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Z ondag 31 augustus vindt de 
70ste IJzerbedevaart plaats. Deze 
zal niet onopgemerkt 

voorbijgaan, nu de Werkgroep 
Radicalisering, het IJzerbedevaardersforum, 
de Groep van Gent en het Vlaams Blok 
oproepen niet aan de jaarlijkse bijeenkomst 
deel te nemen. 

De afwezigen hebben ongelijk. "Wie 
de kop in het zand steekt brengt weinig 
respect op. Geen enkele bedevaarder wenst 
dat de jaarlijkse bedevaart afglijdt tot een 
bijeenkomst van een paar duizend 
getrouwen. De tegenstanders van het 
IJzerbedevaartcomité, die blijven hopen op 
het herstel van massale bedevaarten, 
dreigen met hun actie juist te 
bewerkstelligen wat ze grondig verfoeien. 
Namelijk dat de Belgicistische eHte de 
koppen zal tellen om meteen te besluiten 
dat de Vlaamse leeuw "geen tanden meer 
heeft". 

Indien de extreem-rechtse, op rellen 
beluste groepen zouden thuisblijven, dan 
valt dit nauwelijks te betreuren. Alleen 
zorgen organisaties als de Groep van Gent 
(GvG) en het Forum met hun oproep 
ervoor dat die groepen juist wel dreigen te 
komen. Deze minoritaire extreem-rechtse 
groepjes laten zich door niemand bevelen. 
En dat terwijl goedmenende flaminganten 
in de verleiding gebracht worden om het 
initiatief van de GvG en het Forum op te 
volgen. Om twee belangrijke redenen zou 
het verstandig zijn opdat de twijfelaars toch 
de weg naar Diksmuide zouden vinden. 
Veel volk kan de verzoening enkel ten 
goede komen. De redactie kon vernemen 
dat het IJzerbedevaartcomité de deur nog 
steeds op een kier laat staan. Wanneer 
enkel de rellenzoekers opvallen, zal de 
bereidheid tot verzoening automatisch 
afnemen. 

Bovendien belooft de 70ste 
IJzerbedevaart een "radicale" bedevaart te 
worden. Ijzerbedevaartvoorzitter Lionel 
Vandenberghe zal niet mals zijn voor de 
Belgische staat. Tegelijk grijpt het 
IJzerbedevaartcomité terug naar de bron. 
Wie heeft bezwaren tegen de herdenking 
van de slachtoffers van oorlogsgeweld? 
Voor hen en voor het autonome 
Vlaanderen wordt in Diksmuide 
verzamelen geblazen. Allen daarheen dus! 

Zonder pleinvrees 

1.000 bommen en granaten? 

De Mos onder het gras 

Waarde Landgenoten 

(evdc) 

Belgicisme uitroeien 

metworteienTAK!_ 

Z eker is dat zondag te Diksmuide de 
70ste IJzerbedevaart doorgaat, 

maar dat Is dan ook de enige zekerheid. 
Hoeveel bedevaarders deze traditie in 
ere zullen houden en hoeveel gevolg 
zullen geven aan de oproep de be
devaart niet bij te wonen blijft een groot 
vraagteken. Wij zullen ons zondag niet 
bezondigen aan het tellen 
van de neuzen. Aan ons is 
het boycot-gedoe niet be
steed, want Diksmuide heeft 
niks vandoen met de groe
pen die om „het spreekge
stoelte op de welde" vech
ten". Zelfs wanneer er vol
gende jaren geen georganiseerde be
devaart meer zou zijn, of de plech
tigheid in een andere vorm zou ver
lopen, altijd zal de boodschap van Diks
muide belangrijker zijn dan de wijze van 
bedevaarten 
WU-lezers kennen de iJzertragedie, ze 
weten wat zich tussen 1914 en 1918 
achter de frontlijn in West-Vlaanderen 
heeft afgespeeld, ze kennen de aan
leiding tot het startschot van de Grote 
Oorlog. Namen als Sarajevo, Verdun, 
leper, Sint-Petersburg, Versailles (en vele 
andere) dulden er op dat dit een we
reldconflict was, een oorlog die bo
vendien niet eindigde op 11 november 
1918 maar de aanzet vormde tot een 
tweede wereldoorlog en vele andere 
gewapende conflicten! 

Uit hun ellendige frontjaren brachten de 
soldaten grote verlangens mee naar 
huls, ook in naam van zij die niet meer 
weerkeerden. Een van deze verlangens 
luidde Nooit meer oorlog, voor moe
gestreden soldaten wellicht de eerste 
hartekreet. Deze oorlog betekende ook 
een keerpunt voor de Vlaamse bewe-

Bedevaart en 
boodschap 

ging die zich tot dan vooral met on
rechtvaardige taaitoestanden had bezig 
gehouden. Tijdens en na deze oorlog 
werd de zelfstandigheidsgedachte al
gemeen aanvaard Vrede en Zelfbestuur 
konden bij brede lagen van de front
soldaten ingang vinden wanneer de 
grenzen van politieke en religieuze over
tuigingen eventjes vergeten werden. 
Omdat dit inderdaad mogelijk was kre
gen deze verlangens de waarde van een 
heus testament en werd de toren die 
later in de iJzervlakte verrees er de 
stenen getuige van, En zo belangrijk dat 
vele generaties Vlamingen elk jaar naar 
Diksmuide reizen om er zich te bezinnen 
over Vrede. Zelfbestuur en Verdraag
zaamheid. Zo belangrijk dat gepoogd 
werd door het dynamiteren van de IJ-

zertoren niet alleen het symbool maar 
ook de hele Vlaamse ontvoogdingsstrijd 
op te blazen. De lezer weet dat dit 
anders is verlopen. Het unitaire België 
werd omgevormd tot een federale unie, 
Vlaanderen werd een haast zelfstandige 
regio met eigen regering en recht
streeks verkozen parlement." En deze 
gang naar zelfstandigheid loopt nog 
door! 
In de loop van de jaren is het IJzer
bedevaartcomité meer dan eens on
derhevig geweest aan interne moei
lijkheden. Vooral de cruciale vraag wat 
nude beste staatsvorm voor Vlaanderen 
is, speelde (en speelt) het comité (op
nieuw) parten. Dit dispuut wordt niet 
aan de groene tafel beslecht, maar via 
Vlaams Blok-gezinde tijdschriften. Da
mes en heren die beweren de enige, 
ware en zuivere nationalisten te zijn 
aarzelden met op te roepen om de 
bedevaart te verstoren Toen ze later 
hun troepen met meer In bedwang had
den heette het dat „enkelingen zich te 
bulten waren gegaan". Of zij verschoon
den de incidenten door te schrijven dat 
,,er niet eens één bloedneus was ge
weest!" De waarheid is dat hun ge
schreven oproepen via de gsm van een 
Blok-senator op de weide doorklonken! 
Ondanks verzoeningspogingen van vele 
eerlijke mensen kwamen de kampen 
niet nader tot mekaar. Ons weekblad 
volgt deze tribulatles op de voet en 

bericht er over, zo objectief mogelijk. 
Toch hebben wij steeds beklemtoond 
dat de ruzies nooit de kern van het 
iJzertestament kunnen veranderen. 
Want hoe de vorm van de bedevaart in 
het verleden ook was en hoe hij in de 
toekomst ook zal zijn, de boodschap 
blijft. Nooit meer oorlog, meer Zelf
bestuur, Verdraagzaamheid door Gods
vrede, 
Deze drie waarden zuilen steeds hun 
betekenis blijven behouden, zelfs wan
neer ze door de tijdsomstandigheden 
anders kunnen worden uitgelegd. 
Het IJzertestament heeft steeds zeer 
veel Vlamingen beroerd, ook zij die nooit 
op bedevaart gingen. Het Bedevaart-
comité is een belangrijk instrument in de 
Vlaamse beweging, vooral de functie 
van voorzitter is gegeerd De toren werd 
door de Vlaamse overheid als een of
ficieel gedenkteken erkend. Pogingen, 
vanuit partijpolitieke of andere hoek, om 
zich van comité, bedevaart en toren 
meester maken zijn zo oud als de be
devaart zelf. Zij die er nu niet in gelukt 
zijn het comité in te palmen, roepen 
vandaag op om de bedevaart met bij te 
wonen waarmee ze willen zeggen hun 
„kleine oorlog" belangrijker te vinden 
dan de boodschap van Diksmuide, Hun 
oproep is een schande, Aan ons om hem 
te beantwoorden. Door een massale 
aanwezigheid zondag te Diksmuide! 

Maurits Van Lledekerke 



Motief motivatie 
Afgelopen zondag werd in Zurich de 
achtste wedstrijd voor de wereldbeker 
wielrennen gereden.De jongens van 
'Vlaanderen 2002-Eddy Merckx' streden 
niet mee wegens 'een beperkte motivatie 
binnen de groep'. Nu kunnen sportlui al 
eens een slechte periode doormaken, maar 
de vraag dringt zich op of Vlaanderen 2002 
het hoofd zomaar moet en kan laten 

zakken. Zoals geweten werd de ploeg 
opgericht om jonge wielrenners (tegen 
minimumvoorwaarden) kansen te geven 
om door te breken in het profpeloton. Bij 
al te weinig doorzettingsvermogen lijkt 
het evenwel nuttig na te gaan of het 
belastinggeld dat nu naar Vlaanderen 
2002 gaat, niet voor andere doeleinden 
kan aangewend worden ... 

Klassejustitie? 
„strafverminderingen zijn geen recht, wel een gunst. Toch 
laat de minister zien dat het voor bepaalde mensen wel 
vlotjes kan. Ik vind dat een discriminatie. (. .) Ik begrijp de 
mensen volkomen die In deze vroegtijdige vrijlating een 
duidelijk voorbeeld van klassejustitie zien. De hele zaak 
bewijst maar weer eens de ongecontroleerde Invloed van de 
uitvoerende macht in deze kwesties Het parlement kan 
alleen maar achternaholien en nadien enkele vragen stel
len " 
Lode Van Outrive, prof. aan de KUL, over de vervroegde 
vrijlating van oud-VUB-rector Jean Renneboog in 
Het Belang van Limburg, 22 augustus 1997. 

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

Volgens Vlaams VU-volksverte-
genwoordiger Kris Van Dijckis er drin
gend nood aan een regelgeving in ver
band met openbare toiletten. Men
sen met chronische darmziekten wor
den regelmatig met een gebrek aan 
makkelijk toegankelijke en hygiënische 
toiletten geconfronteerd. Daardoor ra
ken ze sociaal geïsoleerd. Van Dijck wil 
dat iedereen op alle publieke plaatsen 
gebruik kan maken van een verzorgd, 
degelijk onderhouden en gratis toilet. 

In naam van VU-ümburg stelt 
Vlaams volksvertegenwoordiger Johan 
Sauwens de oprichting van een In-
vesterlngsfonds Limburg voor. Het 
nieuwe fonds zou gedurende tien jaar 
over 500 miljoen fr moeten beschik
ken. Met het geld zouden de 44 ge
meenten van de Limburgse provincie 
toeristische of economische projecten 
kunnen financieren. Dat zou de werk
gelegenheid doen toenemen. 

De voorzitter van de Raad van 
Bestuur van de Vlaamse vervoermaat
schappij De Lijn, Jas Ceuens. heeft een 
opmerkelijk idee in petto. De man stelt 
voor elk Vlaams huisgezin een heffing 
van 2.300 fr. te laten betalen. In ruil 
daarvoor mag iedereen gratis reizen 
met de trams en autobussen van De 
Lijn. 

Hoewel de commissie-Dutroux 
de Brusselse procureur Benoit Deje-
meppe als onbekwaam achtte, wil hij 
dan toch kost wat kost zijn job be
houden. Eerder besliste Dejemeppe 
om zich kandidaat te stellen voor de 
post van advocaat-generaal bij het hof 
van beroep. 

De anti-corruptieorganisatie 
Transparency International heeft on
langs bekendgemaakt dat België, na 
Italië, het meest corrupte land van 
West-Europa is. De lijst geeft weer hoe 
zakenmensen, politieke waarnemers 
en de publieke opinie over de graad van 
corruptie in eigen land denken. 

Een week voordien vertrokken 
ook de mannen van het Taal Aktie-
komitee (TAK) naar Frankrijk. Ze ont
vouwden op de Mont Blanc, de hoog
ste berg van Europa, een spandoek 
voor een sociaal Europa van vrije vol
keren oproept. Er werd tevens aan
dacht gevraagd voor de bedreigde si
tuatie van Vlamingen en het Neder
lands in Vlaams-Brabant en in Brussel. 
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ONVERLAAT 
Als een onverlaat klom VoorpostAtiitx 

Luc Vermeulen zondag jl. op het dak van 
het IJzerbedevaartsecretariaat. Hij en en
kele getrouwen ontvouwden er een span
doek met de originele tekst „Neen aan dit 
Comité". Onderaan dachten enkelen van 
zichzelf over een bijzonder en accurate 
historische kennis te beschikken. Hun 
opschrift „Trouw aan het Ijzertestament" 
was daar een bewijs van. 
De Voorpost-militanten vrezen dit jaar 
weinig "plezier" aan de bedevaarten te 
beleven. Daarom wordt gedreigd het ver
loop van de 70ste IJzerbedevaart te "ver
storen". Daarvoor moet Voorpost wel 
voldoende manschappen op de been kun
nen brengen. En dus worden vrijdag 29 
augustus de koppen bij elkaar gestoken en 
zal de leider beslissen wat zijn volgelingen 
al of niet moeten uitspoken. 

FORUM 
Na de Werkgroep Radicalisering en de 
Groep van Gent heeft ook het IJzer-

bedevaardersforum opgeroepen niet aan 
de komende bedevaart deel te nemen. 
Het Forum heeft de 6000 leden gevraagd 
het „stil, maar indringend protest" op te 
volgen. De organisatie dient zich als de 
behoeder van de Vlaamsbewuste IJzer-
bedevaarders aan. Alsof de trouwe be
devaarders niet Vlaamsbewust zijn. 
Het Forum wil dat enkel de oorspron
kelijke termen Zelfbestuur, Godsvrede en 
Nooit meer Oorlog ingevuld worden. De 
organisatie geeft aan de termen een in
houdelijke betekenis. Zelfbestuur is vol
gens het Forum staatkundige, culturele, 
economische, sociale en financiële zelf
standigheid van Vlaanderen. Eerst en 
vooral valt het op dat zelfs het Forum het 
woord onafhankelijkheid niet in de mond 
neemt. Bovendien moet erop gewezen 

worden dat Vlaanderen reeds over een 
culturele en staatkundige zelfstandigheid 
beschikt. Het sociaal-economisch en fis
caal zelfbestuur laat inderdaad te wensen 
over. Maar, het zijn precies deze eisen die 
op de 70ste bedevaart nadrukkelijk zullen 
verwoord worden. 

Waar ligt dan het probleem? Bij de in
vulling van de term godsvrede? Daar
onder verstaat het Forum het verwe
zenlijken van zelfbestuur met de me
dewerking van alle levensbeschouwelijke 
strekkingen. Doet het IJzerbedevaartco-
mité geen inspanningen om meerdere 
levensbeschouwelijke strekkingen aan te 
spreken? 

Medewerking met alle ideologische 
strekkingen betekent overigens dat men 
met hun mening rekening houdt of dat 
alleszins de vrijheid van levensbeschou
welijke opinies aanvaard wordt. Is het 
Forum daartoe bereid? 

INSPRAAK 
Het Forum houdt staande dat ze met haar 
6000 leden de meerderheid van de be
devaarders vertegenwoordigt. Voor deze 
bedevaarders blijft de organisatie in
spraak in het Comité eisen. Heeft het 
Forum haar achterban gevraagd of ze de 
boycot wel ondersteunt? Uit de onder
handelingen met het Comité bleek ove
rigens dat het Forum niet langer inspraak 
voor alle bedevaarders wenste. Enkel 
diegenen die zich uitermate actief in de 
plaatseHjke werkgroepen zouden inzet
ten, konden van stemrecht genieten. 
Tot slot dit: Het Forum beweert dat het 
tijdens de onderhandelingen met het Co
mité steeds zelf alle voorstellen heeft 
ingediend. Dat klopt grotendeels. Op 
bepaalde momenten heeft het Forum bo
vendien een verzoeningsbereide houding 
aangenomen en heeft het Comité flaters 

Jongeren 

weten van de 

paus geen 

kwaad. 

begaan. Wat wel niet wordt verteld is dat 
het Forum er algauw op uit was om de 
meerderheid van de mandaten in het 
Comité te veroveren. Hoe, dat speelde 
nog weinig rol. Elk voorstel dat aan de 
"greep naar de macht" tegemoet kwam, 
was aanvaardbaar. 

THUISBLIJVEN 
Het zit Voorpost niet mee. De partij waar 
ze zich reeds jaren voor inzet heeft de 
leden opgeroepen thuis te blijven. Hoe 
kon het Vlaams Blok haar mantelor
ganisatie zo in de steek laten? Het ex
treem-rechtse Blok kan niet aannemen 
dat accenten worden gelegd die niet in 
haar partijprogramma's staan. Daarom 
interesseert de IJzerbedevaart het Vlaams 
Blok niet meer. Dat vele bedevaarders 
met pijn in het hart tegen een dergelijke 
partijpolitieke boycot aankijken, interes
seert het Blok geen moer. Daarmee be
wijst deze partij dat ze geen ander doel 
voor ogen heeft dan het IJzerbedevaart-

comité "in te palmen". Wat de bede
vaarder daarover denkt, doet weinig ter
zake. 

TOEGIFT AAN 
CHANTAGE 
Federaal minister van Justitie Stefaan De 

Clerck (CVP) is gezwicht voor Franstalige 
chantage. Hij is van plan in het Brussels 
hoofdstedelijk gebied twee fundamentele 
hervormingen door te voeren. Deze drui
sen in tegen de belangen van Vlaanderen 
en vooral van de Vlaamse Brusselaars. 
Bovendien zet de De Clerck het respect 
voor de taalwetgeving op onbegrijpelijke 
wijze op de helling. Meer nog, de minister 
van Justitie moedigt de Franstaligen aan 
om het tweetalige Brussel door een één-
talig hoofdstedelijk gebied te vervangen. 
Tot nu toe stipuleert de taalwetgeving dat 
2/3 van de Brusselse magistraten twee
talig moet zijn. Als het van De Clerck 
afhangt dan worden de tweetalige ma
gistraten een minderheid, want hij wil 
dergelijke magistraten tot 1/3 beperken. 
Koren op de molen is dat de Justi
tieminister bovendien een "achter
poortje" inlast: het aantal Nederlands
talige magistraten zou naargelang de "be
hoeften van de dienst" bepaald worden. 
Opdat de Nederlandstalige minister door 
de knieën zou gaan maakten de Frans
taligen van een beproefde tactiek gebruik. 
Eerst werd voor de Nederlanstalige exa
minatoren de lat onaanvaardbaar hoog 
gelegd. Op die manier ontstond een si
tuatie waarbij Nederlandstaligen van een 
loopbaan afgehouden werden. Boven
dien namen de niet ingevulde vacatures 
toe. Dat was voor de Franstaligen de 
aanleiding om een herziening van de 
taalwetgeving af te dvtdngen. 
De VU-volksvertegenwoordigers Geert 

28 augustus 1997 



se non è vero... 
We hebben het met allemaal zo nauwkeurig bijge
houden, maar de afgelopen drie weken hadden een toch 
wel uitzonderlijk hoog komkommergehalte. Naast de 
ontelbare jaaroverzichten van de affaire-Dutroux, met 
de daarbijhorende 'deskundige' commentaren, zal toch 
vooral de affaire Dodi-Di in ons geheugen geprent 
blijven. Doet Di het of doet Di het met? Doet Dodi het 
of doet hij het met? Indien ja, doen ze het met elkaar. 
Een nieuwe versie van de Pohce-hit 'Dododo Dadada' is 
inmiddels in de maak: 'Dodidi Didodi' ligt binnenkort 
ongetwijfeld in de platenzaken. 

We lazen ook dat Het Laatste Nieuws zich vrolijk 
maakte over het feit dat een Engels pulpblad een foto 
met Dl en Dodi vervalst had. Waarbij Het Laatste 
Nieuws de opmerking maakte dat het zoiets met zou 
doen zonder zijn lezers daarvan op de hoogte te 
brengen. Van een krant die zelfs de kampioenenfoto van 
S.K.Lierse 'bijwerkt' geloven wij alles. Het zou ons in 
dit kader met verwonderen moest er helemaal geen 
'Duck Race' plaats gevonden hebben. Eén eendje en één 
gezin volstaan tegenwoordig voor een goed foto
monteur om een invasie te simuleren. 
Over een invasie gesproken: de roodwangwaterschild-

padden zijn terug van heel even weg geweest. Over de 
beesten werden reeds meermaals parlementaire vragen 
gesteld en ook nu weer zorgen ze voor ophef. 'Velinx-
schildpadden bijten hengelaars' kopte Het Belang van 
Limburg een kleine week geleden. Eigenaars die hun 
huisdier beu zijn, plaatsen het met zelden in de vijver 
van het Tongerse cultureel centrum 'De Velinx'. Hen
gelaars klagen over 'bijtende en intimiderende dieren 
van meer dan 30 cm doorsnee'. De terreur van onze 
roodgewangde vrienden duurt voort. Eén ding hebben 
ze ons alvast geleerd: nieuws verandert nooit, zeker met 
in komkommertijd ... 

• DOORDEWEEKS ^ 

Bourgeois en Karel Van Hoorebeke zijn 
bijzonder ontgoocheld in Stefaan De 
Clerck. „Mogen wij de minister her
inneren aan het feit dat zijn vader "Her
ten" De Clerck als leider van het Jong 

Volkse Front aan de Taalgrens-Akne van 
Flor Grammens meewerkte?" De volks
vertegenwoordigers pleiten voor de split
sing van alle gerechtelijke instellingen van 
het arrondissement Brussel in twee uni-
communautaire instellingen. 

BEMOEDIGEND 
Brussel is tweetalig, de Rand rond Brussel 
is eentalig. De faciliteiten die voor de 
Franstaligen in de Rand - via de taal
wetten van 1962-1963 - werden inge
voerd, waren als uitzonderingsmaatre
gelen bedoeld. Het was een middel om de 
Franstaligen de kans te bieden zich aan te 
passen. Dat werd bevestigd door de vast
legging van de taalgrens die het karaker 
van een politieke grens aannam. Later 
werd deze opvamng "geinstitunonali-
seerd". Het rechtstreeks verkozen Vlaams 
parlement is voor de Rand bevoegd. 
Daarvan maakte Vlaams Binnenlandmi
nister Leo Peeters (SP) gebruik om de 
oorspronkelijk toegekende tweetalig-
heidspremies aan het gemeentepersoneel 
van de faciliteitengemeenten af te schaf
fen. Deze premies werden door de Frans
taligen misbruikt om het tweetalig imago 
van de Rand op te krikken. Peeters is dat 
beu. Nieuw aangeworven personeel in de 
Rand zal het voortaan zonder de premie 
moeten stellen. 

De maatregel van Leo Peeters is be
moedigend. De Vlaamse regering moet er 
voor 1999 alles aan doen om de één-
taligheid in de Rand te versterken. In die 
zin moet ook het Ruimtelijk Structuur
plan Vlaanderen dringend aangepast 
worden. Vooral omdat de Waalse re-
gionalisten het onderspit delven. 
José Happart, bijv, die Europa wil ver
laten, steekt met onder stoelen of banken 
dat het Brussel van de „25 gemeenten" 
één van zijn voornaamste prioriteiten 
wordt. In het Waals en uiteraard Brussels-
francofoon milieu wordt de spuiende taal 
van Happart almaar warmer onthaald. 

ZENNE 
Vlaams minister van Leefmilieu Theo 

Kelchtermans (CVP) is bereid eventueel 
af te zien van de bouw van de ver
brandingsoven te Drogenbos in ruil voor 
de sanering van het Zennewater door het 
Brussels hoofdstedelijk gewest. De bouw 
van de oven lokte protest uit zowel bij de 
omliggende Vlaamse gemeenten als bij 
het Brussels hoofdstedelijk gebied. 
De vervulling van de Zenne is een oud 
zeer. De meerdere Brusselse milieumi
nisters van FDF-signatuur weigerden om 
de Zenne te saneren. Dat zou immers 

vooral Vlaanderen ten goede komen. De 
Franstaligen hielden zich liever bezig met 
het blokkeren van de Waterverdragen 
met Nederland. Die weinig toegeeflijke 
houding leidde ertoe dat het hoofdste
delijk gebied voor de sanering van de 
Zenne liefst zeventien miljard fr. mag 
ophoesten. 

VU-voorzitter BertAnaaux wijst erop dat 
in het bijzonder de verbrandingsoven van 
Neder-over-Heembeek een probleem 
vormt. Deze is één van de meest ver
vuilende in Europa en treft vooral 
Vlaamse wijken als Haren en Neder-over-
Heembeek zelf. Anciaux stelt dan ook 
voor om het dossier van de Zenne aan dat 
van de verbrandingsoven van Neder-
over-Heembeek te koppelen. 

Een goede 

bedevaart 
gewensti 

Met de publicatie „De iJzertoren onze trots en onze 
schande" van publicist Johan Anthlerens laat ook 

een notoire progressief zich over de IJzerbedevaarten uit. 
In deze rubriel< willen we het boek niet bespreken, maar 

berichten we wel over de persconferentie naar aanleiding 
van de publicatie. 

Stok en hond 
In het Diksmuidse hotel-restaurant Sint-
Jan, op een oogworp van de Toren, werd 
een debat georganiseerd Daaraan namen 
Johan Anthierens zelf, Knack-journalist 
Mare Reynebeau, publicist en overtuigd 
vrijzinnige Willy Courteaux, provinciaal co
ordinator van het museum In Flanders 
Fields, Piet Chielens, en tot slot onder
voorzitter van het IJzerbedevaartcomite 
Carlos Van Lauwe deel 
In de zijn gekende sarcastische stijl deelde 
Anthierens eerst mee dat uitgever Van 
Halewijckhem vroeg of hij het aandurfde 
een boek te schrijven ,,waann Dutroux 
met voorkwam " Enja, Anthierens nam de 
taak op zich zijn polemische, pamflettaire 
stijl sluit perfect bij deze "uitdaging" aan 
Anthierens houdt zich bovendien al langer 
bezig met de verwerking van een trau
matisch jeugdverleden De jonge knaap 
werd in een conservatief, katholiek milieu 
opgevoed, waar vader alles wat „zwart" 
was de hemel In prees 
Anthierens „De IJzertoren baadde in hei
ligheid Mijn vader behoorde tot de "ge
troffen Vlamingen" zoals dat na de Tweede 
Wereldoorlog werd genoemd Thuis kre
gen we het vijandbeeld met de paplepel 
mee Wu deugden, wij waren fatsoenlijke 
mensen, België was er enkel voor de 

Franstaligen, de joden werden beschimt, 
links was crapuul, het verzet gepeupel " 
De volwassen Johan Anthierens deed er 
alles aan om zijn famiiieverleden met bij
horende waarden, normen en overtui
gingen ,,van zich af te schudden" Dat kon 
pas indien én het katholieke geloof én het 
flamingantisme - voor Anthierens staan 
deze begrippen voor het,,uniforme op
treden" - op de korrel werden genomen 
De publicist IS van mening dat hét fla
mingantisme en hét katholicisme de in
dividuele vrijheid van denken en het vrije 
spel van gedachten beletten Zo kan An
thierens met aanvaarden dat de IJzertoren 
door een democratische meerderheid in 
het Vlaams parlement als Vlaams Me
moriaal werd erkend Want precies onder 
die Toren worden elkjaar de anti-Belgische 
gevoelens aangewakkerd en „roept Ij
zerbedevaartvoorzitter Lionel Vanden-
bergheüe onafhankelijkheid uit, terwijl hij 
wordt uitgekotst vanwege zijn te brave 
opstelling " Het nastreven van onafhan
kelijkheid spoort met met het vrije spel 
van gedachten, want niet iedere Vlaming 
denkt er zo over En dus mocht en mag 
het Vlaams parlement, in naam van de 
Vlaamse bevolking, het huidige IJzerbe
devaartcomite niet ondersteunen „Het 

autonomer Vlaanderen Is er met om ons 
collectief gedachtegoed te annexeren " 
Toegegeven, Anthierens kijkt met meer 
enkel met misprijzen op de bedevaarten 
neer Hij erkent het geschiedkundig be
lang ervan Gezien de pacificistlsche klem
toon hebben dergelijke bijeenkomsten 
bovendien wel degelijk nut Anthierens 
stelt zelfs voor om een soort Staten-
Ceneraal bijeen te roepen waarin ver
tegenwoordigers van verscheidene ide
ologische groepen, radicalen en veel min
der radicalen, zouden opgenomen wor
den Mare Reynebeau merkte fijntjes op 
dat de term Staten-Ceneraal nogal on-
gelukking gekozen is Hij verwijst immers 
naar een middelleeuwse instelling waann 
de "Standen" zetelden Ovengens, zo 
voegde de Knack-journalist daaraan toe, 
bestaat er een verkozen Vlaams parle
ment dat het best geplaatst is om in naam 
van allen het gewenste (Vlaamse) beleid 
uit te stippelen 
Met deze opmerking sloeg Reynebeau de 
nagel op de kop Het IJzerbedevaartco
mite IS geen parlement waarin per se elke 
mening aan bod moet komen Het Comité 
organiseert bedevaarten waarbij jaarlijks 
histonsch gegroeide accenten worden 
gelegd die een bepaald en liefst zo ruim 
mogelijk publiek aanspreken Alleszins 
vraagt dit publiek met om radicalere 
Vlaamse accenten te verlaten Dat is pre
cies het probleem van bepaalde progres
sieven Ze eisen dat de bedevaarten com
pleet veranderen Ze blijven oeverloos en 
eigenlijk onnodig hameren op het let
terwoord AW-WK Iemand als Ijzerbe
devaartvoorzitter Lionel Vandenberghe 
wordt geloofd omdat hij progressievere 
en modernere accenten legt Maar, wan
neer Vandenberghe het Comité met pro
minente progressieve wil uitbreiden, dan 
krijgt hij lik op stuk Er wordt immers 
steeds een stok gevonden om de hond 
mee te slaan 

(evdc) 
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stof tot spreken 
„Het is immers niet evident om de omvang 

van een fenomeen te meten dat als 

belangrijkste betrachting heeft om te 

ontsnappen aan iedere vorm van officiële 

controle. De cijfers moeten dan ook met de 

nodige omzichtigheid gehanteerd worden. 

Toch stelt men vast dat de meeste studies de 

omvang van de ondergrondse economie voor 

België situeren in een vork van 15 tot 20% 

van de totale economische activiteit. En dat 

dit cijfer vergeleken met de meeste andere 

Europese landen vrij hoog ligt. (...) 

Niettegenstaande in de meeste studies de 

fiscale en parafiscale druk als een oorzaak 

van fraude wordt aangehaald, is dit zeker niet 

de enige bepalende factor." 

Uit een antwoord van minister van Financiën 

Maystadt op een vraag van VU-kamerlid 

Karel Van Hoorebeke over zwartwerk en 

belastingdruk. 

j 

• W E T S T R A A T • 

T ijdens een persconferentie op woensdag 15 
augustus 1997 pleitten VU-voorzitter Bert 

Anciaux en ondervoorzitter Neiiy IVIaes voor 
poiitiei<e lierl<aveling. De VU is voigens beiden de 

partij bij uitstei< om daarbij een centraie rol 
te spelen. 

De pleinvrees 
voorbU 

Een jaar na de Dutroux-affaire zijn de 
partijen koortsig op zoek naar vernieu
wing. Terwijl de federale regering veel, 
zoniet alles bij het oude laat, vrezen de 
traditionele partijen electoraal afgestraft 
te worden. 

In de zin moet de vernieuwingsoperatie 
van de populaire SP'er Steve Stevaert 

worden begrepen. Stevaert wil het starre, 
conservatieve imago van de SP ombuigen 
in een „groen-rood, ehisch progressief, 
links-libertair en radicaal-democratisch 
project." 

ONGELOOFWAARDIG 

Bert Anciaux en Nelly Maes geloven niet 
dat de traditionele partijen in staat zijn de 
vernieuwing op gang te brengen. ,y4/ te 

lang hebben ze geloofd dat het voldoende 

was de nieuwe opkomende partijen in de 

val te lokken door een gedeeltelijke ver

wezenlijking van hun programmapunten. 

Om ze vervolgens met verloren maag

delijkheid grinikkend het bos in te sturen. 

TJO hebben de traditionele partijen wel de 

geloofwaardigheid van nieuwe democra

tische partijen ondergraven, maar niet 

De Herentse burgervader Wltly Kuijpers 
brak op de regionale televisie ROB-TVeen lans 
voor een medla-code. Kuijpers wil daarin de 
bescherming van het privéleven van politici 
opnemen. Het debat daarover kwam in een 
stroomversnelling terecht toen actievoer
ders 's morgens vroeg aan de woning van SP-
voorzitter Louis Tobback aanbelöen. Een zie
dende Tobback stuurde de "rustverstoorders" 
wandelen en riep er de politie bij. 
Wllly KuUpers:,, Men moet daar wegblijven. 
Het huis en de familie van poiitici moeten van 
liet werk gescheiden blijven. De pers dient 
deze spelregel na te leven. Overigens moet er 
ook voor politici een code vastgelegd wor
den. Er is een aantal publieke plaatsen waar 
zij niet thuishoren." 

Grensarbeiders, Belgen die in Nederland 
gaan werken, blijven slachtoffer van het 
fiscale gehakketak tussen de Belgische fe
derale regering en de Nederlandse regering. 
Bovendien worden de Belgische grensar-
bieders voor de volle pot belast, terwijl dit 
niet van toepassing is voor de Nederlandse 
grensarbeiders. In België verblijvende grens
arbeiders betalen daarenboven accljnsen en 
BTW ten behoeve van federale Sociale Ze
kerheid. Nochtans zijn deze arbeiders af
hankelijk van de Nederlandse Sociale Ze
kerheid. Komt daar nog bij dat de kinderen 
van deze arbeiders op het vlak van kin
derbijslagen gediscrimineerd worden. Om 

Medlacode 
deze en andere problemen op te lossen 
onderhandelde federaal minister van Arbeid 
Miet Smet (CVP) met haar Nederlandse col
lega. De resultaten van deze gesprekken, 
aldus de Limburgse VU-volksvertegenwoor-
dlger Hugo Olaerts, haalden weinig of niks 
uit. 
Hugo Olaerts: „in afwachting van een be
tere regeling en een degelijke oplossing, 
moeten de discriminaties veroordeeld en 
rechtgezet worden." 

Onlangs keurde de Vlaamse regering een 
ontwerp van sociaal statuut voor de Vlaamse 
ministers goed. Daarin bieden deexcellenties 
zichzelf een riant loon aan. Dat de Vlaamse 
regering op een merkwaardige wijze voor
uitziend is, mocht blijken uit het lucratieve 
bedrag dat aan de "gouden handdruk" is 
verbonden. Daartegen kwam heel wat pro
test van de burgers. De talrijke lezersbrieven 
in meerdere krant- en weekbladen logen er 
met om. 
Vlaams VU-volksvertegenwoordiger Nelly 
Maes: „Bestaat er een officièle versie van dit 
ontwerp? Werd het voorontwerp aan het 
parlement voorgelegd ? Is het eventueel mo
gelijk dat de Vlaamse parlementsleden het 
kunnen inzien, zodat ze zich een objectief 
oordeel kunnen vormen? En waarom kun
nen de leden van de Vlaamse regering geen 
genoegen nemen met een statuut dat ana
loog Is aan dat van de parlementairen ? 

vu- voorzitter Bert Anciaux en 
ondervoorzitter Nelly Maes willen het 
huidige conservatieve partijlandschap 

doorbreken. 

hun eigen geloofwaardigheid hersteld. In

tegendeel, de traditionele partijen besten

digen hun macht. Ze rekenen op de re

delijken in partijen en organisaties in hun 

invloedsfeer om hun machtsbehoud te 

verzekeren. Zij zullen niet aarzelen om 

daarbij op het Vlaams Blok te rekenen. 

Het Blok wordt intussen slapend rijk 

omdat een alternatieve politiek in dienst 

van de bevolking uitblijft." 

Het succes van de anti-partijen, zo meent 
de vu, moet tegengegaan worden. Nog 
voor het verkiezingsjaar 1999 moeten de 
klassieke democratische partijen keuzen 
maken. Geloofwaardigheid vergt keu
zen. 

POLITIEKE HERKAVELINC 

Geen van de grotere partijen is in staat om 
zichzelf tot een geloofwardige kern van 
een nieuwe politiek formatie te maken. In 
al deze partijen en daarbuiten zijn wel 
groepen en indviduen aanwezig die zich 
willen inzetten voor een andere politiek, 
„waarin ethiek geen loos woord is, so

lidariteit niet voor groepsegoïsme staat en 

democratie niet als een lastig obstakel 

beschouwd wordt." 

Er kan slechts sprake zijn van een wer
kelijk democratisch en solidair Vlaan
deren, aldus Bert Anciaux en Nelly Maes, 
wanneer allen die de vernieuwing wensen 
zich ook daadwerkelijk in een gemeen
schappelijk verband verenigen. „W// ach

ten een dergelijke democratische vereni

ging niet alleen nuttig, maar ook nodig. 

Dit vergt een hergroepering van de po

litieke krachten. Wij wensen dat de VU een 

centrale rol in de vernieuwing speelt. Voor 

ons is dat belangrijker dan directe machts-

verwerving. De kansen op vernieuwing 

zijn zelfs belangrijker dan het pure or

ganisatorische grote gelijk van de partij. 

Vanuit onze idealen van democratisch 

nationalisme, ons federalistisch gedach-

tengoed en ons rechtvaardigheidsstreven 

richten wij ons tot allen die zich in een 

pluralistisch verband en vanuit hun ge-

dachtengoed voor een democratische, hu

mane en solidaire samenleving willen in

zetten. Wij hopen dat de VU de motor zal 

zijn voor een dergelijke samenwerking. 

Zoals de VU destijds het unitaire par-

tijenbestel heeft dooreengeschud, wil zij 

ook het huidige conservatieve partijland

schap doorbreken. Wij wensen samen te 

werken met allen die zich uit ontgoo

cheling van de politieke partijen hebben 

afgewend, maar niet de hoop op een 

andere samenleving hebben opgegeven." 

PAARS? 

Onlangs vroegen de Volksunie-jongeren 
(VUJO) of er niet naar een paarse coalitie 
moet gestreefd worden. De VU acht deze 
doelstelling wel nuttig, maar onvol
doende. Eerst en vooral hangen politieke 
krachtsverhoudingen van verkiezingen 
af. Bovendien zou een paarse coalitie 
voor Vlaanderen wel kansen kunnen bie
den, maar ligt een politiek akkoord daar
over in Belgisch verband veel moeilijker. 
De klassieke Belgische lobby's en be
langengroepen zullen er alles aan doen 
om om het status-quo te handhaven; CVP 
en SP verder laten besturen en als dat niet 
kan de socialisten door de liberalen ver
vangen. 

,fien regering die radicale veranderingen 

mogelijk maakt is in Vlaanderen het best 

te verwezenlijken zonder de CVP, in Wal

lonië zonder de PS. Op federaal niveau 

heb je met paars toch altijd de PS aan de 

macht. Dat is een blok aan het been voor 

wie op vernieuwing uit is. Daarom biedt 

paars geen waarborg. De kans op ver

andering ligt in assymetrische coalities. 

Andere coalities in Vlaanderen dan in 

Wallonië, onafhankelijk van wat de fe

derale meerderheid is. Bovendien zouden 

de partijen reeds voor de verkiezingen 

moeten verduidelijke met wie ze in de 

regering of in de oppositie scheep willen 

gaan. Dat zou op zijn minst tot klare 

keuzen leiden." 

(evdc) 
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M eer dan elders volgt de politieke machtsstrijd 

in Zuid-Afrika het zwart-witrollenpatroon 

van een schaakspel. Het AfrikaansNationaal Congres 

(ANC) van president Nelson Mandela steunt op een 

bijnauitsluitend zwart kiezerskorps. Blanken, 

kleurlingen en Indiërs vinden vooral onderdak bij de 

Nasionale Party (NP). Voormalig NP-topman Roelf 

Meyer wil hierin verandering brengen. 

^ L A N D U I T ^ 

JOHANNESBURG - De vijftigjarige 
Roelf Meyer is een pragmatisch politicus. 
Begin jaren negentig loodste hij de Na
sionale Party behoedzaam doorheen de 
moeizame besprekingen met het ANC 
over de overgangsgrondwet en de eerste 
multiraciale verkiezingen van 27 april 
1994. Vooral de uitstekende verstand
houding met Cyril Ramaphosa, de be
langrijkste ANC-onderhandelaar, speelde 
daarbij een grote rol. Tot juni '96 zetelde 
hij namens de NP in de regering van 
nationale eenheid (ANC, NP en Inkatha) 
als minister van Provinciale Zaken. 

NIEUWE PART» 

Binnen de NP-structuren ontpopte Meyer 
zich al snel tot de woordvoerder van 
diegenen die een nieuwe koers wilden 
varen. Een werkgroep onder zijn leiding 
kwam enkele maanden geleden op de 
proppen met een verslag waarin wordt 
aangedrongen op een radicale breuk met 
het verleden. De Nasionale Party diende 
volgens Meyer ontbonden te worden om
dat de balast van Apartheid te zwaar 
weegt op haar electorale toekomst. 
Prompt werd hij teruggefloten door de 
conservatieve vleugel van de NP, die geen 
brood zag in zijn verregaande politieke 
analyse. 

Meyer stuurde een ontslagbrief naar de 
NP-leiding in Pretoria en startte het ?ro-

ces voor een Nieuwe Beweging (PNB). Dat 
project krijgt een steeds vastere vorm. Zo 
zal Meyer op 27 september - samen met 
Bantu Holomisa, voormalig leider van 
het thuisland Transkei en geschorst ANC-
minister - een nieuwe politieke partij 
boven de doopvont houden. De politieke 
tandem hoopt de kleurgrenzen te kunnen 
doorbreken bij de algemene verkiezingen 
van juni '99. Doelgroepen zijn misnoegde 
zwarte ANC-kiezers en gematigde blan
ken die zich niet langer kunnen ver
eenzelvigen met de Nasionale Party. 
Ook de kleine Democratische Partij (ze
ven parlementsleden) en de Verenigde 
Christen-Democratische Partij van Lucas 
Mangope, ex-leider van het thuisland 
Boputhatswana, voeren intussen verken
nende gesprekken met het Proces voor 
een Nieuwe Beweging. De betrokkenheid 
van andere personen, zoals oud-spion 
Sifiso Nkabinde, kan echter een smet 
werpen op Meyers vernieuwingsblazoen. 
Nkabinde zou op de hoogte zijn geweest 
van een recente moordaanslag op ANC-
leden in Richmond, KwaZulu-Natal. 
Meyer kan het zich niet veroorloven op 
die manier in verlegenheid te worden 
gebracht. 

DE KLEURGRENZEN VOORBIJ 

„M'n analyse van de feiten is niet ver

anderd", benadrukt uitgetreden NP-lid 

Roelf Meyer in een gesprek met WIJ. „De 

NP wordt nog steeds geconfronteerd met 
dezelfde onoverkomelijke problemen. 
Als de partijleiding er niet in slaagt haar 
electorale basis uit te breiden naar de 
andere gemeenschappen, zal ze uitslui-

horigheid in Zuid-Afrika momenteel nog 
steeds langs de kleurgrenzen loopt. „On
danks de grondwet leven we in een raciaal 
sterk verdeelde samenleving. Het zal een 
tijdje duren vooraleer daar verandering in 

Wit is nu aan zet 
De verkiezingsuitslag van 27 april 1994 

Partij 

ANC 

NP 

Inkatha 

Vrijheidsfront 

DP 

PAC 

ACDP 

Totaal 

Stemmen 

12.237.655 

3.983.690 

2.058.994 

424.555 

338.426 

243.478 

88.104 

19.533.498 

% 

62,6 

20,4 

10,5 

2,2 

1,7 

1,2 

0,5 

Zetels 

252 

82 

43 

9 

7 

5 

2 

400 

tend blanke Zuid-Afrikanen en kleur
lingen in haar rangen blijven tellen. Er is 
geen groeipotentieel en het kiezerskorps 
zal veeleer afbrokkelen. Daarom heb ik 
voorgesteld een nieuwe samenwerking 
tot stand te brengen tussen zwarten, 
kleurlingen, blanken en Indiërs. Het 
overgrote deel van de NP-leden en de NP-
leiding vond m'n voorstel echter on
aanvaardbaar omdat zij huiverachtig 
staan tegenover meer zwarte leden." 
Meyer beseft wel dat de politieke aan

komt. Daarom moet het Proces voor een 
Nieuwe Beweging uitmonden in een 
échte Zuid-Afrikaanse partij die niet lan
ger worstelt met het verleden en waarvan 
de aanhangers niet in eerste instantie 
behoren tot de ene of de andere be
volkingsgroep. 

We moeten - tegen de algemene tendens 
in - een ander rollenpatroon scheppen. 
De nauwe samenwerking met Bantu Ho
lomisa (oud-ANC-minister) bewijst dat 
zoiets kan." 

AFWACHTEN 

Op 27 september wordt de nieuwe po
litieke partij officieel voorgesteld. 
Roelf Meyer: „Daarna organiseren we 
een conventie waar het partijprogramma 
wordt vastgelegd met het oog op de 
verkiezingen van juni '99." Over mo
gelijke internationale contacten wenst 
Meyer nog geen uitsluitsel te geven. Zo
dra de partijstructuur op poten staat en de 
pohtieke werking in Zuid-Afrika vlot 
verloopt, zullen evenwel formele ge
sprekken worden aangeknoopt met West-
Europese en Amerikaanse partijen. 
Vooralsnog is de vernieuwingsbeweging 
van Meyer (ex-NP) en Holomisa (ex-
ANC) niet vertegenwoordigd in het Zuid-
Afrikaanse parlement. 
Ingevolge een bepaling in de grondwet 
hebben beiden afstand moeten doen van 
hun parlementaire mandaat toen ze bra
ken met hun respectieve politieke par
tijen. De verkiezingen van juni '99 moe
ten aantonen of de Zuid-Afrikaanse kie
zers een boodschap hebben aan het pro-
jea van Meyer en Holomisa. ANC en NP 
maken zich alvast sterk dat de nieuwe 
politieke partij een slag in het water 
wordt. 

Filip Vandenbroeke 

-^r-

Roelf Meyer: 

'Ondanks de 

grondwet is 

Zuid-Afrika 

een raciaal 

sterk 

verdeelde 

samenleving. 

Het zal een 

tildle duren 

vooraleer 

daar 

verandering 

In komt.' 

land meer dan 
'cfe schroothoop te-

jg^^cycteeör 
J, en vervuilt lucht en 

bodem. Want die asse moet tenslotte toch 
|-gens gedeponeerd worden. Hiertoe he
bren 90k de gordels, die schijnbaar niet 

feer ierecycleerd kunnen worden. Of 

sfevfg 

Pas g^Site^.i'omen worden 
I gesteund tussen twee houten 
irrond en met de boom wondt 
vge lus gedraaid zodat de bomen 
staan en mooi rechtop kunnen 

groeien. Tot op heden gebeurde dit 
meestal met plastiek banden die het na-
deë hebben gevoelig te zijn voor UV-

i en dus gauw afbreken. Soms roiien 
if kwetsen de schors van de boom 

Tfgedankte autogordels, die anders 
:h maar verbrand worden, ligt het an

ders Deze zijn zeer sterk en soepel en 
••ppattisch onverslijtbaar. En de zijkanisn 
geven lichtjes mee zodat de schors van 
jonge bomen met gekwetst wordt Ze zijn 
zelfs zo onverslijtbaar dat ze best een 
volgende maal gebruikt kunnen worden, 
wanneer de eerder gesteunde bomen zo 
volwassen zijn geworden dat ze geen steun 
meer nodig hebben. 

^ GROEN I D E E T J E # 

De jongste tijd is ef ook nog een ver
antwoorde trend ortf de bomen toch iets 
lager te binden. De rest van 0e boom kan 
dan even met de wind meegeven. Deze 
bewegingen maken de vezels in de boom 
steviger^ soepeler, waarbij de boom zelf 
nóg gezinder wordt. Met deze gerecy-

Vooral bij het steunen van erwten d'e va'-
het metalen vlechtwerk dreigen weg ie 
groeien. De steun kan bovendien gemak
kelijk mee naar boven geschoven worder. 
naargelang de groei van fW^^^ Hier 
dan ook maar te bevestigen aan desteun-
palen voor het vlechtwerk. En zo maar 
verder. In ons landje komt per Jaar 
dan 1.000.000 meter gordelband vrij. Mill 

miuoen mét 
gordeiiancl 

ci^mde bindband gaat dit allemaal veel 
vlotter en zonder het nsico de schors van 
de Jonge bomen te kwetsen 
Het bevestigen zelf is zeer eenvoudig. Men 
draait ëikjs rond de twee steunpalen zoals 
men gewoon is te doen en de uiteinden 
worden met twee nageitjes in de steun
palen vastgespijkerd De vrij brede en dan 
weer soepele band beschermt de boom 
veel beter dan eender welk ander bindsel 
Ook tn de groententum is de gordel een 
stevig en toch zeer soepel materiaal 

rekenend aan ^fceter gordelband per 
boom kunnen een half miljoen bomen,' 
zolang dit nodig blijkt uitstekend ge-J 
steund worden 
Op autokerkhoven of inje eigen garage zal 
deze gordelband, op eenvoudig verzoek, 
weggesneden worden in de auto's die toch 
veroordeeld zijn. De gordelbanden blijven 
jarenlang proper en stevig. Hoogstens krij
gen ze wat groene aanslag, een kleur die 
dan weer best in bio- en andere tuinen 
past. Anne W. 
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D e Verenigde Staten zijn hun B61-kernbommen 

in Kleine-Brogel aan het vervangen door een 

meer geavanceerd type, de B61-11. Agalev beweerde 

tenminste over zulke aanwijzingen te beschikken. 

Indien dit waar is, bestaat er reden tot bezorgdheid. 

De B61-11 vermindert immers de drempel om tot 

het gebruik van kernwapens over te gaan. 

^ ACTUEEL ^ 

Op de vraag 
of erin 

klelne-Brogel 
kernbommen 
zUn luidt het 

officiëie 
antwoord 

"Geen 
commentaar". 

6 

Over de kernbommen in Kleine-Brogel 
wordt al lang zeer geheimzinnig gedaan. 
Zijn ze er of zijn ze er niet? Van officiële 
zijde kwam er nooit een duidelijk ant
woord. Van officiële zijde kwam er ook 
nooit een duidelijke ontkenning. „Geen 
commentaar", luidt het officieel ant
woord op de vraag. 

Volgens militaire bronnen omdat twijfel 
een strategisch voordeel oplevert: als de 
„vijand" niet zeker is dat er zich kern
bommen bevinden, zal hij wel twee keer 
nadenken vooraleer hij indien er zich een 
risico op een kernoorlog voordoet, in een 
„first strike" ook Kleine-Brogel zou bom
barderen. Let wel, onder die „vijand" 
moet desgevallend de klassieke vijand uit 
de Koude Oorlog verstaan worden, van
daag Rusland. 

NIEUW TYPE 
De vredesbeweging ging in juli een kijkje 
nemen in Kleine-Brogel, om de laatste 
twijfel weg te nemen. Want de vredes
beweging is ervan overtuigd dat de lucht
machtbasis een kernarsenaal herbergt. 

Waarom zou anders een gespecialiseerde 
Amerikaanse bewakingseenheid instaan 
voor de bewaking van bepaalde delen van 
het uitgestrekte militaire domein in 
Kleine-Brogel? 

Ongeveer gelijktijdig lanceerde Agalev 
een persmededeling waarin onthuld 
wordt dat de Verenigde Staten, de voog-

worden gebracht. Sommige deskundigen 
spreken van honderd tot tweehonderd 
meter diep, al krijg je hierover natuurlijk 
ook nergens bevestiging. 
De kracht van de B61-11 kan, volgens 
bepaalde bronnen, bovendien sterk ge
moduleerd worden, van 0,3 kiloton tot 
430 kiloton. Die laatste is ettelijke keren 

Nieuwe 
kernbommen 

in Kleine-Brogei? 
den van die Brogelse nucleaire bommen, 
dit oud materiaal vermoedelijk aan het 
vervangen zijn door nieuwe types. De 
groenen zegden over volgende aanwij
zing te beschikken: de VS zijn hun oude 
B61-bommen overal aan het vervangen 
door nieuwe types, dus neemt Agalev aan 
dat dit ook in Kleine-Brogel aan de gang 
is. Je kan wel raden dat over die ver
vanging niemand zekerheid heeft. 
Als het verhaal klopt, is er reden tot 
bezorgdheid. De B61-11 bezit immers 
enkele wel zeer speciale karakteristieken: 
deze bommen kunnen diep in de aarde 
doordringen vooraleer ze tot ontploffing 

De Volksunie stelt voor: 

sterker dan de bom die Hiroshima ver
woestte. 

Maar het zijn vooral de lage kracht, en de 
grond doordringende eigenschappen 
waar het de wapenontwikkelaars om te 
doen was. Die combinatie laat immers toe 
om anders onvernietigbare doelwitten 
vanuit de lucht te vernietigen. Deze twee 
eigenschappen vormen de bestaansreden 
voor de B61-11, zegt de Los Alamos 

Study Group, een partikuliere Ameri
kaanse organisatie die de evolutie in 
nucleaire wapens op de voet volgt. 

LIBIË 
Daarom noemt de studiegroep de B61-11 
„slechts bruikbaar vanuit een militair 
perspectief en bijgevolg provocatief van
uit een ontwapenings- en non-prolife-
ratiperspectief". De groep beschuldigt de 
VS met de B61-11 verschillende inter
nationale verdragen te schenden en te 

menarsenaal willen moderniseren een po
litieke dekmantel geeft. 
Bovendien klaagt de vredesbeweging aan 
dat de nieuwe kernbommen ontplooid 
worden na een belangrijke uitspraak van 
het Internationaal Gerechtshof van Den 
Haag, de hoogste juridische instantie ter 
wereld, van 8 juli vorig jaar. Die recht
bank oordeelde toen dat het gebruik van 
kernwapens slechts is toegelaten, wan
neer het bestaan zelf van een land be
dreigd wordt. 

Welke doelwitten hebben de VS met de 
B61-11 voor ogen? Ondergrondse con-
trolecenta, ondergrondse fabrieken van 
chemische, biologische of bacteriologi
sche wapens, allerlei ondergrondse mi
litaire installaties die zich in landen be
vinden die zelf niet over nucleaire wapens 
beschikken. In het andere geval kan het 
gebruik van een mini-kernbom als een 
B61-11 met kleine kracht steeds een 
vewoestende nucleaire reactie opleve
ren. 

F16 
Sommigen suggereren dat de B61-11 ont
wikkeld werd met de bedoeling een on
dergrondse fabriek voor chemische wa
pens in Libië te vernietigen. Een woord
voerder van het Pentagon, het Ameri
kaanse ministerie van Landsverdediging, 
dreigde al eind '95 met de ontwikkeling 
van een nieuw type kernbom als reactie 
op de vermoede bouw van die chemische 
wapenfabriek in Tarhunah, een zestigtal 
kilometer ten zuidoosten van Tripoii. 
Terug naar Kleine-Brogel. Vanuit die Lim
burgse luchtmachtbasis zouden eventuele 

VERWONDERING 
Een ontdekkingstocht 

over wat mensen boeit en bezielt. 

Dinsdag 2 september: 
"Wat heb je vandaag op school geleerd?" 

T V l , 2 3 . 1 5 uur - na het iaatavondjournaal 

In Kleine-Brogel zou nog steeds één F16 geladen met een kernbom 
permanent klaar staan.. 

omzeilen: het CTBT-verdrag (Compre

hensive Test Ban Treaty), dat kernproeven 
verbiedt, en het NPT-verdrag {Non-Pro-

liferation Treaty), dat de verspreiding van 
technologie om kernwapens te maken 
aan banden legt. 

Volgens de studiegroep van Los Alamos 
werd de B61-11 ontwikkeld zonder kern
proeven en ontplooid na het afsluiten van 
het CTBT, wat dit verdrag ondergraaft en 
aan andere landen die hun kernbom

bombardementen met B61-bommen uit
gevoerd kunnen worden door Belgische 
F16-gevechtsvHegtuigen, met Belgische 
piloten. Volgens bronnen in de vredes
beweging hebben zij immers al met die 
bommen geoefend. Nog steeds zou min
stens één F16 (tijdens de Koude Oorlog 
waren het er twee) met een B61 geladen, 
permanent klaar staan in een bunker 
onder de startbaan. 

Jakob Orlof 
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vu vroeg 
herhaaldelijk 

opruiming 
munitiedepot 

De locatie van het munitiedepot in Meer-
daal en de risico's die hieraan verbonden 
zijn, vormen reeds lang een ernstig pro
bleem voor de omgeving. In de directe 
buurt van het munitiedepot wonen en
kele honderden mensen, en op enkele 
honderden meters afstand ligt in het 
Meerdaalwoud De Kluts, momenteel 
druk bezet door een grote groep jongeren 
die er hun kampplaats hebben. De ge
volgen van een uitslaande brand - niet 
denkbeeldig gezien de droogte van de 
voorbije weken en het opgeslagen wa
pentuig (naast in beslag genomen munitie 
ook legermateriaal) - hadden dan ook 
catastrofaal kunnen zijn. Dat het niet 
zover is gekomen is mede te danken aan 
de weersomstandigheden (het was wind
stil) en aan het feit dat het gras op het 
terrein slechts enkele dagen voordien 
gemaaid was. 

GEEN RAMPENPLAN 
De Volksunie heeft reeds herhaaldelijk 
gewezen op de gevaren die aan het mu
nitiedepot verbonden zijn. Zo vroeg de 
lokale Volksunie-afdeling bij de gemeen
teraadsverkiezingen van 1982 dat het 
munitiedepot zou opgeruimd worden. 
In een parlementaire vraag aan de mi
nister van Defensie wees toenmalig VU-
kamerlid Luk Vanhorenbeek in 1985 op 
de aanwezigheid van gesofistikeerd wa
pentuig in de opslagplaatsen en de mo
gelijkheid dat hier onbewapende atoom
koppen konden opgeslagen zijn, en vroeg 
hij een noodplan voor de omliggende 
gemeenten. Het antwoord van de mi
nister was kort en onthutsend: er lagen 
alleen conventionele wapens opgeslagen. 
Omdat er een „non aedificandi"-zone 
was van 350 meter rond het domein waar 
niet mocht gebouwd worden, en de 
schade bij een ramp - alleen mogelijk 
dixit de minister bij een aanslag - zou 
beperkt blijven tot het domein zelf, was er 
geen rampenplan nodig voor de om
liggende gemeenten. 

Vragen van voormalig VU-gemeente-
raadsHd Omer Steeno aan de burgemees
ter van Oud-Heverlee over de opgeslagen 
munitie, waarbij hij terzelfdertijd ook 
wees op de daaraan verbonden risico's, 
werden afgewimpeld. De burgemeester 
wist zelf niet wat er op het domein aan 
munitie opgeslagen was. 
De gebeurtenissen van vorige week heb
ben uitgewezen dat de vroeger gestelde 
vragen terecht waren, en dat er dringend 
maatregelen nodig zijn. 
Bij de ontploffingen mst niemand van de 
omwonenden wat er gebeurde. Er was 
geen centraal informatienummer voor
handen, sommige inwoners stonden klaar 
om hun woning te verlaten. Of de bur
gemeester van Oud-Heverlee beschikte 

4 UIT DE REGIO ^ 

Vlaams parlementslid Cerda Raskin: 
„Munitieopslagplaats moet uit 

Meerdaalwoud weg!" 

over alle nodige informatie - dus ook 
over de details van de opgeslagen munitie 
- om als hoofd van de gemeente adekwaat 
te kunnen ingrijpen is niet duidelijk. 

NATUURGEBIED 
Naar de toekomst toe vraagt de Volksunie 
van het arrondissement Leuven dan 

ook: 

1. Op korte termijn een rampenplan dat 

rekening houdt met alle relevante in
formatie, wat betekent dat ook de aard en 
de hoeveelheid van de opgeslagen mu
nitie beschikbaar moet zijn bij gemeente 
en provincie. Tevens dienen de omwo
nenden geïnformeerd over de risico's, en 
moet er een centraal telefoonnummer 
komen waar buurtbewoners bij situaties 
zoals toen terecht kunnen voor verdere 
concrete informatie. 

2. Een sluiting van het munitiedepot 
gezien de bewoning in de directe om
geving en de aanwezigheid van De Kluis, 
een kampplaats waar bijna permanent 
jongerengroepen verblijven. 

3. Het omvormen van het domein, na de 
sluiting van het munitiedepot, tot een 
natuurgebied. Het omvormen tot passief 
recreatiegebied wijst de Volksunie af. 
Grote delen van het Meerdaalwoud en 
aansluitend Heverleebos worden nu 
reeds - al dan niet rechtmatig - gebruikt 
voor passieve recreatie. De locatie en de 
omheining rond het huidige munitie
depot maken dat deze zone als be
schermde biotoop kan uitgroeien tot een 
gecontroleerd natuurgebied. 

De Volksunie zal in de Kamer en in het 
Vlaamse Parlement de nodige initiatieven 
nemen om deze eisen te realiseren. 

Gerda Raskin, 
Vlaams volksvertegenwoordiger 

vu-Mechelen wil 
seniorenconsulent 

Om te voorzien in een beleid van de 
senioren voorzag de Volksunie-afdeling 
Mechelen in de installatie van een se
niorenconsulent. 

Zo'n seniorenconsulent zou een amb
tenaar zijn die een aantal specifieke taken 
onder zijn bevoegdheid en opdracht 
krijgt, te weten het scheppen van voor
waarden voor een treffelijk ouderenbe
leid, het afstemmen van de vraag op het 
aanbod van in Mechelen ruimschoots 
aanwezig zijnde (maar te weinig benutte) 
diensten-instellingen-organisaties-enz., 
het ontwikkelen van beleidsinstrumen
ten, de bevordering van de onderen-
participatie aan het lokale beleid, enz. 
Ofschoon in Mechelen wel een Seni
orenraad bestaat die hieraan mee vorm en 
inhoud zou kunnen geven, stelt de VU 
vast dat een plaatselijk seniorenbeleid 
uitblijft. 

Al te vaak dient zich op het lokale niveau 
een brede waaier van onderwerpen aan 
die onbehandeld blijven, of die dienen te 
worden behandeld door een ambtenaar 
die „dat er dan nog maar moet bij

nemen"... Dit kan niet langer! Het is dan 
ook in dat opzicht dat VU-Mechelen voor 
een seniorenconsulent een belangrijke rol 
ziet weggelegd. 2k) wijst zij ook de SP-
CVP-Agalv-coalitie op destijds gedane 
kiesbeloften. 

De regionale VU-krant 

Top ontmoet 
basis te 

DIksmuide 
Op zondag 51 augustus, de dag van de IJ
zerbedevaart, wordt vanaf 12u. een groot 
Vlaams Volksfeest georganiseerd onder het 
thema Top ontmoet basis. Dit in de ruime VOVO-
haile gelegen tegenover de bedevaartweide aan 
de Bloemmolenkaai te Diksmuide. 

Tegen democratische prijzen kan men er lekker 
genieten van het parelend gerstenat of een 
tintelende frisdrank. Tevens kan uitgebreid ge
smuld worden van de barbecue waarbij kotelet, 
worst en vleesspies voorzien worden van een 
kleurrijke omlijsting van verschillende soorten 
groenten en sausen, afgewerkt met aardap
pelen. 

Wie het bij lichte voeding houdt, kan zich tegoed 
doen aan een licht verteerbare koude schotel. 

Centraal ogenblik van het Volksfeest wordt be
slist de toespraak van voorzitter Bert Anciaux. 
Uiteraard kan men in een gezellig sfeer, onder 
vrienden, VU-mandatarissen en bestuursleden 
ontmoeten. Een waar treffen tussen partijtop 
en militanten. 

Daarnaast werd ook gedacht aan Vlaams mu
zikaal amusement en animatie met de gebroe
ders Garmijn. 

Bonnetjes voor zowel spijs als drank kunnen 
reeds voor de bedevaart bekomen worden 
(vanaf 10 uur), dit om het wachten na de 
bedevaart te beperken (de vooraf verkochte 
maaltijden worden voorbehouden). 
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..Kinderen van de hoop" 
nu ook op cassette 

4 UIT DE REGIO ^ 

Anciaux' 

KINDEKEN 
VAN DE 

8 

dmTcrs 

Wie blind of slechtziende is, of gewoon 
moeilijk een boek hanteert, kan voortaan 
ook zonder problemen met het jongste 
boek van Bert Anciaux kennis maken. 
Met diepe warme stem werd het ingelezen 
door Willy Courteaux, nog gekend van 
verschillende TV-programma's zoals Pro 

& Contra uit de zestiger jaren. De uitgave 

werd met goedkeuring van Bert keurig 
verzorgd door de Vlaamse Blindenbibli
otheek (VBB), en kan er op eenvoudig 
verzoek kosteloos bekomen worden. De 
verzending gebeurt in een standaard-cas
sette; voor de - kosteloze! - terugzending 
wordt het adreskaartje eenvoudig om
gedraaid en aan de post toevertrouwd. 
Deze dienstverlening stelt de Vlaamse 
BHndenbibliotheek trouwens ook ter be
schikking voor haar overige zowat 12.000 
thans voorradige boeken! Het initiatief tot 
de opname in de catalogus van de VBB 
komt van Maurice Crabeels, zelf bhnd 
door een ongeval op zijn 18de jaar. Af
komstig van Brugge vestigde Maurice zich 
na zijn huwelijk met Liliane Van Calster, 
die ook visueel gehandicapt is, in Westerlo. 

SteunlUst 
..Nederlands 
in Braziiiê" 

In WIJ van 31 juli j.1. vertelde Jeroen 
Dewulf, docent Nederlands in Portugal, 
over zijn bedoeling om deze zomer onze 
taal in Sao Paulo, Brazilië, te onderwijzen. 
De organisatie van deze uitzonderlijke 
zomercursus wordt gesponsord door 
VUJO en de Orde van den Prince. Ook 
onze redactie vroeg haar lezers een steen
tje bij te dragen tot het succes van dit 
lovenswaardig project. En ja, tijdens de 
maand augustus mocht VUJO op haar 
rekening enkele duizenden franken no
teren, aldus werd de buitengaatse op
dracht van (haar medelid) Jeroen Dewulf 
iets meer mogelijk. 

Hieronder het lijstje van milde sponsors 
die wij bij deze van harte bedanken! 
Michel Vanthuyne, Zarren . . . 300 fr. 
A. J. Govaert, Erpe-Mere . . . . 200 fr. 

Christian Moens, Grimbergen . 300 fr. 
René Martens, Outer 500 fr. 

B. Coppens, Merelbeke 500 fr. 
W Deconinck, Kortrijk . . . . 1.000 fr. 
René Stragier, Oostakker . . . 1.000 fr. 

Hendrik Goris, Zulte 500 fr. 

André September, Opwijk . . . . 800 fr. 
BAC-COB, Brussel 250 fr. 

Yvonne De Wit, Genk 500 fr. 
Naamloos, Kuttekoven 200 fr. 

Totaal 6.050 fr. 

Wie pas nu kennis maakt met het project 
van Jeroen Dewulf kan nog steeds een 
financieel handje toesteken op het re
keningnummer van VUJO-nationaal: 
435-0256851-75 onder vermelding „Ne
derlands in Brazilië". 
VUJO zorgt dat uw steun bij Jeroen 
Dewulf terecht komt. Dank! 

22 en 23 november 
Nationaal ledencongres 

Met haar Nationale Conventie en media
campagne maal<te de Voll<sunle begin juni 
duideiijl< dat ze de toekomst van Vlaanderen 
niet in de actuele Belgische context situeert. 
Met een nationaal ledencongres wil de VU de 
oefening rond deze maatschappelijke her
vorming in alle openheid verder zetten. De 
hele herfst wordt uitgetrokken voor het de
bat. Begin september vallen de ontwerp
teksten van alle resoluties en alle praktische 
informatie over het congres in de bus. Tot 12 
oktober hebt u dan de tijd om via uw ar
rondissement, via uw afdeling of persoonlijk 

amendementen in te dienen. Samen met de 
andere VU-leden kan u zich zaterdag 22 
november in Leuven dan over de congres
resoluties en amendementen buigen. Tij
dens het hele weekeinde heeft elk VU-lid 
stem- én spreek-recht. Op zondag 23 no
vember volgt na de middag de plenaire 
slotzitting in de Aula Maxima van de KU 
Leuven. 

o» Info en inschrijvingen: Volksunie, Barrika-
denplein 12 te 1000 Brussel. Tel: 
02/219.49.30 of fax: 021217.35.10. 

Daar maakte hij kennis met de VU-af-
deling en groeide zijn belangstelling voor 
de ganse VU-familie, over Turnhout tot in 
Brussel. Op vele vergaderingen is hij een 
welgekomen en opgemerkte gast, die met 
zijn aanstekelijke lach telkens voor de 
goede stemming zorgt. Thuis leest hij vele 
boeken via de cassettes, terwijl Liliane het 
bij braille-boeken houdt. 
En ere wie ere toekomt: Maurice is bij
zonder soepel in de omgang met mensen, 
en handig met de telefoon, - hij doet er 
soms wonderen mee! Hij speelde het nu 
zelf klaar om de besprekingen te co-
ordineren tussen de medewerkers van Bert 
en de mensen van de Vlaamse Blinden-
bibhotheek, met als resultaat drie cassettes 
van 90 minuten elk, waarnaar visueel

gehandicapten geboeid kunnen luisteren! 
Ook voor goed-ziende en mee-luisterende 
„lezers" een aangename ervaring. Aan
bevolen „lectuur" dus. 
Terloops verwijzen wij graag ook naar de 
degelijke werking van de VBB, bij wie alle 
informatie kan bekomen worden voor 
diegene die af en toe een boek wil lezen, en 
voor diegene die meer systematisch wen
sen geïnformeerd te worden. Tegen be-
tahng (700 fr.) kan een catalogus bekomen 
worden; een abonnement voor de nieuwe 
aanwinsten kost 200 fr. 

Jef Thys 
'^ Kinderen van de hoop. Ingelezen op 

cassette. Uitg. Blindenbibliotheek, G. 

Schildknechtstraat 28 te 1020 Brussel 

(02/428.20.45). 

Vanuit Brussel naar Piksmuide 
Het FVK-Rodenbachfonds organiseert 
vanuit Brussel een busreis naar de IJ
zerbedevaart. Opstapplaatsen: 8u.: Kre
dietbank op het Schweitzerplein te Sint-
Agatha-Berchem; 8u.l5: VU-secretari-
aat, Barrikadenplein te Brussel; 8u.30: 

Sint-Pieter en Pauwelkerk, Peter Benoit-
plein te Neder-over-Heembeek. 
Inschrijvingen op het telefoonnummer 
02/646.42.93, met opgave van het aantal 
deelnemers en opstapplaats. Deelname in 
de onkosten: 150 fr. per persoon. 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 12 sept. BEViREN'WAAS: 

Quiz algemene kennis tussen de FW-
afdelingen van de provincies Oost-
Vlaanderen en Antwerpen. Om 20u. in 
Motet Beveren, Gentse Weg 280 te Be-
veren-Waas. Info: 09/223.38.83. Org.: 
FVV-Cent. 

Za. 20 sept. CENT: Bezoek met 
gids aan de tentoonstelling,.Parus Brus
sel/Paris Bruxelles". Om I2u. in het Mu
seum van Schone Kunsten Citadelpark te 
Gent. Afspraak om 11u.45 aan de hoofd
ingang. Deelnameprijs: 200 fr. ter 
plaatse te betalen, info: 09/225.38.83. 
Org.: FW-Cent. 

vr. 26 sept. DEINZE: 15de Fa
miliefeest in de Volkskring, Markt te 
Deinze. Vanaf 19u.30. Org.: VU-Deinze. 
Inschrijven bij Maurits Waelkens en an
dere bestuursleden. 

WO. 15 okt. DEINZE: Je Ziek la
chen is gezond. Voordracht door Firmin 
Deöusseré. Om 20u. in de Kelder van de 
Bibliotheek, Markt. Deinze. Org.: FW-
Delnze. 

WEST-VLAANDEREN 
WO. 3 sept. BRUCCE: Relaxatie-

technieken door Ingrid Scherrens. Men
taal onstpanningspel met muziek en po
ëzie. Om 14u. in de Magdalenazaal, Vi
olierstraat 7. Géén knellende kledij! Na 
de activiteit voor wie dit wenst: kof
fietafel. Deelname: met koffie 100 fr., 
zonder 50 fr. Org.: VVVC-Brugge-Noord 
en Zuid. 

WO. 10 sept. BRUCCE: Diavoor-
Stelling met vertellingen .,Hoe onze 
voorouders leefden" door Jaak Verhe-
meldonck. Om 14u. In de Magdalenazaal, 
Violierstraat 7. Na de activiteit is er kof
fietafel voor wie dit wenst. Deelname: 
met koffie 100 fn, zonder 50 fr. org.: 
VVVC-Brugge-Noord. 

WO. 17 sept. OOSTENDE: Li
chaamstaal en esthetiek. Kieur en stijl. 
Info-avond over het kiezen van de juiste 
kleur, juiste model of beste combinatie 
e.d.m. Om 20u. in het Oostends Tref-
centrum, Aartshertogstraat 4. Toegang 
150 fr. (om practische redenen vooraf in 
te schrijven - 059/51.64.03). Org.: Ro-
denbachfonds-FVK West-Vlaanderen. 

WO. 24 sept. BRUCCE: Dia voor-
Stelling over „Italië: Venetië, Pisa, Flo
rence, Rome en het eiland Elba" door 
Roger Beelen. Om 14u. in de Magda
lenazaal, Violierstraat 7. Na de activiteit 
is er koffietafel voor wie dit wenst. Deel
name: met koffie 100 fr, zonder 50 fr. 
Org.: VVVC-Brugge-Noord. 

VLAAMS-BRABANT 
20. SI aug. CRiMBERCEN: Naar 

IJzerbedevaart met autobus. 8u.: Bei-
gem station; 8u.05 Grimbergen Station. 
Na de plechtigheid is er een verrassings-
bezoek voorzien... Reissom 400fr. (bus). 
Terug rond 20u. Alle Info en inschrij
vingen: Gaston Assetberghs (269.20.77). 
Org.: VTB-VAB-Grimbergen. 
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Tweede 
Ketjesdag 
op komst 

BRUSSEL. 

OKTOBER 

Het succes van de VU-Ketjesdag '96, 
vroeg om een vervolg. Al wordt het dit 
jaar geen exacte kopie van de vorig editie. 
Maken we alvast een afspraak op za
terdag 4 oktober. In de voormiddag kan u 
in het Vlaams parlement, hét Vlaams-
Brussels huis bij uitstek, deelnemen aan 
een colloqumm over de vraag hoe meer 
Vlamingen kunnen overtuigd worden 
naar Brussel te verhuizen. Tijdens dit 
debat krijgt u een duidelijk beeld van de 
hele Brusselse woonproblematiek en de 
rol van het splinternieuwe Vlaams ont
haal- en huisvestingsbureau "Wonen m 
Brussel". Een uiterst belangrijk vraagstuk 
voor iedereen die begaan is met het wel en 
wee van de Brusselse Vlamingen én met 
de toe komst van de Vlaamse hoofdstad. 
Als alternatief kan u ook een bezoekje 
brengen aan een museum of tentoon
stelling, 's Middags wordt de innerlijke 
VU'er versterkt in De Schelp, de grootste 
zaal van het Vlaams parlement. Daarna 
kan u kiezen uit een rondleiding in het 
Vlaams parlement met aansluitend een 
korte trip door Brussel, een langere be
geleide verkenningstocht langs diverse 

Met verstomming vernamen we het over
lijden van Roger op 4 juli 1997. Hij was 
71 jaar jong en 13 jaar actief bestuurslid 
vanVU-Meulebeke. 

Hij stond ook op de barricaden in Brussel 
waar hij 37 jaar woonde en werkte. 

LIMBURG 
Zo. 51 aug. CENK: Gratis met de 

bus naar Diksmuide. vertrek om 6u.50 
aan het station, inschrijven via het Gen-
ker iJzerbedevaartcomité 
(089/35.27.08 en 35.25.88). 

Zo. 7 sept. BILZEN: Familie-fiet-
seiing van VU-Beverst/Schoonbeek. Om 
14u. samenkomst aan het kerkplein van 
Schoonbeek. Van daaruit zal de fiets
tocht leiden doorheen de Zutendaalse 
bossen. 

zo. 7 sept. CENK: Vlaams Braad-
feest. Om I6u, in restaurant Stiwaarten, 
stationsstraat 13. inschrijvingen via I?. 
Vrancken-Geurts (089/35.64.18 - 19-
21u.) en Kantoor Olaerts (089/35.32.83-
10-12u. en 17-18U.) Deelnameprijzen: 
400 fr, kinderen 200 fr Org.: VU-Genk. 

ANTWERPEN 
DO. 28 aug. KALMTHOUT: Geleid 

bezoek aan de tentoonstelling „Ruben
stextiel" In het Hessenhuis te Antwer
pen. Afspraak om 14u. Hessenhuis, Fai-
contrui 53 te Antwerpen. Deelname 175 
fr leden, niet-leden 225 fr. Christel ver
wittigen voor deelname (664.07.57). 
Org.:FW-Kalmthout. 

Zo. 31 aug. WESTERLO: Met de 
bus naar Diksmuide. Vertrek om 7u. aan 
de Kon. Leopoidlaan 1 te Westerio (kruis
punt met ring). Stopplaatsen: 7u.05 Ton-
gerlo-kerk; 7u.l0 voortkapel-pleintje; 
7U.20 Olen-dorp. Inschrijven voor 25/8 
bij Jef en Lief Thys-Aerts (014/54.48.07). 
Kostprijs: 250 fr. leden VU-Westerio: 
niet-leden 300 fr., -I2j. gratis. Vertrek 
uit Diksmuide om I6u.30. 

za. 6 sept. WOMMELCEM: Op
treden van volksmuziekensemble uit Oe
kraïne. Om 14U.30 in Home stJozef, Kal-
lement 1. Inkom gratis. Org.: KK Jan 
Puimège. 

vr. 12 sept. KALMTHOUT: Deel
name aan de quiz tussen FVV-afdelingen 

van Oost-Vlaanderen en Antwerpen te 
Beveren-Waas. Inschrijven bij Lucienne 
Van Hees (666.91.51). Orrg.: Fvv 

za. 15 sept. WOMMELCEM: 
Etentje t.v.v. bouw van een theater
zaaltje op fort II voor toneelgroep Op
tima. Keuze uit diverse menu's aan di
verse prijzen. Vanaf 14u. in Domein Hui
genrode. Meer info en inschrijvingen 
(tot 30 aug.) bij ward Herbosch 
(353.68.94). Org.: KK Jam Puimège. 

WO. 17 sept. KALMTHOUT: Be
zoek aan Bijenteeltmuseum in Kalm-
thout. Samenkomst om 14u.l5 Ingang 
Putse Steenweg 131. Gids is Jan Ca-
tuwaert. Duur 1,5 tot 2u. Deelname (in
kom + gids) 100 fr. Mannen en kinderen 
ook welkom. Verwittigen voor 15/0 
(666.57.77). Org.: FVV-Kalmthout. 

WO. 24 sept. TURNHOUT: LudO 
Abicht over „De Palestijns-Joodse pro
blemen. Vrede in het Midden-Oosten?". 
Om 20u. in de Warande, Keldercafé. 
Org.: Vlaamse Kring Turnhout i.s.m. 
VCLD. 

Vr. 26 sept. BERCHEM: Drie
daagse reins van FVV-Berchem naar S!e-
gen. Met bezoek oude stad. Za. 27/9 
bezoek aan Cinsbeurg, Bad Berleburg. 
Zon. 28/0: Freudenburg, Deelname ca. 
7.500 fr. Inschrijven door betalen van 
voorschot (3.000 fr.) bij FVV-Berchem. 
Deelname voor max. 30 personen, wees 
dus vlug! 

vr. 5 OKt. WOMMELCEM: Klein-
kunstavond ter herdenking van Jan Pui
mège „Standbeeld voor Jan", in zaai 
Familia, A. Morteimansstraat. Org.: KK 
Jan Puimège en DF. 

Dl. 21 out. TURNHOUT: Jan Cau-
dron over „De sociale Zekerheid in een 
nieuwe medische cultuur", om 20u. in 
Warande. Keldercafé. Org.: Vlaamse 
Kring Turnhout i.s.m. VCLD. 

vu-Meulebeke rouwt 
om Roger Deblaere 

Veel van zijn vrije tijd werd besteed aan de 
Vlaamse zaak. Hij volgde de politiek 
nauwgelet en doorzag vlug de politieke 
spelletjes. Die klare kijk van Roger gaan 
we in onze betuursvergaderingen missen. 
Hij was daarbij radicaal maar niet ex
treem en bleef in goede en kwade dagen 

het gedachtengoed van de Volksunie uit
dragen. 

We danken Roger en echtgenote Go
delieve voor hun totale inzet en vriend
schap, en steunen Godelieve in deze 
moeilijke rouwperiode. 

VU-Meulebeke 

Brusselse woonprojecten of een avon
tuurlijke tocht - op eigen krachten - langs 
enkele merkwaardige plaatsen in onze 
hoofdstad. Opnieuw toont de Volksunie 
haar hart voor Brussel. Opnieuw mo
biliseert zij in en voor Brussel. Op 4 

Joris Hardv 
overleden 
Men meldt ons het overlijden van ge
wezen vu-senator Joris Hardy. De be-
grafenisplechtigheid heeft plaats, nu 
zaterdag om 10 u. 30 in de St.-Lam-
bertuskerk in Alt-Hoeselt. 
Begroeting in het sterfhuis van 9 u. 30. 
Nieuwe Baan 2 te Alst-Hoeselt. 
Vrijdagavond gaat in vermelde kerk 
een gebedswake door 

oktober verhuizen we dus met z'n allen 
naar onze Vlaamse hoofdstad. 

c» Info: Vormingscentrum Lodewijk Do

sfel, Omwentelingsstraat 13,1000 te 

Brussel. Tel: 02/219.25.00 of fax: 

02/217.35.10. 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPEUJK 

WELZIJN 
8940 WERVIK 

De raad voor maatschappelijk welzijn 
gaat over tot. 

1. de aanwerving van een voltijds se
cretaris (m/v) in vast statutair ver
band 

2 het aanleggen van een wervings-
reseive (geidig tot en met 31 /12/98) 
voor de volgende betrekkingen 
(m/v) in contractueel verband. 
- gebrevetteerd verplegende 
- zlekenhuisasslstent(e) 
- sanitaire help(st)er 
- rusthulshelp(st)er 

Aiie iniichtingen, het inschrijfformulier 
en het examenprogramma zijn te be
komen op het secretariaat van het 
O.C.M.W, Steenakker 30 - 8940 WER
VIK, aiie werkdagen tussen 9 en 11 uur 
(tei 056/30.02.18) 
Uiterste tijdstip voor het toekomen van 
de inschrijvingen bij de heer Voorzitter 
vaahet O C.M.W, Steenakker 30 - 8940 
WERVIK: vrijdag 19 september 1997 
om 11 uur. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
Palmer BUECK Dany VERHAEGHE 
Telefoon: 056/30.0218/F^ 056/314206 

Oordelen: 
moet Je 

doen! 
Op 2on(dag 7 september verzamelt bewust en 
sportief Vlaanderen opnieuw. Dan gordelen we 
voor de 17de keer in de prachtige omgeving rond 
Brussel, Er is voor elk wat wits. De grootste 
sportievehngen kunnen zich uitleven tijdens een 
fietstocht van 100 kilometer door 18 Vlaamse en 
groene gemeenten rond Brussel, Maar ook voor 
wie het wat rustiger aan wil doen is De Gordel een 
belevenis. Wandelen of rustig fietsen, met volle 
teugen genieten van de groene Vlaams-Brabantse 
natuur op een boogscheut van de Vlaamse hoofd
stad ... ook dat is de Gordel. 

De eerste Gordel werd in 1981 georganiseerd 
onder het motto "Wij houden van alle mensen die 
het Vlaamse karakter van onze gemeente eer
biedigen". Sindsdien wordt er eikjaar gegordeld op 
de eerste zondag van september en groeide de 
manifestatie uit tot wat het vandaag is: een 
Vlaams, sportief, familiaal en muzikaal gebeuren 
dat telkens tienduizenden Vlamingen op de been 
brengt. 

c& Info en inschrijvingen: Gordelsecretariaat, Dorps
straat 44, 1640 Sint-Genesius-Rode, tel: 
02/380.44.44. 
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Ons e-mailadres 
redactie® vpiti. be 
Ons weekblad Is ook vla e-mall bereikbaar. Hebt u 
vragen, wilt u Iets kwijt (een lezersbrlef of een opinie, 
een mededeling voor de activiteitenkalender, enz..) 

Alles kan op ons electroniscli adres: redac-
tle@vprtl.be. 

Kostuums 
naar maat 

^ A HERENKLFDING 

* Vsermees 
, / Steenhouwersvest, 52 

^ -^ ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

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 

TEGELS 
Karel Van den Berghe BVBA 

Gentsesteenweg 377 
9300 Aalst 

• 1.000 soorten in voorraad 

Tel.: 053/70.06.64 
Fax: 053/77.81.05 

verdeler van: Sphinx, VENIS, Porcelanosa, Gazzini, KOS
MOS, Rodal, FARO, Vilieroy & Boch, enz... enz... 

DE REUS IN TEGELS 

Sluit een handicap uit? 
\.V lORDEN personen met een handicap uitgesloten' hcp dan ook de integratie «n 
\jj personen ntet een handicap heeft veel facetten Daarom onderzocht Standpunten 
hoe men een geïntegreerd beleid kan voeren in verband met thjisöegeleiding understcüoend 
onderwi)s aangepast wonen toeganketiikheid en geschikt werken Verder wordt aandacht 
besteed aan de erkenning van gebarentaal 

f i n KAN een jaarabonnement nemen op het kwartaaltiidschnft Standpunten door 
i j y 300 frank te storten op rekeningnummer 435-0269801 -18 van het Vlaams Nationaal 
Studiecentrum vzw Voor een los nummer betaalt u 100 frank Meer mfor'natie 
VNS vzvi/, Bamkartpnglein 12 te 1000 Brussel Tel 02/219 49 30 of tax 02̂ 217 35 10 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052^2.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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D e voetbalcompetitie miste de start niet. Dat 

kan niemand ontkennen. Na welgeteld 

negentig minuten spelen werd de eerste trainer 

ontslagen: Fi Vanhoof door Lokeren. Maar 

er was meer! 

• SPORT • 

Twee dagen nadat Robert Spehar bij Club 
Brugge een nieuw contract had onder
tekend en nadat speler en Club luide 
hadden verklaard dat hun liefde hecht 
was verhuisde de scorende spits voor zo'n 
slordige tweehonderd miljoen naar Mon
aco. 

CINEMA 
Intussen had Eddy Wauters verklaard dat 
„België niet meer meetelt" en dat we ons 
ambities aanmeten die we niet meer aan
kunnen. Terloops moeten we er ook op 
wijzen dat Antwerp traditiegetrouw last 
en moeite ondervond en nog steeds on
dervindt om zijn stadion goedgekeurd te 
krijgen door de veiligheidsdiensten. 
Daardoor moest de openingsmatch wor
den uitgesteld en diende Anderlecht tot 
de tweede speeldag te wachten om de 
eerste nederlaag van het seizoen te lijden. 
Op eigen veld tegen de chirojongens van 
RWDM die niet eens vertrouwd waren 
met de reglementen en uit pure on
wetendheid vier i.p.v. drie vervangingen 
doorvoerden. Daardoor scheen er even 
licht in de Anderlechtse duisternis maar 
door schaamtegevoel gedreven durfde 
Sporting geen klacht neerleggen. Het 
voerde daar evenwel zoveel „cinema" 
rond op dat de geloofwaardigheid van het 
gebaar volledig werd ondergraven. „Als 
de vos de passie preekt"... lazen we in 
Het Nieuwsblad. 

Let op, we zijn nog niet rond. Bonds
voorzitter Dhooghe werd plots om zijn 

deskundigheden geprezen - het kan snel 
veranderen in deze wereld - omdat hij als 
Westvlaming die andere Westvlaming, 
minister Vande Lanotte, ervan wist te 
overtuigen nog even te wachten met de 
verplichte voorverkoop bij topmatchen. 
Je moet het maar kunnen uitleggen. Maar 
de andere uppercut werd niet gerepa
reerd: in de toekomst zuDen onze clubs 
mee moeten betalen voor de ordehand
having bij risicowedstrijden. Een beslis
sing die er al lang zat aan te komen. 
Daarmee is nog niet alles gezegd: het 

Voetbal praten is anders dan voetbal 
spelen... Al blijft de Mos verkondigen dat 
hij het allemaal had voorspeld, dat de 
spelersgroep onevenwichtig is samenge
steld en dat er dringend moet worden 
ingekocht. Bij voorkeur via Aads eigen 
makelaar... De beruchte Lagendijk die al 
zoveel clubs liet bloeden. 

HOOP DOET LEVEN 
Verder worden er veel talen gesproken in 
onze eerste klasse. Zo'n honderdvijftig 
buitenlanders bevolken onze hoogste af-

Van een start 
gesproken... 

ergste moet nog komen. In Cyprus ver
loor landskampioen Lierse tegen Fama-
gusta en daardoor schijnen de Champions 
League-miljoenen wel heel ver weg. Al 
weigeren wij te wanhopen. Verliezen te
gen de Cypriotische landskampioen: dat 
zou toch al te gortig wezen. 
Nog andere pertinente vaststellingen: de 
wijsheid van Aad de Mos ten spijt telt 
Standard na drie speeldagen nog maar 
één punt. Thuis gelijk tegen Moeskroen. 
Uit kopje onder bij Sporting Charleroi en 
Robert Waseige. Thuis verrast door Lo-
keren dat in de voorgaande wedstrijden 
zo'n zeven doelpunten had geïncasseerd. 

Becue is terug 

Brigitte Becue, volgende maand vijf
entwintig, is terug. Het raszwemster-
tje uit Brugge haalde in Atlanta niet het 
verhoopte niveau en dat deed pijn. 
Vooral omdat Fred Deburghgraeve er 
met alle lof en aandacht ging lopen. Er 
werd zelfs amper naar verklaringen, 
naar verzachtende omstandigheden 
gezocht. 
Maar vandaag staat ze er weer in Se-
villa, op de Europese kampioenschap
pen, pakte ze tweemaal brons. Op de 
100 en 200 meter schoolslag. Haar 
specialiteit. 
Becue zal van haar kleine triomfen 
genoten hebben en dat mocht wel. De 

omstandigheden zaten deze keer be
ter mee. De persoonlijke problemen 
met haar coach en ex-vriend Stefaan 
Obreno werden opgelost! Het veel ge
roemde „watergevoel",' het zwem
men als een vis, kwam terug. Het re
sultaat was navenant. Goud zat er niet 
meer in. Dat is verieden tijd. 
De wereld staat niet stil en haar leeftijd 
ten spijt is Brigitte in het milieu niet 
meer „van de jongsten". Maar dat ze 
opnieuw wil meetellen, dat ze opnieuw 
serieus wil genomen worden, heeft ze 
vriend en tegestander duidelijk ge-
maak. Chapeau! 

(gp) 

deling. Dat is zo'n acht per club... Zeggen 
ze dat onze jongeren het maar voor het 
oprapen hebben, rijkelijk kansen krijgen 
maar fysiek en technisch niet volgroeid 
zijn wanneer ze zich aandienen bij de 
senioren. Eigenlijk is dat om te lachen. 
Hooguit tien procent van die buiten
landers vormt een aanwinst voor ons 
voetbal. De overige negentig percent kost 
veel (te veel) geld en remt de eigen 
jongeren af. Waarmee we niet gezegd 
hebben dat de schuld voor het falende 
jeugdbeleid uitsluitend bij de clubs ligt. In 
het buitenland worden de clubs - en dat 
was ook al zo voor het Bosman-arrest -

over het algemeen veel beter ondersteund 
door de overheden. Onder allerlei vor
men: stadionbouw, subsidies, enz. Bij ons 
is het bijna andersom en dan is men 
verwonderd dat het eigenlijk niet mar
cheert zoals verhoopt... 
Maar goed: hoop doet leven en vandaag 
ziet het er naar uit dat Racing Genk zich 
meldt om een tijdlang bovenin te voet
ballen. Negen op negen. Dat hebben ze in 
Limburg nog niet zo vaak meegemaakt. 
Ook Club Brugge startte met een maxi
mum. Maar in Harelbeke werd Club weer 
verdacht veel geholpen door de scheids
rechter. Een vreemde, oude en slechte 
gewoonte waarmee het voetbal zeker niet 
gediend is. 

In de schaduw van het competitiege-
beuren nadert de beslissende konfron-
tatie met Nederland. Het leek ondenk
baar en onmogelijk maar opnieuw 
spreekt men luidop over de kwalificatie 
voor het WK. België als groepswinnaar. 
Voor ons blijft het een fictief verhaal maar 
in voetbal weet je natuurlijk nooit... 

Gym Pie 

Aa(Ue De Mos 
draalt 
selzoens-
start van 
Standard Luik 
de soep In. 
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De eenentwintigste Memorial Van Damme 
lag niet onder bij de memorable twintigste 
editie. Ook nu weer een uitverkochte Hei-
zel, een zinderende sfeer en twee we-
reldrecords. Op de 10.000 en de 5.000 
meter. Wilfired Meert moet een gelukkig 
man geweest zijn vrijdagavond. Hij kreeg 
het toch maar weer voor elkaar. Weinig 
grote namen ontbraken. De proeven waren 
zorgvuldig gekozen, het deelnemersveld 
wijs samengesteld. Daar is kennis en (fi
nanciële) kracht voor nodig maar dit laatste 
is al lang geen probleem meer voor de 
ondernemende kleine Oostvlaming die al
machtig over de Belgische atletiekwereld 
regeert. De Memorial stond op een hoger 
niveau dan de wereldkampioenschappen in 
Athene die weinig volk lokten In het stadion 
en nog minder voor,.. de buis. En dit laatste 
was natuurlijk het ergste. 
Op de Memorial waren Daniel Komen en 
Paul Tergat de grote uitblinkers. Twee Ke-
nianen. De Ethiopiër Cebreselassie was de 
grote verliezer ook al zette hij op de 3000 
meter de beste wereldtijd neer. Cebres
elassie moest In één uur tijd evenwel twee 

Weer bingo 
wereldrecords inleveren en zoiets moet 
pijn doen. 
Daniel Komen is al een tijdje een superster 
in het circuit Hij had ook aangekondigd dat 
hij de absolute besttijd terugwilde. Komen 
kreeg zijn zin. De Keniaanse hardloper was 
in Athene al wereldkampioen geworden op 
de 5000 meter maar enkele dagen later 
verloor hij in Zurich het wereldrecord aan 
Cebreselassie en dat,,onrecht" moest ge
wroken worden Vandaar. Paul Tergat is een 
erkende grote maar hij bleef vaak steken op 
de op een na hoogste trede van het be
kende schavotje. in Brussel kreeg hij ein
delijk waar hij recht op had. Universele 
erkenning. Het publiek had een ruim aan
deel In het succes. Het schreeuwde Tergat 
letterlijk vooruit. 

Voor Wllfried Meert moet het een en ander 
een stimulans zijn. Zijn topmeeting leed 
jarenlang onder een onverklaarbaar re-
cordgebrek. Er werden In de Helzel maar 
zelden wereldrecords gebroken. Daar Is nu 
voorgoed verandering In gekomen. 

(SP) 
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T"" en zuiden van de Westerschelde ligt Zeeuws-

Vlaanderen: Nederlands grondgebied, met een 

Vlaams tintje. Vrijwilligers startten er een succesvol 

openluchtmuseum. Hun enthousiasme was 

doorslaggevend, de medewerking van de bevolking 

deed de rest. Het museum draagt de naam Het 

Vlaemsch Erfgoed en ontving de jaarlijkse 

Toerisme Prijs 1997. 

• CULTUUR ^ 

Paarden en 

kar, een 

vleugje 

nostalgie rUdt 
langs In 

Groede... 

„Boven de Schelde zijn de mensen anders. 
Daar overheerst het protestantisme. Hier 
in Zeeuws-Vlaanderen wonen kathoHe-
ken en protestanten door elkaar. De mê
lering is groot en de verdraagzaamheid 
ook. Dat maakt het tot een bijzonder 
gebied. We zijn hier anders dan de men
sen van 'de overkant'. Niet beter, maar 
wel anders." 

Aan het woord is Adrie Oosterling, in
woner van Groede, een dorpje van zo'n 
1.100 zielen in West-Zeeuws-Vlaande-
ren. Het ligt op de zuidoever van de 
Westerschelde, een paar kilometer van de 
Belgische grens, niet ver van de Vlaamse 
stad Brugge. 

Oosterling (48) werd geboren in Groede, 
studeerde in Rotterdam, gaf les in Ter-
neuzen, maar streek in 1982 weer neer in 
zijn geboortedorp. Hij woont er sinds die 
tijd boven zijn huistheater De Twee Dui

ven, waar hij met optredens als lied
jeszanger zijn brood verdient. 

OPENLUCHTMUSEUM 

Als zelfstandig ondernemer is Oosterling 
altijd op zoek naar activiteiten om de 
bezoekers van zijn huistheater te boeien. 
Zo richtte hij jaren geleden twee etalages 
in zijn straat in als „kijkdozen". Deze 
kijkdozen gaven een beeld van de handel 
en nering in het Groede aan het begin van 
deze eeuw. 

Dat sloeg aan. Oosterling hoorde dat als 
zijn bezoekers voor zijn „kijkdozen" 
stonden, de herinneringen en verhalen 
spontaan opwelden. Daarom bouwde hij 
met een groep getrouwen dit bescheiden 

tfadlties 
en trends 

Op 19 juni j. l, kreeg Het Vlaemsche Onthaal uit het 
Zeeuwse Groede voor het project Het Vlaemsch Erf
goed de Nederiandse Toerismeprijs 1997, aan deze 
bekroning is een som van 25.000 gulden (± 500.000 
fr.) verbonden. Het project werd uit 147 inzendingen 
gekozen. Met dank aan drs. Inneke Strouken, di
recteur van het Nederlands Centrum voor Volks
cultuur, namen we dit artikel over uit het Traditie, het 
voortreffelijke tijdschrift over tradities en trends. 
o» Traditie, tijdschrift over tradities en trends. Uitg.: 

Ned. Centrum voor Volkscultuur Lucasbolwerk 11 te 
3512 EH Utrecht. Viermaandelijks 600 fr. 
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initiatief verder uit tot een waar open
luchtmuseum. Aan de westkant van de 
Slijkstraat, één van de mooiste en oudste 
straatjes van Groede, werd een aantal 
pandjes ingericht die een beeld opriepen 
van het dagelijks leven in West-Zeeuws-
Vlaanderen van het begin van deze 
eeuw. 

De Slijkstraat was daarvoor een uitge
lezen plek. Al op zestiende-eeuwse kaar

werkplaats, omdat er geen pandje meer 
vrij is. Bovendien is niet de hele collectie 
uit de streek zelf afkomstig. Zo komt de 
kapsolon uit Borne en is de bij kenners 
vermaarde collectie merklappen ooit bij
eengesprokkeld door een Limburgs echt
paar. 

De timmerwerkplaats is wél authentiek 
Zeeuws. Daarachter bevindt zich het 
houtatelier van een dagverblijf voor gees
telijk gehandicapten die er houten speel
goed maken en verkopen. Het dagverblijf 
is één van de eigentijdse componenten in 
de museumformule. Het Vlaemsch Erf
goed wil namelijk geen gestold beeld van 

Zeeuws-Vlaams 
project bekroond 

ten staat het straatje vemeld en na de 
oorlog waren er nog een aardappelhan-
del, een wagenmaker, een bakker, een 
schilder, een timmerwerkplaats en twee 
cafés gevestigd. Toen na 1960 de ene na 
de andere plattelandsnering zijn deuren 
sloot, werd het er stil. 

LIVING HISTORY 

Het centrale punt van het openlucht
museum Het Vlaemsch Erfgoed is proef
lokaal Den Ooievaar, dat werd gevestigd 
in het totaal verkrotte danslokaaltje uit de 
jaren dertig. Je koopt er nu je kaartje en 
drinkt er koffie. 

De kruidenierszaak werd gevestigd in het 
pand waar van origine ooit een levens
middelenzaak zat. De schilderszaak is 
ingericht met een deel van de collectie-
Tak. Luc Tak, eigenaar van een groot 
schildersbedrijf in het naburige dorp Cad-
zand, legde uit liefhebberij de historie van 
zijn vak nauwgezet vast. De door hem 
aangekochte collecties, inclusief de mag
nifieke verzameling sjablonen, zullen nog 
dit jaar naar Groede verhuizen. 
In het textielwinkeltje is een verzameling 
textiel uit de regio te zien; ondergoed, 
mutsen, streekdrachten. 
Oosterling: „Helaas hadden we bij de 

inrichting geen geld meer voor een mooie 

inrichting, met lambrizering enzo. Toch 

functioneert het goed en als mensen de 

verzameling zien, bieden ze ons spontaan 

bruiklenen aan. Zo groeit de collectie." 

EIGENTIJDS 

Oosterling wil alles zo authentiek mo
gelijk presenteren. „Liefst in een eigen 
pandje, met een eigen voordeur." 
Toch moet hij soms concessies doen. Zo 
verhuist de schilderwmkel- en werkplaats 
dit jaar naar een hoek van de timmer

de Vlaamse cultuur geven; ook het ei
gentijdse moet er te zien zijn. 

VLAAMSE CULTUUR 

Wie zich presenteert als Het Vlaemsch 
Erfgoed moet een idee hebben van wat er 
bij die Vlaamse cultuur hoort en wat niet. 
Oosterling is echter op zijn hoede. „Ik 
heb een grote hekel aan hokjes en de 
uitspraak 'Oh wat Vlaams". Het zijn van 
die groepsstempels en voor je het weet is 
het Blut und Boden." Het Vlaemsch Erf
goed geeft een beeld van de levensstijl van 
de mensen in Groede rond 1900 en die 
levensstijl bestond uit veel Vlaamse cul
tuurelementen. 

De streek heeft ook zijn eigenheid. Dat 
heeft volgens Oosterling te maken met de 
belangrijke rol die de waterschappen heb
ben gespeeld in dit permanent door de 
zee bedreigde land. Het heeft ook te 
maken met zijn ligging aan een stra
tegische riviermonding. En met het in de 
middeleeuwen zo imposante Vlaamse 
cultuurgebied, met Brugge als één van de 
stralende middelpunten. 
Groede heeft altijd aan de periferie daar
van gelegen en daarom is er volgens 
Oosterling vooral de boertige kant van 
die Vlaamse cultuur te vinden. Kant
klossen is iets wat nog helemaal bij dat 
middeleeuwse Vlaanderen hoort en nog 
steeds wordt er in de buurt kantklossen 
gedoceerd. 

Natuurlijk heeft Groede ook altijd in
vloeden van buiten ondergaan en ook dat 
hoort bij de Vlaamse cultuur. Een voor
beeld is de komst van de Salzburger 
Lutheranen. Om geloofdsredenen wer
den ze in 1731 uit hun woonplaats ver
dreven, om via Leipzig uiteindelijk in 
Groede terecht te komen. In Leipzig 
liepen ze Johann Sebastian Bach (1685-

1750) tegen het lijf die uit mededogen een 
cantate voor hen schreef. Oosterling wil 
die cantate nu graag laten uitvoeren in de 
Lutherse kerk. 

VANUIT DEN VREEMDE 

Opvallend is dat de initiatiefnemers van 
Het Vlaemsch Erfgoed vooral „geëmi
greerde" Zeeuwen waren. Vanuit den 
vreemde viel hen het bijzondere van hun 
geboortestreek op. Niet zo gek, vindt 
Oosterling: „Als je er woont, dan zie je 
dat niet meer. Je kunt toch niet de hele 
dag blij verrast zijn door je eigen om
geving?". 

Velen van hen hadden zich al eens af
gevraagd wat je met Groede kon doen als 
het gaat om zijn rijke cultuurhistorie. Het 
historische dorp, onbeschadigd uit de 
oorlog gekomen, was ooit het grootste 
landbouwdorp van West-Zeeuws-Vlaan-
deren. Ruim veertig winkeltjes en am-
bachtsbedrijven ondersteunden de boe
ren. Wat zou je van dat beeld kunnen 
terughalen? 

De zaak ging aan het rollen toen de 
Lutherse kerk dreigde te worden afge
broken. Oosterling richtte met mede
standers de Stichting Groede op die het 
gebouw kocht en het daarmee uit slo-
pershanden redde. De kerk werd de ex
positieruimte en het visitekaartje van de 
kersverse Stichting Groede. Met een 
banklening kocht men de pandjes in de 
Slijkstraat; een flink financieel risico voor 
de bestuursleden. In het eerste jaar, 1996, 
kwamen er zo'n 5000 bezoekers, „maar 
we moeten er veel meer kunnen halen", is 
Oosterlings stellige overtuiging. „Uit on
derzoek blijkt dat de toerist aan zijn 
verblijf een culturele component wil vast
plakken." 

Volgens Oosteriing blijft Het Vlaemsch 
Erfgoed nog wel even het opgroeiende 
kind dat zorg behoeft op alleriei ter
reinen. „Maar we komen nu uit de ex
perimenteerfase en de collectie is groot 
genoeg om een interessante morgen in 
door te brengen. We hebben ons in de 
kijker gespeeld en daarom kunnen we nu 
tegen de overheid en potentiële sponsors 
zeggen: wij zijn er, wat gaan jullie nu 
doen om ons te steunen?" 

c» Het Vlaemsch Erfgoed, Slijkstraat 1, 

Groede, West-Zeeuws-Vlaanderen, is 

het hele jaar geopend van dinsdag tot 

en met zaterdag, van 9 tot 12 en van 

13 totUu. Info: 0031/117-372414. 
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w e zijn het zo gewoon geworden dat het 

tegenovergestelde ons verwondert. 

Bijna alle artikelen, uitzendingen en boeken die zich, 

ten onzent zoals in het hele Westen, met 

onderwerpen als inwijking en vreemdelingen inlaten, 

worden geschreven door mensen zonder aandacht 

voor de eigen volksaard. Meestal zijn het dezelfden 

die er aan twijfelen of die wel bestaat. 

^ BOEKEN ^ 

Met Jaak Peeters horen we eindelijk eens 
een andere klok. Hier is een onbetwist
baar militante bekende Vlaamse, wat 
meer is: heelnederlandse, (volks)natio-
nalist aan het woord. In een soort uit
gebreide open brief richt hij zich als 
nationalist tot de vooral islamitische in-
wijkelingen die in Vlaanderen zijn komen 
wonen. Hem komt de verdienste toe, 
vanuit een zeer ongebruikelijke, alhoewel 
voor de hand liggende, hoek aan het 
vreemdelingendebat deel te nemen. 

DUBBELZINNIG DEBAT 
Scherp wijst Peeters op een tot nu toe zo 
goed als verzwegen dubbelzinnigheid in 
dit debat. Door aan inwijkelingen te 
vragen, zich in „België" te integreren 
zonder hen er op te wijzen dat dit in 
Vlaanderen betekent dat zij eigenlijk met 
de Vlamingen solidair moeten worden, 
maakt van hen in het ijle zwevende „Bel
gen". Cultureel betekent dit niets maar 
politiek en mentaal komt het er wel op 
neer dat zij zodoende, in Vlaanderen 
wonend, het zoveelste blok aan het 
Vlaamse been worden. Verantwoordelijk 
voor deze gang van zaken zijn op de eerste 
plaats de talrijke nationaal-onbewuste 
Vlamingen. Wij kunnen niet verwachten 
dat de inwijkelingen zich Vlaamser gaan 
opstellen dan de meerderheid der Vla
mingen zelf. Indien onze zelfstandigheid 
een feit ware en dus zowel een Vlaamse 
„nationaliteit" zou kunnen toegekend 
worden als een Vlaamse identiteitskaart, 
dan zou deze toestand ook in de ogen van 
de inwijkelingen duidelijk zijn. Dan zou
den wij ook Vlaamse voorwaarden kun
nen stellen voor inburgering; net zoals 
Eesten en Letten dat nu kunnen. De 
Belgische situatie vormt eens te meer een 
hinderpaal voor een gezonde ontwik
keling. 

Jaak Peeters ziet dat heel duidelijk. An
ders echter dan zij die vinden dat die 
vreemdelingen dan maar gewoon „bui
ten" moeten (wat weinig realistisch is) en 
ook anders dan zij die vinden dat fla
minganten zich tegenover vreemdelingen 
wat moeten gedeisd houden en vooral 
hun Vlaamse identiteit op een laag pitje 
zetten, wil hij de inwijkelingen duidelijk 
maken dat zij in Vlaanderen alleen dan 
welkom zijn als ze de ontvoogdingsstrijd 
van de Vlamingen tegen de staat België 
steunen. Meer nog: Peeters betoogt dat 
inwijkelingen en vlaamsgezinden een ge
meenschappelijk belang hebben want een 
gemeenschappelijke vijand: België. 
Ons dunkt dat dit eerder een wens is (als 
vader van de gedachte) dan een zeker
heid. Zelf zouden wij het al mooi vinden 
als al dan niet „genaturalizeerde" vreem
delingen zich om te beginnen neutraal 
zouden opstellen tegenover ons ontvoog-
dingsstreven; en geen vijandige reflexen 

vertonen tegenover Vlaams-nationale 
zinnebeelden. 

Ten gronde evenwel heeft Jaak Peeters het 
bij het rechte eind. Wie in Vlaanderen 
vaste voet wil vatten, moet zich solidair 
gedragen met het volk waarbinnen hij 
zich neerlaat. En niet alleen met de staat 
waarvan hij het burgerschap bezit of 
nastreeft. Zoals inwijkelingen in Zuid-
Tirol solidair horen te zijn met de Ti-
rolers, niet met de Italianen tegen de 
Tirolers; op straffe door de plaatselijke 
gemeenschap uitgestoten te worden. Eens 
te meer vervalst het staatsdenken de so
ciale, culturele en ethnische werkelijk
heid. 

meent te hebben om dit niet aan te 
vragen, m.a.w. indien hij verkiest, niet ten 
volle deel uit te maken van de Belgische 
gemeenschap - in de huidige toestand dus 
ook niet van de Vlaamse - dan kan hij 
geen recht laten gelden op medebeslis
singsrecht over die gemeenschap, dan 
hoeft hij geen stemrecht. Stemrecht is de 
bekroning van een wederzijdse als ge
slaagd erkende integratie, niet een voor-

TUssen Vlamingen 
en vreemdelingen 

staat België 
WEGWIJZER 
MET ENKELE FOUTEN 
De schrijver getroost zich vele inspan
ningen om aan ingeweken „landgenoten" 
diets te maken in welk kluwen zij terecht 
gekomen zijn en wat de bewuste kern van 
het Vlaamse volk van hen verwacht. Hij 
houdt een heel ander betoog dan wat zij 
gewoonlijk te horen krijgen. Zo maakt hij 
ook begrijpelijk waarom vlaamsgezinden, 
vooral rond Brussel, het met de ver
werking van vreemdelingen moeilijker 
hebben dan Walen. 

Toch betekent dit geenszins dat hij in
wijking als zodanig toejuicht, evenmin als 
de zgn. multiculturele samenlevig. Hij 
aanvaardt de inwijkelingen die er nu 
eenmaal zijn, maar beseft dat zij een 
vraagstuk vormen dat ernstige bespreking 
verdient. Hij pleit helemaal niet voor 
verdere inwijking, in tegenstelling tot 
heel wat individualisten die ze binnen
halen als voorboden van een door hem 
gewenste volkerenvermenging. 
Hij ontveinst zich niet welk gevaar de 
migrantenbevolking voor de Vlaamse be
weging inhoudt. Een veranderde samen
stelling van het Vlaamse volk schijnt hij 
evenwel niet te duchten. 
Een uitschuiver is o.i. zijn nogal on
verwachte, uiterst bondige en van ar
gumenten gespeende uitspraken ten gun
ste van stemrecht voor „migranten". In
dien hij daarmee bedoelt dat een voor het 
overige goed geïntegreerde migrant ook 
stemrecht (zelfs stemplicht) moet bezit
ten, heeft hij natuurlijk gelijk. Maar 
waarom zou die geen (gemakkelijk ver
krijgbaar) Belgisch staatsburgerschap 
aanvragen ? Dan bekomt hij dit stemrecht 
automatisch! Indien hij een goede reden 

waarde ertoe. Omgekeerd handelen is de 
wagen vóór de paarden spannen. 
Er kruipen in Peeters' uiteenzetting nog 
andere slakken rond waarop wij zout 
zouden kunnen strooien. Zo verdenkt 
niet iedereen die ongraag vreemdelingen 
ziet inwijken hen van rasminderwaar-
digheid. En kunnen vragen gesteld bij de 
aanpassing die een inheemse bevolking 
zich zou moeten getroosten tegenover 
inwijkelingen waar zij niet om gevraagd 
heeft. 

Maar ook op een aantal toe te juichen 
uiteenzettingen gaan wij hier niet in. Bv. 
op de goed geschetste pogingen van het 
Belgische staatsbestel om de Vlaamse be
weging stelselmatig met racisme in ver
band te brengen en zodoende de mi
granten ertegen te mobiliseren; op een 
uitstekende ontleding van de filosofische 
basis der anti-nationale strekking bij vele 
hedendaagse intellectuelen; op de ont-
maksering van de boosaardige leugen 
volgens welke wij (i.p.v. België) gast
arbeiders naar hier gehaald hebben om er 
het vuile werk te verrichten; en op nog 
menig ander onderwerp. 
Slotsom: net zoals Ludo Abicht, die het 
voorwoord schreef, bevelen wij dit boekje 
graag aan, aan flaminganten én aan mi
granten, als aanzet tot een hoogst wen
selijke discussie over een onderwerp dat 
bezig is uit te groeien tot een nieuw 
taboe. 

De snedigheid van de polemische stijl die 
Jaak Peeters met verve hanteert maakt de 
lezing voor alle belangstellenden tot een 
geestelijk genot. 

Karel Jansegers 

c» Waarde Landgenoten. Brief van een 

Vlaamse nationalist aan de nieuwe 

Vlamingen.]aak Peeters. Uitg. Icarus, 

Antwerpen, 1997, 134 bh., 495 fr. 

WIJ kunnen 
niet 
verwachten 
dat de 
Inwijkelingen 
zich Vlaamser 
gaan 
opstellen dan 
de 
meerderheid 
der 
Vlamingen. 
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HAAL MEER UIT 
De problematiek die Jaak Peet
ers in zijn boek „Waarde Land
genoten „ behandelt wordt be
slist een van de grote discus
siepunten van de komende ja
ren. Peeters, die ooit nationaal 
secretaris van het Vlaams Blok 
was verliet die partij uit on
vrede met haar onverzoenlijk 
vreemdelingenstandpunt. 
Zijn boek is des te merkwaar
diger omdat hij als onversneden volks-nationalist 
een warm en stevig onderbouwd pleidooi houdt 

voor een brede dialoog tussen 
flaminganten en migranten. 
Dit boek moet u lezen en met 
voor- en tegenstanders be
spreken! 

Waarde landgenoten 
Speciaal voor WU-lezers 

c& WIJ-abonnees kunnen zich 

het boek (handelsprijs 495 

fr.) aanschaffen voor 345 

fr (portkosten inbegre

pen). Een briefje naar WIJ-

redactie, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel of 

fax: 021219. 97. 25. 

ANTWOORDBON "^ 
Naam & Voornaam: 

Adres: 

O Ja, stuur mij exempla(a)r(en) van Waarde Landgenoten, ik stort vandaag 
X 345 fr. op rek. 435-0259701-15 met vermelding "Landgenoten" 

Handtekening 
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NICHT FALLS 
ON MANHATTAN 

Over regisseur Sidney Lutnet zei Paul Newman ooit: "Hij is de 

enige man die dubbel kan parkeren voor een hoerentent. Zo snel is 

hij." En inderdaad, gedurende een lange periode maakte hij bijna 

jaarlijks zijn film, zonder de kwaliteit geweld aan te doen. Wte 

volgende van zijn films niet zag, of ze nog eens wil terugzien, kan 

in de maand september in het Filmmuseum {tel 031233.85.71) te 

Antwerpen terecht: Twelve angry man' (1957), The hill' (1965), 

The group' (1966), The deadly affair' (1966), 'Murder on the 

Orient express' (1974), 'Network' (1976), 'Dog day afternoon' 

(1975), 'Equus' (1977), 'Prince of the city' (1981), The verdict' 

NIEUW IN PE BIOS 

(1982). Deze kleine retrospective kwam er omdat Lumet een boek 

uit heeft 'Making Movies', en dat begin september zijn nieuwste 

film Night Falls on Manhattan in de zalen komt. 

In deze film berijdt hij opnieuw zijn stokpaardjes: corruptie en 

compromis, en opnieuw heeft hij het over de New Yorkse 

politie. 

Sean Casey (Andy Garcia) werkt als nieuweling bij de openbare 

aanklager en zit met een dilemma, want er zou wel eens kunnen 

worden ontdekt dat zijn vader Liam (lan Holm), die carrière 

maakte bij het New Yorkse politiecorps, niet helemaal zuiver op de 

graat is. Het eeuwige lot is daar echter om te helpen, en pa raakt 

dodelijk gewond bij een bewakingsopdracht. Morgenstern (Ron 

Leibman), de openbare aanklager, die de nieuwe verkiezingen op 

het oog heeft, kiest uiteraard de zoon om de zaak te pleiten. De 

openbare aanklager is tegelijkertijd het pispaaltje van de pers en de 

advocaten van de tegenpartij, terwijl er achter hem nog enkele 

klaarstaan met een lang mes om zijn baan over te nemen. Maar 

Morgenstern blijft achter Sean staan, en wanneer die het moet 

opnemen tegen de liberale kruisvaarder Vigola (Richard Drey fuss) 

zie je hem met iedere scene aan kracht winnen, tot Morgenstern 

een hartaanval heeft... 

Een film die voldoet aan de hoge eisen die Lumet zichzelf stelt: dus 

niet voor een groot publiek, maar wel voor de fijnproevers. (***) 

W. Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P • 

Juliette Lewis en 
woody Harreison 
In Natural Born 
Killers, zat. 30 
aug., TV 1 om 

23U.25 

Uit-gegeven 

W coming to America Prins Akeem is de troon
opvolger in het Afril<aanse Iconlnlcrijk Zamunda. Op 
een dag komt zijn vader aanzetten met een door hem 
uitgezochte bruid. Dat zint Akeem niet en samen met 
zijn trouwe dienaar Semmi trekt hij naar New York. om 
een geschikte partner te zoeken. Ouderwets voor
spelbare romantische komedie met een weergaloze 
Eddie Murphy, die voor het eerst zijn komisch ac
teertalent etaleerde. Zat. SO aug.. VTIWI om 2lu. 

^S? Diamant Eerste aflevering van een nieuwe 
Vlaamse dramaserie met Herbert Flack, Tine Van de 
Brande, Ann Ceurvels e.a. In een Illegale diamantmijn 
In het Congolese oerwoud wordt een enorme ruwe 
diamant gevonden. Kalondo wordt door het stam
hoofd aangeduid om de steen In Antwerpen te gaan 
verkopen .. Zon. 31 aug., VTR/I om 21U.35 

& = # Document: ZU over ons Documentaire 
waarin een aantal buitenlanders In Vlaanderen en 
Brussel mening geven over België en de Belgen, In het 
bijzonder de Vlamingen. IMaan. 1 sept., TV 2 om 
20U.30 

^=3 Romeo is bleeding Amerikaanse actiefilm van 
Peter Medak (1993) met Gary Oldman, Lena Olln, 
Annabella Sclorra, Juliette Lewis e.a. Jack Grlmaldl, een 
aan lager wal geraakte New Yorkse politieman ver
dient in Arizona een aardige duit door klusjes voor de 
mafia op te knappen Op een dag krijgt hij de opdracht 
de machtige Mona Demarkov uit de weg te ruimen. . 
Dins. 2 sept., VT4 om 22u.30 

^S widow's Peaic in een dorpje op het eiland 
Emerald wonen hoofdzakelijk oude, rijke weduwen. 
Het leven gaat er rustig zijn gangetje en ledereen 
schikt zich naar de bemoelzleke Mrs. DC. Dat ver
andert wanneer de ooriogsweduwe Edwina er neer
strijkt. Ierse komische film van Jon Irvln uit 1994 met 
Mia Farrow, Joan Plowrlght en Natasha Richardson 
woens. 3 sept., TV 2 om 20u.30 

t - J ^ Jan Pubiielc Jan Van Rompaey is terug voor 
een nieuwe 16-delige reeks rechtstreekse discus
sieprogramma's. Elke week is er een nieuw publiek; 
het vaste panel wordt gerecruteerd uit Luckas Vander 
Taelen, Pascal Deboosere, Tessa Vermeiren, Mies Meul-
ders, Reddy Demey, Staf Nimmegeers en Jean-Marie 
Dedecker Don. 4 sept.. TV 1 om 20U.55 

'fe:r=f Wolf Een lusteloze uitgever van boeken in 
Manhattan wordt op een dag door een wolf gebeten. 
Tot zijn niet geringe verbazing begint zijn haar te 
groeien op de plaats waar hij gewond werd. En dat is 
pas het begin van een hele metamorfose. Ame
rikaanse thriller van Mlke Nichols uit 1994 met Jack 
Nicholson, Michelle Pfeiffer en Christopher Plummer. 
Vrii. 5 sept., TV 1 om 2iu.25 

Als er vandaag geen De Nieuwe Pa

norama bij de krantenboer ligt dan ligt dat 
niet aan het gebrek aan badpakken of 
fotomodellen. De Panorama-redactie 
staakte immers tegen het opdoeken van 
haar blad. De uitgever Mediaxis wil de titel 
tegen het einde van dit jaar uit de handel 
halen omdat de verliezen te groot zouden 
worden. Het blad kende volgens de CIM-
cijfers - Centrum voor Informatie over de 
Media; deze cijfers heten de enige echte te 
zijn - m 1994 wekelijks nog bijna 395.000 
lezers. In 1996 was dat aantal al geslonken 
tot 319.000. Voor de tijdschriftenmagnaat 
Mediaxis, die naast De Nieuwe Panorama 
ook borg staat voor o.m. Humo, TV-

Express, TV-Story, Libelle en Flair, vol
doende reden om het weekblad van de 
'schoon madammen in cyberspace' aan het 
eind van het jaar op te doeken. Voor het 
grootste gedeelte van de vaste Panorama
medewerkers wordt een oplossing gezocht 
binnen het bedrijf, de rest zal elders zijn 
heil moeten zoeken. 

Dat De Nieuwe Panorama verdwijnt valt 
te betreuren. Een blad dat wekelijks meer
dere honderdduizenden lezers kan be

koren heeft minstens voor hen een on
vervangbare waarde. Omdat het evenwel 
niet rendabel heet te zijn wordt het op
gedoekt. Het kan blijkbaar ook niet re
kenen op geld van andere, wel winst
gevende bladen binnen de groep. Me
diaxis wenst ook Elga en Feeling te laten 
samensmelten tot één maandblad. De 
vaste redactie van Feeling werd inmiddels 
al gevoelig ingekrompen. 

Als VTM in het nieuws komt, zorgt dat 
op Medialaan 1 zelden voor een kleurrijke 
dag. Zo werd de programma-directie al
weer gewijzigd. Sinds het vertrek van 
'Mike en Guido' moet dat zowat de -tigste 
keer zijn. De commerciële omroep is bo
vendien niet vies van wat fiscaal stunt
werk. Om zijn kijkers nog beter ter wille te 
kunnen zijn richtte hij een Luxemburgse 
dochteronderneming op, een zogenaamde 
'captive'. Dat is een maatschappij die voor
ziet in verzekeringen die omwille van hun 
specificiteit niet bij de grote verzekerings
kantoren kunnen aangegaan worden. Ze 
slaan bv. op het wegvallen van sleutel
figuren of, zoals ook bij VTM, op het 
afbreken van satellietverbindingen. De 

Dagmar Uekens volgend jaar niet meer 
In badpak In De Nieuwe Panorama. 

miljoenen premies die betaald worden zijn 
niet belastbaar en op die manier vormt de 
'captive' een aangename en bovendien 
legale manier om minder belastingen te 
betalen. Omdat de financiële papieren van 
VTM niet meer zo schitterend zijn, zag de 
omroep zich genoodzaakt zijn captive, de 
Compagnie de Reassurance VTM-Lux, te 
verkopen. Te laat voor de BBI, de Bij

zondere Belastinginspectie, die meende 
dat, naast anderen, VTM zich schuldig 
maakte aan het ontduiking van belasting. 
Als de BBI het gelijk aan zijn kant krijgt dan 
wacht de omroep een boete van meer dan 
100 miljoen fr., geld dat toebehoort aan de 
gemeenschap... 

M 

Het zal geen jaren meer duren 
vooraleer er In de zomer enkel en 
alleen nog herhalingen te bekijken 
vallen. De kijkcijfers worden jaar na 
jaar lager en dat gegeven doet de 
omroepen zonder twijfel een ver
keerd besluit trekken. „De mensen 
kijken geen TV In de zomer", zal na 
een duur onderzoek verklaard wor
den. Beter is: „Heü debiliteitsge-
halte van de zomerprogramma 's is 
nu dermate hoog dat zelfs Ger-
tjeuh, Albertooo en Octaaf De Bolle 
er niet meer mee kunnen lachen." 
Over één week Is het afgelopen en 
kruipen de Sabines en de Flens 
weer In het omroephok Of in het 
kraambed natuuriijk. Of het dan 
zoveel beter zal zijn, valt overigens 
te betwijfelen Er komen een 
nleuwsooriog, ochtendpro
gramma's, een 'Canvas', een ver
beterde TV1. De Ijver en poeha 
waarmee één en ander aangekon
digd wordt doet nu al vermoeden 
dat er weer meer geld In reclame 
en studiebureaus is gestoken dan 
in de programma's zelf. 
Maar dat Is voor later. Nu zijn er 
nog de zomerprogramma's en één 
ervan is 'Volgende keer beter' een 
praatbarak met de hyperklnetlsche 
Ingeborg als geweten van Vlaan
deren. Ingeborg gaat bij ons in de 
hulskamer Inmiddels door als een 
Poly Valentje. Zingen, toneel spe
len. Interviewen, Schuif Affen en 

uitschuiven: er Is niets wat Inge
borg niet schijnt te kunnen. Dat wil 
zeggen- er is niets waarvan In
geborg denkt dat ze het niet kan. 
Wat dan weer wil zeggen dat er 
niemand Is die tegen Ingeborg 
durft zeggen dat ze, wil ze nog met 
opgeheven hoofd door Vlaande
ren lopen, vooral moet doen wat 
ze echt goed kan. Aan Els De 

onze moeder altijd. En of ze gelijk 
had! Ingeborg waarschuwde ons 
ervoor dat ze 'Interessante dingen' 
met Riet te bespreken had. En dat 
was maar de halve waarheid: Riet 
gelooft immers in reïncarnatie, 
had een jonge Indiër drie dagen na 
haar eerste ontmoeting met hem 
ten huwelijk gevraagd en gaf te 
kennen zoveel van 'spiritualisme' 

Het wordt 
nooit beter 

Volgende keer beter, vrijdag 22 augustus 1997. VTiyfl 

Schepper moet ooit iemand ge
zegd hebben dat ze grappig is en 
het ordinaire gevolg daarvan moet 
ook u Inmiddels bekend zijn. De 
zelfvernoegde manier waarop blije 
Ingeborg het beleefd en verplichte 
applaus voor één van haar Chlro-
optredens in ontvangst nam, laat 
In dat kader weinig goeds ver
hopen. 
Het door de wind en regen ge
tekende vrolijkheidswonder had 
vanavond het bezoek van Riet Van 
Gooi een ons totaal onbekende 
bekende Vlaming. Scheen het om 
een 'Famllle'-lld te gaan. „Familie 
zijn vrienden die je niet kiest" zijn 

te weten dat het ons niet zou 
verbazen dat De Slegte bij gebrek 
aan voorraad even de deuren 
moet sluiten. Later in het pro
gramma nam ze zowaar het woord 
'quantumtheorie' In de mond en 
ging daarover in discussie met 
Jean-Plerre Van Rossem die het 
gezelschap had vervoegd. Daaruit 
zijn twee besluiten te trekken: VTM 
zal het programma onder de noe
mer 'Educatie' brengen en Van 
Rossem Is een oplichter. Iemand 
die beweert de verstandigste van 
de hoop te zijn, heeft In 'Volgende 
keer beter' niets te zoeken. 

Krik 
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Eenlielcisspelling 
Ik las met belangstelling de artikelen van 
Herman 0. A Wilms (WIJ, 24 juli jl.) I.v.m. 
de spelling van eigennamen. Ik ben het 
met hem eens dat wij In Vlaanderen 
eindelijk eens komaf zouden moeten 
maken met de slordige „Belgische" 
schrijfwijze van onze namen. 

Het ergert mij mateloos de ene keer de 
naam van de ere-voorzltter van de partij 
als Frans Vanderelst, dan weer als Frans 
Van Der Eist of als Frans Van der Eist 
gespeld te zien. Terwijl er maar één 
correcte spelling is, nl. Frans van der 
Eist. 
Het is niet te geloven dat er Vlaams
gezinden zijn die mordicus aan de ver-

franste spellingsvorm van hun naam 
blijven vasthouden met het argument 
„wij zijn geen Hollanders". 
Ik hoop met de heer Wilms dat ook WIJ 
het goede voorbeeld van o.a. Davids-
fonds zal overnemen en eindelijk de 
schrijfwijze van eigennamen aan de cor
recte regels aanpast, 
ik kan mij vergissen, maar ik dacht dat dit 

trouwens afgesproken was bij de spel-
llngsaanpassing van het eind van de 
jaren 40. 

Renaat van Beeck, 
Berchem 

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

Diksmuide 
Velen voelen zich geroepen, om vanuit 
eigen machtsbasis, geloofsovertuiging of 
ideologie, elke afwijkende vorm of norm 
als volksvijandig af te schilderen. 
Laten we niet te veel zoeken naar wat ons 
scheidt, maar naar wat ons daadwerkelijk 
bindt. 

De Vlaamse beweging, als het cement, die 
onze natie vertegenwoordigt, zou een 
éénheid in verscheidenheid moeten zijn. 
Als we een beter en meer Vlaanderen 
willen, zullen we allen samen inhoudelijk, 
en vooruitstrevend te werk moeten gaan. 
De tegenstanders van onze Vlaamse natie, 
verkneukelen zich in onze hinderlijke 
verdeeldheid. 

Slechts éénheid, verdraagzaamheid en 
menselijke rede zullen ons doen slagen in 
ons streven naar zelfstandigheid, onaf
hankelijkheid en het zelfbeschikkings
recht dat daarop volgt. 
Ikzelf, een etno-Vlaming, wens een leef
baar en doorzichtig Vlaanderen, of he
lemaal geen Vlaanderen. 

Mahieddine De Paepe, 
Mariakerke (Gent) 

Eenvoudiger 
oplossing 
De gemeenteraadsleden van de lijst DWO 
(Demokraten Wezembeek-Oppem, 

Vlaamse eenheidslijst sinds 1964) hebben 
kennis genomen van de omzendbrief van 
minister Leo Peeters van 1 augustus 1997 
in verband met de toekenning van de 
taalpremie in de faciliteitengemeenten. 
Ze stellen vast dat de voorgestelde re
geling een billijke oplossing inhoudt voor 
de historisch gegroeide situatie van het 
personeel en tegelijk een terechte nadruk 
legt op het Vlaamse karakter van deze 
gemeenten. 

De betrokken personeelsleden lijden geen 
noemenswaardig financieel verlies door 
de nieuwe regeling, ondanks het feit dat 
er voor de toekenning van de taalpremie 
strikt genomen geen wettelijke grond is, 
zoals terecht door minister Peeters wordt 
uiteengezet. 

Door deze regeling bestaat er geen be
letsel meer voor de definitieve goed
keuring van het personeelsstatuut met 
duidelijke voordelen voor het personeel 
zelf en een betere dienstverlening aan de 
bevolking. 

De DWO-gemeenteraadsleden die samen 
met de UF-fractie van burgemeester van 
Hoobrouck d'Aspre de bestuursmeerder-
heid vormen, nemen uitdrukkelijk af
stand van de onjuiste standpunten en 
onterechte beweringen van de burge
meester in verband met deze omzend
brief. 

Het rationele denken van sommige frans-
taligen wordt blijkbaar altijd opnieuw 
vertroebeld door de manifeste onwil te 
erkennen dat de faciliteitengemeenten 
niet tweetalig zijn en dat ze onverkort wel 
bij het gewest Vlaanderen behoren. 
Vanzelfsprekend kunnen de DWO-ge
meenteraadsleden in geen geval akkoord 
gaan met zijn stelling dat de enige op
lossing zou zijn deze Vlaamse gemeenten 
bij Brussel aan te hechten. De afschaffing 
van de faciliteiten zou ten andere een veel 
eenvoudiger oplossing zijn voor zijn pro
bleem. 

Greet Geusens, 

Richard Peeters, 
Piet Stroobandt, 

Jan Walraet (fractieleider), 

DWO-raadsieden, Wezembeek-Oppem 

Sprooicie? 
Wat gebeurt er mijn ons kijk- en luis
tergeld? Betalen wij ook voor RBTf die 
van 's morgens tot 's avonds uitzendt? Wij 
krijgen zelfs geen middagnieuws op 
BRTN, dat moet dan maar van VTM 
komen. Ik ben benieuwd naar de uit
straling van de VRT. Dat zal ook wel een 
klein straaltje zijn. Nu kunt ge in Virton 
de BRTN niet eens ontvangen. Vlaan
deren komt nog altijd op de tweede 
plaats. De 60/40 verhouding is dus maar 
een sprookje! 

R. Van den Brande, 
Haacht 

Red. Het verlangen van de lezer gaat in 
vervulling. Vanaf september brengt de 
BRTN elke middag om 13u. een nieuws
uitzending. 

Agrarische ethieic 
Met genoegen hebben wij vanuit de me
dia vernomen dat KU Leuven eindelijk 
besloten heeft de vele diverse problemen 
die zich inzake agrarische ethiek stellen, 
niet langer over zich heen te laten gaan, 
maar er zich terdege mee bezig te hou
den. 
Dit bij middel van een Centrum Agra
rische Bio- en Milieu Ethiek, dat reeds 
een jaar proefdraait, maar zal verwerkt 
worden in de lessenprogramma's,. Maar, 
hoe goed bedoeld ook, het blijven keu
zevakken die weliswaar krachtig zullen 
aanbevolen worden. Terzake wordt ook 
om medewerking verzocht van de Land
bouwuniversiteit Wageningen, waar trou
wens reeds enkele jaren leerstoelen Bio-
land- en tuinbouw fungeren. 
Wij durven hopen dat er terzake niet 
teveel zal gefilosofeerd worden. Maar dat 
men ook het probleem van de bodem
vruchtbaarheid in functie van hoogwaar
dig bodemleven zal heropnemen. En met

een ook of deze terechte bezorgdheid om 
ethiek zal uitdeinen naar bezorgdheid 
voor de verbruiker. Deze heeft tenslotte 
recht op gezond voedsel zonder hor
monen, noch antibiotica, zonder veel 
teveel nitraten noch de residuus van hon
derden giftige tot zwaar giftige pesti
ciden. 

Deze laatste zijn trouwens totaal over
bodig, nu men in de USA de jongste twee 
jaar een twintigtal bio-gewasbeschermers 
heeft op punt gesteld op basis van spe
cifieke DNA-structuren. 
Wij zijn van mening dat gezonde voeding 
voor mens en dier een niet onbelangrijk 
ethisch aspect heeft. 

Anne Willekens en Rik Dedapper, 
Geraardsbergen 

VL-sticicers 
Na het politieke reces gaat de discussie 
over het Euro-stemrecht alleszins terug 
de kop opsteken. Het lijkt mij zinvol dat 
de Volksunie het voortouw neemt en een 
positief beeld van Vlaanderen in Brussel 
uitdraagt. Vandaar volgende suggestie: 
kan de VU niet op een bepaalde ochtend 
aan de grote kruispunten op de invals
wegen van Brussel door het gratis uit
delen van „VL"-autostickers (gekoppeld 

aan een kort pamfletje) de Vlaming vra
gen zich ook inderdaad als Vlaming in 
Brussel kenbaar te makenf ? Een positieve 
actie, die wellicht op media-aandacht zou 
kunnen rekenen... 

Tom Bevers, 
Essen IS 

RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand In. De redaktie 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. 

De Volksunie stelt voor: 

VERWONDERING 
Een ontdekkingstocht 

over wat mensen boeit en bezieit. 

Dinsdag 2 september: 
"Wat heb je vandaag op school geleerd?" 

T V l , 2 3 . 1 5 uur - na het laatavondjournaal 

•i'.^i^^'^.- •• 
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H et Taal Aktie Komitee (TAK) bestaat 25 jaar. 

Naar aanleiding daarvan hadden we een 

gesprek met voorzitter Guido Moons en met Bart 

Devalck die de vaak ludieke acties van TAK 

organiseert en begeleidt. 

Guido Moons en Bart Devalck zijn twee 
verschillende persoonlijkheden. Moons is 
de bewogen en fel geëangeerde flamingant 
die pas uit zijn kraam schiet als het hem 
teveel wordt. Moons wekt vertrouwen op, 
heeft charisma en ook flair, dat vooral tot 
uiting komt wanneer hij aan het praten 
slaat. Bart Devalck laat zich graag kennen 
als het jonge geweld. Hij houdt ervan zich 
te manifesteren. In tegenstelling tot 
Moons is Devalck een echte flapuit. 

STAATSGEVAARLIJK 

In hoeverre worden jullie door 
de staatsveiligheid in de gaten 
gehouden? 

Guido Moons: „Ik herinner me de jongste 
amnestiebetoging rond Leo Ymdevogel 

aan het Gentse justitiepaleis. De rijkwacht 
vroeg eerst mijn identiteitskaart, nadien 
nam ze mij mee. Ik moest me bij de 
procureur aanmelden. Die heeft mij de 
mantel uitgeveegd. Hij vroeg: weet u wel 
wie ik ben en welke macht ik heb? Ik kan 
u doen aanhouden. Ik antwoordde: mijn
heer ik begrijp dat, u doet uw werk, wij 
voeren onze actie, dat zijn de risico's die 
we lopen. De betoging was niet aan
gevraagd. We doen dat bijna nooit; we 
weten toch altijd dat het ons verboden 
wordt. TAK werkt op de rand van het 
legale en het illegale. De week na de 
amnestiebetoging, terwijl ik met mijn 
dochtertje thuis kwam, zag ik voor mijn 
huis een rijkswacht-combi staan. Toen 
werd ik voor het eerst in mijn leven met 
een huiszoeking geconfronteerd. We had
den op een aantal zere tenen getrapt. We 
voeren vaak onverwachte betogingen, 
vanuit een onvoorziene thematische in
valshoek. Dat werkt de ordedienst op de 
zenuwen." 

Bart Devalck: „We weten zeker dat we 
tijdens bepaalde perioden door de staats
veiligheid werden afgeluisterd. Dat was 
het geval tijdens de grote Voer-manifes
taties. Toen was er sprake van een re
geringscrisis. We weten dat TAK tot de 
staatsgevaarlijke verenigingen gerekend 
wordt. Naar het schijnt van jaar tot jaar 
een beetje meer. Aan de lijve ondervinden 
we dat niet. Wat we wel meemaken is dat 
bepaalde militanten van TAK door rijks
wacht op politie geïntimideerd worden. 
Het komt voor dat de politie na een 
bepaalde actie en nadat een proces-verbaal 
werd opgesteld een militant op zijn werk 
opbelt met de bedoeling hem in ver
legenheid te brengen. Door de staats
veiligheid worden wij op gelijke voet be
handeld als de islamitische terrreuror-
ganisatie GIA. Ik vroeg eens aan de Brus
selse procureur, mevrouw Konings, of ze 
dat niet een beetje overdreven vond. Uit 
haar antwoord kon je afleiden dat ze onder 
druk staat van bepaalde politieke figuren 
als de Brusselse burgemeester De Donnea 

(PRL) die TAK liever kwijt dan rijk is. Weet 
je, TAK wordt vooral als staatsgevaarlijk 
aanzien omdat we gevoelige thema's aan
snijden, zoals de onafhankelijkheid van 
Vlaanderen en het streven naar een 
Vlaamse republiek. In Brussel, Vlaams-
Brabant en Wallonië is dat een taboe. In 
Vlaams-Brabant krijgen de rijkwachtof
ficieren van hogerhand het bevel om bij 
elke actie nadrukkelijk aanwezig te zijn, 
met waterkannonnen en dergelijke meer, 
ook als slechts drie TAK-militanten aan de 
actie deehemen. Een dergelijke behan
deling is ook het gevolg van het feit dat wij 
door de brede Vlaamse beweging gesteund 
worden en vooral omdat een aantal 
Vlaamsvoeldende journalisten onze doel-

hebben we de pers nodig. Als de pers uw 
acties en doelstellingen blijft doodzwijgen, 
dan bereik je niets. Een nadeel is, versta me 
niet verkeerd, dat journalisten gebruik 
maken van hun persvrijheid. Vaak wordt 
TAK als een organisatie voorgeschoteld 
die zich enkel en alleen met "taalwetterij" 
bezighoudt. Dat is onjuist. Wij koppelen 
het taalprobleem aan de sociale dimen
sie." 

K Hebben jullie daar niet te lang 
mee gewacht? 

B. Devalck: ,Je moet roeien met de 
riemen die je hebt. Als je teveel hooi op je 
vork neemt, dan bereik je niets. TAK 
besloot daarom zich eerst ernstig met 
taalwetgeving en staatshervorming bezig 

Geldkraan dichtdraaien 
stellingen onderschrijft. De staatsveilig
heid voelt aan dat TAK het vuurtje kan 
aanwakkeren, België kan destabiliseren. 
Daarom probeert de staatsveiligheid in 
onze organisatie te infiltreren. TAK is daar 
nooit ingetrapt. De staatsveiligheid poogt 
tevens om in extreem-rechtse kringen bin
nen te sluipen met de bedoeling de over
koepelende Vlaamse beweging een ne
gatief imago op te plakken. Wat er ver
leden jaar in Diksmuide gebeurd is, is daar, 
denk ik, een voorbeeld van. Ik kan me 
vergissen, maar er waren een pak mensen 
bij de rellen betrokken die met de Vlaamse 
beweging niets te maken hebben. Voor
post-man Luc Vermeulen had het protest 
met goede bedoehngen georganiseerd. De 
avond voordien werd in het Vlaams Huis 
in Dismuide nog eens duidelijk afgespro
ken om enkel de stoelen op de eerste rijen 
te bezetten. Reeds maanden tevoren had 
men deze actie gepland. In de Vlaamse 
beweging kunnen de meesten hun mond 
niet houden, zodat "anderen" van de si
tuatie misbruik hebben gemaakt. Toen de 
"bestorming" plaatsvond heeft Luc Ver
meulen op een gegeven moment zijn man
nen teruggefloten. Zonder succes. Twee 
derde van het aantal mensen die aan de 
bestorming deelnamen, kennen wij niet. 
Nochtans, in de Vlaamse beweging kent 
iedereen iedereen. Let wel, er zijn figuren 
in de Vlaamse beweging die niet nadenken 
over de gevolgen van hun acties. Wij doen 
dat wel." 

G. Moons: „Je draagt een verantwoor
delijkheid. Je mag de mensen het hoofd 
niet op hol brengen. In TAK bestaat een 
erecode." 

KIEZEN OF DELEN 

Wat wil TAK bereiken? 
G. Moons; „Wij willen niet zozeer zelf iets 

veranderen, maar de mensen mobiliseren, 

sensibliseren en de politici voor hun ver

antwoordelijkheid plaatsen. Daarvoor 

te houden. Wat we vandaag in Vlaams-
Brabant meemaken moet in een bredere 
context worden geplaatst. De Europe
anisering en het feit dat daardoor on
voldoende betaalbare woonsten voor de 
Vlamingen overblijven, is een sociaal pro
bleem. Wij kaarten dat aan. Maar, in 
hoeverre neemt de pers die argumentatie 
over?" 

^ Toen de VU als democratische 
Vlaams-nationale partij de so
ciale problematiek behandelde 
en niet enkel haar aandacht op 
het taalprobleem vestigde, 
werd haar dat door meerdere 
organisaties binnen de Vlaamse 
beweging verweten. 

B. Devalck: „Wij hebben de VU nooit iets 
verweten. Maar, wanneer de partij aan het 
beleid deelnam, veranderde onze houding. 
De bedenkingen die we toen hadden, 
golden voor de volledige regering en dus 
ook voor de VU. We hebben nooit kritiek 
gehad omdat de VU een meer linkse koers 
ging varen of omdat de partij maatschap-

Cuido Moons: „Het Sint-
Michielsakkoord is voorde Viamirigen 

in de Rand een wurggreep. Maar, ik 
geef toe: het was kiezen of delen." 

pelijke thema's aansneed. We konden ons 
wel niet verzoenen met het feit dat de 
maatschappelijke thema's meer aandacht 
kregen dan de communautaire proble
matiek. In de jaren 1970 stelde de VU zich 
niet meer op als een communautaire 
zweeppartij en toen is ze haar invloed 
verloren." 

Guido Moons: „Neem het Sint-Michiels
akkoord. Wij waren daar helemaal niet 
gelukking mee. Het Sint-Michielsakkoord 
is voor de faciliteitengemeenten een wurg
greep. Ik geef toe, het was kiezen of 
delen." 
ï Dankzij het Sint-Michielsak

koord beschikt Vlaanderen over 
een eigen rechtstreeks parle
ment en is het bevoegd voor de 
Rand. 

Guido Moons: „Er is een verschil tussen 
theorie en praktijk. De Franstalige bur
gemeesters zijn baronnen die hun goesting 
doen." 

WCKMJJFDürrS 
Wat met Brussel als Vlaanderen 
onafhankelijk wordt? 

G. Moons: „Wij staan op het standpunt 
van de WB. Wij willen Brussel niet etnisch 
zuiveren en de Franstaligen wegjagen. We 
houden rekening met die Franstigen. Als 
Brussel de hoofdstad van een onafhan
kelijk Vlaanderen wordt, dan zullen de 
Franstaligen in Vlaanderen een minder
heid vormen. Deze minderheid zullen wij 
dan rechten toekennen." 
B. Devalck: „We moeten de Franstaligen 
in Brussel een contract durven aanbieden. 
We moeten hen overtuigen geen angst te 
hebben voor een onafhankelijk Vlaan
deren. Het is voor hen de enige hoop op 
een toekomst." 

Wat zal er in dat contract staan? 
Het behoud van een tweetalig 
Brussel? 

B. Devalck: „Dat kan." 
G. Moons: „Het bestuur van Brussel moet 
eentalig Nederlands zijn. Maar, de Frans
taligen kunnnen in bepaalde domeinen 
hun taal behouden. Ik denk bijv. aan 
Franstalig onderwijs." 

Is jullie voornemen voldoende 
realistisch? 

B. Devalck: „Wie kon voorspellen dat de 
muur van Berlijn zou vallen ? Brussel, het is 
misschien een ondankbaar woord, is altijd 
een hoer geweest. Het kiest de kant van de 
sterkste. Tijdens de Duitse bezetting in de 
Tweede Wereldoorlog was Brussel quasi 
een Duitse stad. Op een paar maanden tijd 
konden de mensen al een goed woordje 
Duits meepraten. Ik denk dat je Brussel 
ook zo moet bekijken. Brussel kan niet 
zonder de geldelijke steun van Vlaan
deren. Wij moeten dreigen de geldkraan 
dicht te draaien." 

(evdc) 
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