een onderzoek, 
waardoor hij op de moordenaar van de 
Deen stuit, met hem afrekent en sinds
dien doorheen heel Europa achterna
gezeten wordt door huurmoordenaars 
van het kartel. Adembenemende ont
knoping. 
c» Het Kartel. Derek Fee. Uitg. Houtekiet -

Antwerpen I Fontein - Baarn. 1997, 240 
blz., 595 fr. 
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THE CELLULOID CLOSET 

Er zijn nogal wat woorden om een homofiele medemens te 

benoemen. Gaat het over een mietje, een janet, en ruigpoot of ene 

van de verkeerde kant, allemaal hebben ze iets denigrerend in zich. 

Dat schreef Vito Russo reeds in 1981 in The celluloid Closet. 

Homosexuality in the Movies, een boek dat ontleedt hoe ho

moseksualiteit op het filmscherm werd geportretteerd sinds het 

onstaan van de film, en hoe die beelden een weerspiegeling zijn van 

het truttige denken van de goegemeente. 

Samenstellers van de film zijn Rob Epstein en Jeffrey Friedman. Ze 

kwamen bij Vtto Russo terecht toen ze een eerdere documentaire 

maakten Common Thread: Stories from the Quilt, een film uit 

NIEUW IN PE BIOS 

1989 vol medeleven, over vijf (waarvan Russo er dus één was) met 

MDS-besmette mensen. Dat werkstuk kreeg een Oscar voor de 

beste documentaire. 

Verteller in The celluloid Closet is Lily Tomlin, die begint met te 

zeggen dat in 100 jaar films homofilie zelden aan bod kwam, dat 

het meestal iets was dat belachelijk diende gemaakt, of waarvoor 

men angst moest hebben. Het mietje, blijkbaar een vergissing van 

moeder natuur, vindt men al in de eerste dagen van de eeuw, 

waarmee wordt aangetoond dat er sinds toen wel iets, maar nog 

niet veel is veranderd. 

Een der mooie hoogtepunten is de rol van Sal Mineo naast James 

Dean in de 1955 cultfilm Rebel without a cause, waarin de liefde 

van Sal voor James zo prachtig en tragisch wordt weergegeven. En 

in de heldenrollen van Spartacus en Ben-Hur en de prachtige 

debuutfilm uit 1958 van Arthur Penn The left-handed gun met 

Paul Newman en over gangster Billy the Kid, waarvoor de 

Amerikaanse auteur Gore Vidal - een gerenomeerd voorvechter 

van de homofiele zaak - het scenario pende en ook al betrokken 

was bij Ben-Hur. 

De interviews met o.a. Gore Vidal, Tony Curtis, Tom Hanks, 

Susan Sarandon en auteur Armistead Maupinp, verantwoordelijk 

voor de bindteksten, tonen nog maar eens aan dat de homofilie, 

zelfs in de moderne films, nog steeds in de verdrukking zit. 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP ^ 

ISsf Rambling Rose Laura Dern speelt een vèr-" 
leidelijk, op het eerste gezicht onschuldig, platte-
landsmeisje dat door een begoede familie aange
nomen wordt als hulpje. Maar zij heeft een dubieus 
verleden... Een provocerende, verrassende én hu
moristische film. Zat. 21 Juni, TV 1 om 23U.20 

^ J Seott en Zelda FKzgerald Portret van het 
literaire echtpaar waarvan vooral Scott bekend staat 
als de belangrijkste getuige van de wilde jaren 20. Zat. 
21 Juni, Ned. 2 om Ou.10 

S 9 De keuze van Dekeyser: Love story BBC-
documentalre over de vriendschap tussen twee vrou
wen in Berlijn tijdens WO 11, een vrouw van een nazi-
officier en een jonge joodse. Zon. 22 Juni, TV 2 om 
19U.50 

1K3^ Los Olvidados 3de film In een retrospectieve 
van de Spaanse regisseur Luis Bunuel. Een neo-
realistisch drama met surrealistische scènes over de 
misdaad onder de jeugd in de sloppen van Mexico. 
Zon. 22 Juni, Ned. 3 om 22u.i0 

^B^ ZIggurat besteedt uitgebreid aandacht aan 
de Belgische vertegenwoordiging op de Biënnale van 
Venetië, meer bepaald aan het werk van beeldhouwer 
Thierry De Cordier. Maan. 23 Juni, TV2 om 22u.30 

S = # Meerlingen Teiefacts brengt een Britse re
portage over meerlingen. O.a. een portret van een 
familie met een zesling en aandacht voor de enorme 
mediabelangstelling voor Mandy Allwoods die zwan
ger was van een achtllng. DIns. 34 Juni, VTM om 
21U.50 

Primaire waarden 

G Il Grande Fausto 2-delige Italiaanse TV-fitm 
over het leven en de liefdes van de Italiaanse wie
lerlegende Fausto Coppi (overleden in 1960). Woens. 
25Junl,TV2om20U.2S 

^=i^ Zapping Europa Deze documentaire reeks 
over Europa toont belangstelling voor het over heel 
Europa verspreide probleem van illegalen in de bouw
sector Woens. 26 Juni, Ned. 3 om 2iu.04 

t J Knight Moves Spannende TV-thriller. Tijdens 
een schaaktoernooi in een klein stadje worden enkele 
ntuele moorden gepleegd. De hoofdverdachte is één 
van de schaakgrootmeesters... Dond. 26 Juni, VT4 
om 22U.25 

1fe=î  La Caduta degll del Fascinerend drama van 
de Italiaanse regisseur Luchino Visconti (1969) rond 
Shakespeare's Macbeth-thema, verplaatst naar het 
nazi-Duitsland van de jaren 30. VriJ. 27 Juni, TV 2 om 
22U.35 

Darryi Hannah in 
splash van Ron 
Howard. VrUd. 27 
Juni, TV 1 om 
21U.30 

• Het Europees parlement keurde de 
richtlijn 'TV zonder grenzen' goed. Een 
en ander houdt in dat bv. belangrijke 
sportgebeurtenissen door iedereen te be
kijken moeten zijn en dus niet het ex
clusieve domein van betaalzenders mo
gen worden. Het parlement schaarde zich 
niet achter een verplicht quotum voor 
Europese producties, wat de Europese 
omroepen theoretisch in staat stelt om 
enkel te teren op bv. Amerikaanse series. 
Uit een parlementaire vraag van de 
CVP'er Decaluwé blijkt overigens dat de 
Vlaamse zenders meer dan voldoende 
Vlaamse producties brengen. 

Bij de voorstelling van twee nieuwe 
omroepsters, Bettina Geysen en Sophie 

Dewaele, vertelde TVl-nethoofd Eric 

Strieleman nog eens wat de 'primaire 
waarden' zijn van TVl. De reeds gekende 
waren: betrouwbaar, degelijk, oprecht, 
toegewijd, kwaliteitsvol en Vlaams (sic). 
Daaraan worden nog toegevoegd: men
selijk, warm, toegankelijk, levendig, mee
slepend, eigentijds en gevarieerd. Het laat 
zich veronderstellen dat ook hieraan 
weer een onderzoek vooraf ging en dat 
voor dat rijtje 'primaire waarden' dat ook 

de gemiddelde 10-jarige wel uit zijn 
mouw had kunnen schudden, behoorlijk 
wat geld is neergeteld. Mag het maken 
van programma's waarin al deze eigen
schappen te vinden zijn dan nu eindelijk 
een aanvang nemen? 

Een uit de hand gelopen stunt of 
strafbare marketingtechnieken? 4 mede
werkers van de uitgeverij Dupuis be
landden vorige week in de cel omdat ze 
zich volgens het Brusselse gerecht te 
buiten waren gegaan aan 'gekwalificeerde 
bedreigingen' en 'misbruik van het te
lecommunicatienetwerk'. De vier hadden 
een promotiecampagne voor een strip op 
het getouw gezet. Deze behelsde een 
doodsbedreiging van Simon indien er niet 
over de Simon in kwestie zou geschreven 
worden. Later volgden soortgelijke bood
schappen die allen op de werktafel van De 

Standaard-e'mdredzctnce Els Groessens 

terecht kwamen. En laat Groessens nu 
een zoontje hebben dat Simon heet ... 
Groessens lichtte - haast vanzelfsprekend 
- de rijkswacht in. Die kon later samen 
met de eindredactrice vaststellen dat het 
een promo betrof voor een stripalbum 
waarin de gewraakte Simon geëxecuteerd 

De VRTzal de komende Olympische 
spelen niet rechtstreeks en integraal 

uitzenden. De kosten voorde rechten 
(bijna een kwart miljard fr.) lagen 

te hoog. 

dreigt te worden. De medewerkers van 
Dupuis boden inmiddels hun excuses aan, 
maar het gerecht nam daar geen ge
noegen mee en stelde het viertal in be
schuldiging. Maximale straf die hen bo
ven het hoofd hangt: vier jaar cel en een 
flinke geldboete. Een geluk bij een on
geluk: de strip in kwestie kreeg on
getwijfeld nogal wat aandacht in de me
dia. 

\y 14 

Mogen wij even uw aandacht voor 
het volgende: op A/eCJioopt al sinds 
enige weken ledere zaterdagavond 
het praatprogramma 'Spijkers'. Het 
wordt gepresenteerd öoor Jack Spij
kerman, aan wie het geheel zijn 
naam ontleent. 'Spijkers' is met de 
zoveelste praatbarak, maar een 
frisse, humorvolle aaneenschakeling 
van gein en ongein in Nederland en 
Vlaanderen. Spijkennan speelt het al 
meerdere opeenvolgende weken 
klaar om prettig gestoorde land
genoten ten tonele te voeren Zo 
heeft Nederland al kennis mogen 
maken met Vlaamse rekenwonders, 
met Vlamingen die koeien berijden 
als waren het paarden en met een 
kunstenaar die van plastic flessen 
zeewaardlge boten maakt, Vorige 
week kende dit 'rondje Vlaanderen' 
zijn voorlopig hoogtepunt in het 
opvoeren van een Vlaams volkscafé 
dat erom bekend schijnt te staan 
maandelijks de meest vreemde 
wedstrijden te organiseren. Spijker
man liet het gezelschap achtereen
volgens kersenpitspuwen, eierwer-
pen, buikschuiven en boeren laten. 
Nederland ontdekt Vlaanderen! 
Twee niet onbelangrijke details: Spij
kerman voert niet alleen vrolijke Vla
mingen op, maar ook Nederlandse 
rane kwieten en, ook al steekt hij met 
hen de draak, hij maakt zijn gasten 
nooit echt belachelijk. 

Ook Margriet Hermans-om een nog 
steeds onverklaarbare reden alom
tegenwoordig op de VRT- ontvangt 
sinds kort weer 'interessante Vla
mingen' In haar zomerprogramma 
Vorige week bleek dat Hermans' 
'Coupe Margnet' bijna vier keer zo
veel kijkers haalde dan 'Vlaanderen 
boven' op het concurrerende VTM. 
Dat zegt niets, maar dan ook he
lemaal niets over de kwaliteit van het 
VRT-programma. Het geeft alleen 

verschijnt omdat hij weigert zijn kin
deren te laten vaccineren, maar hen 
liever behandelt met allerlei kleuren 
klei. Ze gaf hem bijna 10 minuten 
ruimte om zijn kwakzalverij te pro
moten zonder ook maar één on
derbouwde kritische vraag te stel
len. Margriet had enkele 'roddel-
specialisten' te gast, die ze met haar 
stomme opmerkingen en irritante 
gelach telkens weer onderbrak. Mar
griet toonde een filmpje van Michel 

Een keuze tégen 
Coupe Margriet, donderdag 12 Juni 1997. TVl 

aan dat de kijker 'Vlaanderen boven' 
Iets Interessanter vindt dan de ge
middelde 'Uitzending door Derden'. 
En dat hij of zij daarom massaal 
afstemt op de openbare omroep. 
'Dan maar Margriet', Is het motto. 
Dat lijkt ons geen keuze voor, maar 
tégen Iets te zijn. Margriet had en
kele 100-jarigen te gast waaraan ze 
tussen het 'woehahahah' en het, 
totaal niet ter zake doende, 'Het is 
niet te geloven, het is niet te ge
loven' door niet één zinnige vraag 
wist te stellen, laat staan in het 
algemeen Nederlands. Margriet had 
Hugo Symens te gast, de man die 
consequent als nar voor de rechter 

RDllet die met Lisa del Bo reclame 
maakte voor een kermisattractie. 
Margriet had Fien Sabbe te gast 
waarvan, als was ze zelf totaal niet 
op de hoogte, 'onthuld' werd dat ze 
zwanger was. Margriet had tenslotte 
nog een filmpje in huis van een 
totaal ongeïnspireerde KamielSples-
sensü\e, in het vooruitzicht van nog 
meer geld, zijn opzegtermijn bij de 
VRT aan het doen Is. 'Coupe Mar
griet' kortom was zomertelevisie op 
zijn best. Als het volgende week 
regent en wij echt niets anders te 
doen hebben, kijken we weer! 

Krtk 
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Klasse 
Het ministerie van Onderwijs heeft een 
flini< budget uitgetroi<i<en om de re
dacteurs en liet drul<werl< te betalen. 
Het blad Klasse wordt gratis in aiie 
scliolen verspreid. 
Er worden ool< psychologische kneep
jes gebruiict zodat de leerlingen de 
school kunnen beïnvloeden. B.v.: een 
wedstrijd over affiches die in de scho

len hangen. Hangen ze niet In jullie 
school?, vraag dan de directie ze op te 
hangen. Desnoods hang je ze zelf! 
Krijgen jullie Klasse niet? Zoek waar de 
directie ze heeft liggen. Verspreid ze zo 
nodig zelf. 
Het is begrijpelijk dat er hier door het 
Humanistisch Verbond gewerkt wordt 
met het belastingsgeid van alleman. 
De Culmardstraat heeft eindelijk nat
tigheid gevoeld en weigert het blad te 

verspreiden. Dat na herhaaldelijke 
klachten van ouders! In alle publicaties 
wordt moord en brand geschreeuwd 
en wordt de Culmardstraat alle vuil naar 
het hoofd geworpen. Het is duidelijk 
dat de verspreiding van Klasse door de 
minister van Onderwijs tot doel heeft 
alle jeugd, ook die jeugd die niet naar 
gemeenschapsscholen gaat, te berei
ken. 
Het kan geen kwaad dat de VU de 

ouders op de gevaren van een dergelijk 
monopolie van de staat over hun kin
deren wijst. 
In een democratische staat mag der
gelijk machtig Instrument zonder In
spraak van de individuele ouders niet 
bestaan. Het is totalitairsme. 

Aiexv. colen. 
Gent 

^ W E D E R W O O R D •# 

Parking 
In De Standaard van 24-25 mei jl. neemt 
lezer Nicolaas Vlaeminck staatssecretaris 
Vic Anciaux op de korrel i.v.m. de par
kings voor het Europees Parlement. Vol
gens de heer Vlaeminck was het Anciaux 
die in 1989 de toelating voor de 2.300 
parkings verleende en bovendien zou dat 
gebeurd zijn toen hij algemeen voorzitter 
van de Volksunie was. 
Wat de heer Vlaeminck bezielt weet ik 
niet, maar beide beweringen zijn manifest 
onjuist. Ten eerste was het de PSC'er 
Jean-Louis Thys die in 1989 met bouw
promotor SA Forum Leopold de con
ventie sloot voor de bouw van het Eu
ropees Parlement. Ten tweede was in die 
periode Jaak Gabriels VU-voorzitter en 
niet Vic Anciaux. 

De brief van Nicolaas Vlaeminck, die 
overigens parlementair medewerker is 
van een Brussels CVP-parlementslid, is 
dus - al dan niet bewust - zonder meer 
misleidend. 

Sven Gatz, 
Jette 

Kongo 
In de discussie over de schrijfwijze van 
Kongo is het allemaal goed en wel wat 
dhr. Eug. Berode in De Standaard (30 mei 
jl.) schrijft. Maaar voor één keer moeten 
hier en nu wél de redelijkheid en het 
gezond (boeren-)verstand het halen! 
Immers: Kinshasa, Kananga, Kikwit, Ki
sangani, Kongolo, Kabalo, Kolwezi, Ka-
mina, Kindu, Kalemi, Kivu, Kasai, Ka-
tanga, Kwango, enz. 

Er is echt geen steekhoudende reden 
waarom we Congo zouden schrijven. Het 
moet dus Kongo zijn. Of moeten de 
Franstalige cultuurheersers nog eens hun 
gangen mogen gaan en hun grillen op
leggen aan de Nederlandstaligen? 
Moeten de kruiperige Vlamingen nog
maals toegeven? 

Als de leden van de Taalunie karakter 
hebben, ernstig en rechtlijnig zijn, recht 
door zee gaan, dan moeten zij besluiten 
dat het alleen Kongo kan zijn. 

Willy Vancraeynest, 
Halle 

Monarchie 
De Volksunie heeft gekozen voor een 
onafhankelijk Vlaanderen in een federaal 
Europa. Doorduwende durvers moeten 
zich daarbij dan wel de vraag stellen, wat 
met onze monarchie? 
Zeggen wij straks: Filip I, koning der 
Vlamingen? Voor mijn part dus niet. 

Erfelijke mandaten zijn in het algemeen 
voorbijgestreefd, en totaal ondemocra
tisch. Ons eigen koningshuis verwijt ik 
een fundamenteel gebrek aan integratie 
in Vlaanderen, na 5 generaties! 
Wie zelfs nooit gehoord heeft van Helmut 
Lotti, weet niet wat in Vlaanderen leeft. 
Overigens sloeg mijn verre vergelijking 
met het, werkelijk bestaande, probleem 
van de hondepoep niet op de monarchie, 
maar op België. En ik kan het nu eenmaal 
niet helpen: ik móet België niet! 

Jan Loones, 
senator 

Vlaamse 
Identiteit 
Ter aanvulling en ter verduidelijking van 
uw artikel in Doordeweeks over de 
Vlaamse identiteit (WIJ 12 juni jl.). Reeds 
verschillende jaren werd door dhr. Beelen 
een brochure samengesteld over de 
Vlaamse beweging dienstig voor het on
derwijs; werd destijds in het tijdschrift 
Klasse voorgesteld. Sommige scholen 
hebben zich deze toen aangeschaft. Laat
ste berichten hierover: Aan de hand van 
deze brochure werd het onderwijs over 
de Vlaamse beweging door de minister 
van Onderwijs in de eindtermen op
genomen, en vanaf dit jaar in september 
(met het nieuwe schooljaar) in het pro
gramma van het secundair opgenomen. 
Vanaf schooljaar 1998 wordt het ver
plichtend in het basis-onderwijs. Voor het 
goede resultaat hangt alles af van de 
kwaliteit van de leraren. Ik wens hen veel 
moed! 

Line Lambert, 
(ex-lerares geschiedenis) 

Gent 

Succesrechten 
Het verwondert mij dat in WIJ de hou
ding van de VU t.o.v. de „Succesbe-
lastingen" voor samenwonende nergens 
gerechtvaardigd of verdedigd wordt. In 
andere woorden, dit onderwerp komt 
niet eens aan bod. 

De argumenten van de CVP lijken me niet 
helemaal onbelangrijk; het overgrote deel 
van de VU-aanhang zijn gehuwde paren 
die gans hun leven 't maximum aan 
belastingen betalen. Mijn indruk is dat de 
VU goed aanvoelt dat er wat mis is en 
daarom zwijgt. Als de VU in de sociale 
politiek een stelling kiest moet het in 't 
belang van het Vlaamse volk zijn, en niet 
op de eerste plaats gericht tegen iets (hier 
CVP). 

Louis Poncelet, 
Tongeren 

Frieda 
Jaren geleden hadden Frieda Brepoels en 
ikzelf een studievergadering op het Bar-
rikadenplein over de alternatieve land- en 
tuinbouw én de pesticiden. 
Frieda werkte bijzonder goed mee, maar 
een en ander was toen nog onbegrepen 
materie voor het doorsnee publiek. Het 
siert Frieda dat ze, ter gelegenheid van 
een imkersverzoek, de draad weer op
genomen heeft (WIJ, 5 juni jl.). 
Rond die tijd had ik ook voor de pers 
uitgebreide voorstellen geformuleerd om 
zelfs op alle braakliggende gronden de 
verplichting om daar bijenplanten te 
zaaien. Daar kwam weinig reactie op, 
zelfs niet vanwege de door mij aan
geschreven gemeentebesturen. Ik stelde, 
ter gelegenheid van het verplichte braak-
liggen van landbouwgronden, aan de be
trokken minister voor om deze percelen 
te bezaaien met bijenplanten. Op een 
vriendelijk antwoord na, en zelfs inlassing 
in de regelgeving terzake, kwam daar in 
de praktijk weinig van terecht... 
De door R. Asmus vemelde gewassen zijn 
niet doorlevend, op het kaasjeskruid na. 
Geen zorg echter, want ze zaaien zichzelf 
uit. Mits een lichte bodemwerking komt 
er volgende lente voldoende opslag (heeft 
niet met onze pree te maken) waardoor 
de bodem inderdaad bedekt blijft tot de 
eerste vorst in het najaar. 
Toch mis ik de facelia, die niet enkel mooi 
staat te wezen, maar, naast andere goede 
gaven, een van de allerbeste bijenplanten 
is. Verder niets dan goed van de zon
nebloem, maar daar moet men zuinig mee 
zijn in de mengsels en hefst dan maar de 
halfhoge varianten. 

En waarom zouden wij de groene strook 
in onze boomgaarden ook niet bezaaien 
met dergelijk mengsel, op de zonnebloem 
na? Even voor de pluk zal dit mengsel wél 
moeten platgerold worden. 
In mijn laatste boek Biologisch tuinieren 

in de praktijk, thans enkel nog te be
komen in de bibliotheken, worden de 
voor- en nadelen van een twintigtal van 
niet kleurrijke groenbemesters breeduit 
besproken. 
Met groetjes aan Frieda! 

Rik Dedapper, 
Geraardsbergen 

Euthanasie 
Het debat stuit op de duidelijke ver
onderstelling dat de artsen niet te be
trouwen zouden zijn om medisch te be
slissen of het zin heeft een patiënt nog 
langer in leven te houden. De beslissing 
enkel aan de patiënt overlaten is on
betrouwbaar. In een gedeprimeerde bui 

grijpt die te vlug naar middelen om een 
einde te maken aan het leven. 
Dodelijke pijnstillerhoeveeelheden toe
dienen of onthouden van in leven houden 
zijn géén actieve middelen om het leven te 
beëindigen. In de natuur zou de mens al 
lang uit zichzelf gestorven zijn. 
Theoretisch zijn wetten niet vandoen als 
men er van uit gaat dat artsen plicht
bewust zouden handelen. Zoals velen dat 
nu al doen. Alhoewel het oprecht me
deleven steeds weer te wensen overlaat. 
Om te vermijden dat de patiënt naar 
zelfmoord zou grijpen, het fameuze zelf 
beslissen, volstaat dat de artsen betrouw
baar zijn om mensen in leven te boden of 
te beshssen dat dit geen zin meer heeft. 
Wetten (door onbetrouwbare mensen ge
maakt!) zijn gevaarlijk! Al wat niet in de 
wet staat is toegelaten of kan door ge
wiekste afvokaten en rechters anders ge
ïnterpreteerd worden. Waar gaan wij dan 
naartoe? Op andere gebieden hebben wij 
daar al funeste stalen van! Telkens moet 
de onvolmaakte wet aangepast worden 
door gebleken misbruiken. 
Er zijn ontelbare voorbeelden van men
sen die gehandicapt zijn of met een ziekte 
leven en die toch in leven willen bUjven. 
De omgeving en de persoon zelf willen 
absoluut niet van vroegtijdig sterven we
ten. Alhoewel hun leven soms geen zin 
lijkt te hebben. Dat is nu eemnaal een 
recht en een vrije keuze. 
Het is al ernstig genoeg hoe oudere 
mensen afgeschoven worden door hun 
familie en in een rusthuis belanden. Psy
chologisch is dat voor sommigen een 
geestelijke moord. Jongeren vergeten uit 
mateloos en dominerend egoïsme dat zij, 
toen zij lastig waren, groot gebracht zijn 
en met alle zorgen omgeven door hun 
ouders. Maar als die ouders behoeftig 
worden of hen in de weg lopen, worden 
zij naar rusthuizen verwezen. Daarbij en 
ironisch gezien vergeten die jongeren dat 
zij later waarschijnlijk hetzelfde lot zullen 
ondergaan. Vroeger werden de oude 
mensen in eigen kring verzorgd tot het 
einde van hun leven, zoals zij dat met de 
jongeren gedaan hebben. Wat willen deze 
laatste? Ook afgeschoven worden of een 
spuitje krijgen als zij onnodig zijn? 

W. Degheldere, 
Brugge 

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

Van den Brande had op zaterdag 7 juni het 

Landelijk Congres van het Verbond VOS plaats. Het 

Congres stond vooral in het teken van de door het 

Verbond ingeleide Borginon-doctrine. Tevens riep 

secretaris Hugo Van Hemelryck de minister-

president op het project Wereldketen voor de Vrede 

als cultureel ambassadeur te erkennen. 

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

Het Verbond VOS (Vlaamse Oudstrij-
ders) bestaat 78 jaar. VOS kent een rijke, 
soms beladen geschiedenis. Een van de 
grootste verdiensten van het Verbond is 
dat het niet alleen aan de wieg stond van 
de IJzerbedevaarten, maar er ook in 
slaagde om na WOII het IJzerbedevaart-
gebeuren herop te starten. Dat heeft 
jarenlang tot een bevoorrechte relatie 
tussen VOS en het IJzerbedevaartcomité 
geleid. 

Daarin is nu verandering gekomen. VOS 
en Comité staan om meerdere redenen 
niet langer op dezelfde lijn. Ondanks 
herhaalde verzoeningspogingen - o.m. 
met bemiddelaar prof. dr. Frans Jos Ver

doodt - zijn beide organisaties er niet in 
geslaagd een vergelijk te vinden. Het is 
één van de pijnpunten in de jongste 
geschiedenis van het Verbond. 

EIGEN WEG 

VOS en Comité gaan voortaan elk hun 
eigen weg. In het zoeken naar die eigen 
weg heeft VOS het niet steeds makkelijk. 
Nadat onlangs de oudstrijder Louis Pa-

colet overleed, zou volgens secretaris 
Hugo Van Hemelryck nog één oudstrijder 
in leven zijn. De traditionele achterban is 
niet meer en dus moe(s)ten nieuwe men
sen worden aangezocht, nieuwe samen
werkingsverbanden worden opgezet, 
aangepaste ideologische klemtonen wor
den gelegd. In de eerste opzet is het 
Verbond geslaagd. Er kwam een ver
jonging op gang en het hoofdbestuur -
met o.m. Wlly Van Stappen, voorzitter 
Hugo Thibaut, CVP-political Rika De 

Backer, Frans Jos Verdoodt en Paul Van 

Impe - vormt een dynamische ploeg. 
Het streven naar samenwerking met an
dere organisaties kende minder succes. 
Om het aantal afdelingen op te drijven, 
kwamen er weliswaar akkoorden tot 
stand in 1979 met de Oud-Wachterskring 

(OWK), in 1984 met de Vlaamse Aka-

demie voor Kulturele Belangen (Vakbel). 
Enige jaren later werd de samenwerking 
met beide organisaties opgeheven. On
langs zocht het Verbond nog toenadering 
tot het Rodenbachfonds, maar ook dat 
leidde niet tot resultaten. 
Met zijn circa 2000 leden bestaat VOS als 
erkende sociaal-culturele vereniging uit 
nagenoeg 50 afdelingen. „Te weinig", zo 
betreurt Van Hemelryck, „maar door de 
onafhankelijke positie, krijgt VOS vrij 
spel, kan het specfieke ideologische klem
tonen leggen en bovendien een voor
trekkersrol uitoefenen." 
Sinds 1986 is VOS aan een hertaling van 
de frontgedachten toe. De pijlers Gods
vrede, Zelfbestuur en Nooit meer Oorlog 
werden aangevuld met de begrippen Ver
draagzaamheid, Vrede en Vrijheid. Van
uit deze ondeelbare drieëenheid wordt de 
nadruk op de vredesgedachte gelegd. Met 

behulp van een Vlaams Burgerforum wil 
VOS ook een beduidende rol spelen bij de 
invulling van het Vlaanderen van mor
gen. Volgens VOS kan het uittekenen van 
Vlaamse autonomie niet langer uitgaan 
van een „Vlaamse beweging die zich laat 
kenmerken door een anti-beweging in het 
België van gisteren." Via een Vlaams 
Burgerforum worden contacten onder
houden met Pax Christi, de Bond van 

Grote en Jonge Gezinnen en VTB-VAB. 

WERELDKETEN 
Omdat de wereld steeds meer een groot 
dorp wordt en toch oorlog en geweld 
blijft voortwoekeren, heeft VOS het ini
tiatief genomen een aantal ,martelaars-
steden' samen te brengen in een We

reldketen voorde Vrede. Uit de vier wind
streken worden steden, dorpen of locaties 
als Dresden, Geurnika, Hiroschima of 
Soweto met elkaar in contact gebracht. 
Uiteindelijk ligt het in de bedoeling sa-

VOS lanceert 
Borginon-doctrine 

Voorzitter Hugo Thibaut: „Er zijn nog 

nieuwe stappen in de staatshervorming 

nodig. De Vlaamse regering zou zich daar

bij moeten laten bijstaan door een raad 

van representatieve figuren uit niet-gou-

vernementele organisaties: het Vlaamse 

Burgerforum." 

BUITENLANDS BELEID 

Ook en misschien vooral m.b.t. het bui
tenlands beleid wil dit Forum bijsturend 
en motiverend werken. Vandaar dat de 
congresbesluiten (zie kader) in het bij
zonder in het teken stonden van het 
Vlaams buitenlands beleid. Dat is geen 
toeval. Want in de Beleidsbrief 199S 

Vlaanderen Internationaal van de 
Vlaamse regering nodigde de minister
president de niet-gouvernementele or
ganisaties uit „om samen te werken aan 
Vlaanderen Internationaal." 
Ook als eerbetoon aan de legendarische 
voorgangers van de huidige VOSsen aan
ziet het Verbond het als een morele plicht 
het Vlaams buitenlands beleid mee ge
stalte te geven. De niet-gouvernementele 
organisatie spreekt ook van een sociale 
plicht, „want meer en meer wordt over de 
tewerkstelling in Vlaanderen elders be
slist." 

Uiteraard is er ook de politieke plicht. 
VOS wil dat de grondbeginselen van een 
volwaardig buitenlands beleid in een 
Vlaamse grondwet worden opgenomen. 
De basisfilosofie van het buitenlands be
leid, aldus VOS, is het pacificisme steu
nend op het veelzijdige Ijzertestament, 
zodat een globale visie met behulp van de 
Borginon-doctrine kan uitgedragen wor
den. 

Hugo Van Hemelryck: ,fie invulling van 

de Borginon-doctrine door VOS betekent 

evenzeer een eresaluut aan Mr. Hendrik 

Borginon die in de rijke geschiedenis van 

de Vlaamse beweging en die van VOS in 

het bijzonder belangrijke verdiensten ge

niet. Wegens zijn principiële democra

tische ingesteldheid en klare internati

onale analyses in turbulente tijden." 

men een boodschap voor vrede tot de 
internationale gemeenschap te richten. 
De Wereldketen zal aan de stad leper 
worden aangeboden, als deel van het 
vredesmuseum dat in opbouw is. VOS wil 
op deze manier ook een bijdrage leveren 

om aan de wereld het open en ver
draagzame Vlaanderen, wars van elke 
vorm van racisme en xenofobie, te tonen. 
Het beoogt daartoe de steun van de 
minister-president. Hem wordt gevraagd 
het project als cultureel ambassadeur te 
doen erkennen. Luc Van den Brande, zo 
werd ons verteld, reageerde positief, be
loofde zijn morele steun toe en stelde 
besprekingen met zijn kabinet in het 
vooruitzicht. Daarmee drijft nu ook VOS, 
naast het IJzerbedevaartcomité, de con
tacten met de Vlaamse politieke wereld 
op. 

(evdc) 

De door VOS 
ingeleide 
Borginon-
doctrine moet 
ais 

basisfiiosofie 
van het 
Viaamse 
buitenlands 
beieid dienen. 
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Congresbesluiten 
Hét uitgangspunt van de congresbesluiten 
1997 Is de Borginon-doctrine Inzake Vlaams 
buitenlands beleid. De doctrine vormt de af
spiegeling van een Vlaams-pacIflstlsche tra
ditie, de bewuste keuze van de Frontbeweging 
om vla democratische en parlementaire weg 
en dus op geweldloze wijze zelfbestuur te 
verwerven. 

Volgens VOS kan de ,noolt meer oor
log'- gedachte niet zonder vrijheid en ver-
draagzaamheld. Daarom verwerpt VOS het 
monopolie tot het gebruik van officieel ge
weld, eist het de vervanging van alle mllitare 
defenslestrukturen door systemen van sociale 
defensie en Ijvert het voor een Vlaamse- en 
Europese politiemacht onder het exclusieve 
toezicht van het Europees parlement. Het 
Verbond komt tevens op voor de volledige 
demilltarlsering van Vlaanderen, het vertrek 
van elke binnen- en buitenlandse militaire 
aanwezigheid en de ontbinding van de NAVO. 
Er wordt verzet aangetekend tegen het ge
ruisloos Invoeren van een Belgisch beroeps
leger. Er moet een verbod komen op de 
doorvoer en uitvoer van wapens via Vlaan
deren. 

Godsvrede Is naar het oordeel van VOS 
niet leefbaar zonder vrede In vrijheid. Het 
Verbond Ijvert daarom voor geweldloze maat
regelen tegen staten die zich schuldig maken 
aan de vernietiging van een cultuur of volk. 
VOS wil een humaan asielbeleid en pielt voor 
sociale en Intellectuele verdraagzaamheid. 
Vlaanderen mag geen economische kolonie 
zijn, tegelijk moeten maatregelen onderno
men worden tegen de delokallsatle van be
drijven. Het Belgisch ontwikkelingsbeleid moet 
onmiddellijk gesplitst worden. 

Vos wil geen ze/föesttvtvr mogelijk ma
ken zonder vrede en verdraagzaamheid. Meer 

zelfbestuur moet meer Europa betekenen en 
meer Europa moet meer vrede inhouden.Van-
ult zijn vredesmotivatle onderschijft VOS het 
belang van een verenigd Europa, want het 
heeft voor stabiliteit en vrede gezorgd. Europa 
moet zich evenwel uitstrekken van de At
lantische Oceaan tot de Oeral. Het Europa van 
volkeren en gemeenschappen is een onmis
bare voonwaarde voor een democratisch Eu
ropa. Zelfbestuur voor volkeren vereist de 
ontmanteling van de meeste staten omdat 
soeverenltelt al te vaak staatsegoïsme een een 
permanente bron van conflicten tot gevolg 
heeft. 

Van de Vlaamse regering eist VOS dat ze op 
Europees en Internationaal vlak een correct 
Vlaams Imago uitdraagt. In dat verband zei 
voorzitter Hugo Thibaut „Wij moeten de 
Internationale media op de hoogte brengen 
van onze trage en vreedzame emancipatie, van 
onze groei tot natie, van onze open en to
lerante maatschappij. Wij moeten laten weten 
dat WIJ geen Imperialisten of fascisten zijn, dat 
de voorzitter van onze regering geen soort 
Karadzic Is, zoals sommige persorganen ge
schreven hebben." 

In de Vlaamse regering moeten meer middelen 
worden vrijgemaakt om Vlaanderen In het 
buitenland te promoten. Dat kan door een 
eigen diplomatieke vertegenwoordiging, door 
de Vlaamse persdienst verder uit te bouwen 
zodat Vlaamse standpunten kenbaar worden 
gemaakt. Geen enkele aangelegenheid mag 
onbenut gelaten worden om binnen de Eu
ropese Instellingen het behoud van het Ne
derlands te eisen. In de voornaamste steden 
dient een Vlaams-Nederlands huis opgericht te 
worden. VOS stelt bovendien de oprichting van 
een onafhankelijk Vlaams Instituut voor In
ternationale Betrekkingen voor. 
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