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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

V
erleden week maakten de burgemeesters 

van de zes Vlaamse faciliteitengemeenten 

bekend dat ze de rondzendbrief van 

Vlaams minister Leo Peeters (SP) met zullen 

toepassen. De rondzendbneven beklemtonen het 

tijdelijk of uitdovend karakter van de faciliteiten. Ze 

moeten vermijden dat de Franstaligen via de 

faciliteiten de bestuurlijke tweetaligheid in de Rand 

zouden invoeren. 

Tegen de uitspraak van de Raad van State in 

en zelfe m de plaats van het rechtscollege, dat zich 

over de mterjjetatie van bevoegdheden uitspreekt, 

stellen de burgemeesters dat de Vlaamse regermg 

met bevoegd is om de toepassmg van de faciliteiten 

te mterpreteren. Meer nog, ze zijn van memng dat 

ze zonder problemen tot "ongehoorzaamheid" 

kunnen overgaan. PS-voorzitter Phthppe Busqum, 

daarm opgeja^d door de Franstalige christen

democraten, verklaart onwonwonden de 

ongehoorzaamheid van de burgemeesters te 

steunen. 

Als reactie op de Franstalige provocatie 

verklaarden Leo Peeters en Vlaams minister-

president Luc Van den Brande „een arsenaal aan 

middelen te hebben om de toepassmg van de 

rondzendbnef af te dwmgen." Beiden bluften. 

Luttele dagen nadien werden ze door hun 

partijvoorzitters teruggefloten. Tobback (SP) en Van 

Peel (CVP) vroegen hen de zaak „met op de spits te 

dnjven." Ze willen te allen pnjze vermijden dat de 

facditeitenrel op de federale ^enda terechdcomt. 

Hoewel de Vlaamse regermg bestuursdaden van 

gemeentebesturen kan vermengen, is het slechts de 

federale overheid die tot sanctionenng of afzettmg 

van de mandatanssen kan overgaan. Een dergelijke 

stap brengt de federale regermg m gevaar, zij zet 

daarom de Vlaamse regermg onder druk en weigert 

tegehjk om zelf naar een pobtieke oplossmg te 

zoeken. Ze schermt daarbij, net als de Franstahgen, 

met een juridische oplossmg hoewel dat met langer 

mogelijk IS. Intussen misbruiken de Franstahgen de 

zogenaamde jundische weg om de wet te 

overtreden. 

Tergend daarbij is dat zowel de federale 

meerderheidspartijen als sommige 

perscommentatoren beweren dat de faciliteiten geen 

mens kan schelen. Uit een recente enquête bhjkt 

nochtans dat meer dan de helft van de Vlammgen 

achter de maatregelen van minister Peeters staat en 

bovendien van menmg is dat hij moet doorzetten, 

ook al komt er een regermgscnsis van. Voor 75% 

van de ondervraagden zijn de facibteiten tijdelijk en 

40% is zelfs voorstander van de afschaffing ervan. 

In afwachüng daarvan eist de VU dat de wet 

gerespecteerd wordt. Over de toepassmg van de 

rondzendbrief kan geen discussie of overleg bestaan. 

De Vlaamse regermg mag zich met laten belachehjk 

maken door een aantal burgemeesters! 

(evdc) 

Winkelen in de naclit. 

De eerste strategiedag. 

Over Kosovo 
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Heigoland. 

W anneer Vlaamse economische krin
gen zich openlijk met politieke zaken 

inlaten, mag je zeker zijn dat er iets op til is 
Niet zelden werd (of wordt) op aanstoken 
van een of andere financiële grootheid 
een stap voorbereid in een staatshervor
ming, een tewerkstellingspolitiek, in een 
lijstvorming De voorbeelden zijn legio 
Mensen uit de financieel-economische 
wereld talmen minder dan politici die alle 
tijd nodig hebben om hun doel te be
reiken 
Zo'n traagheid zien zij als treu
zelen, schipperen staat met in 
hun woordenschat Politici ho
ren dat verwijt met graag en 
omschrijven hun manier van 
doen als ,,de kunst van de mo
gelijkheden" Zo werkt de patstelling 
waann België zich bevindt op de zenuwen 
van bedrijfsleiders, financiers en profes
soren Ook ZIJ stellen vast dat België met 
meer werkt en dat het Brussels Hoofd
stedelijk Gewest, de microkosmos van de 
federale unie, een onbestuurbare chaos is 
Nooit werd zo pijnlijk aangetoond dat 
welzijn en welvaart zo nauw in relatie staan 
met de slecht lopende wisselwerking tus
sen het noorden en het zuiden van dit 
land Zo slecht dat de instellingen er onder 
lijden Iedereen stelt de ziekte vast, maar 
haast zich met om tot een oplossing te 
komen, al was het maar tijdelijk 
Vertegenwoordigers van economische, fi
nanciële en universitaire knngen denken 
reeds geruime tijd over deze toestand na 

Wat ze steekt is de onvoltooide staats
hervorming Daarbij vertrekkend van wat 
ZIJ op hun terrein ervaren Hun denkwerk is 
natuurlijk met vrijblijvend, de knngen die 
ZIJ vertegenwoordigen zijn geen liefda
digheidsinstellingen of Idealistische club
jes De meeste van hen komen uit be
stuurskamers waar men de gewoonte 
heeft keiharde beslissingen te nemen om 
de concurrent een stap voor te zijn Of om 
de toekomst mee te bepalen, iets waar 
politici gezien hun vele beslommenngen 

Uit de Warande 
met (of te weinig) mee bezig zijn De 
selecte verzameling mensen draagt de 
naam In de Warande, een idyllische naam 
die te maken heeft met hun vergaderplek 
in de Brusselse Warande, en komt samen 
onder leiding van de gewezen VEV-top-
man René de Feyter 
Dat de besproken standpunten dezer da
gen meegedeeld werden, kan met toe
vallig zijn Deze week gaat het zoge
naamde sociaal overleg opnieuw van start, 
maar er zou iets mirakelachtig moeten 
gebeuren om daar tot positieve besluiten 
te komen 
Daarom wordt In de Warande gesteld dat 
de deelstaten ook bevoegd moeten wor
den voor alles wat met het economisch 
beleid te maken heeft, dus ook buiten

landse handel, verkeer en vervoer, ont
wikkelingssamenwerking, de tewerkstel
ling Dat zijn geen minieme verlangens' 
Maar ervaren bedrijfsleiders en beslagen 
economisten weten best waarom Zeker zij 
beseffen dat spijts de vele federale ba
nenplannen het werkloosheidscijfer haast 
ongewijzigd hoog is en het gebrek aan 
werk probleem nr1 blyft En dit in alle 
regio's van de unie Omdat zij weten dat 
Vlaamse ondernemers anders denken 
overdewegen naartewerkstelling hebben 
ZIJ ook andere remedies dan in Wallonië 
Dit is geen Vlaams tnomfalisme, maar de 
taal van de realiteit Een taal die zegt dat de 
deelstaten over de eigen personen- en 
vennootschapsbelasting moeten kunnen 
beschikken, maar ook een stuk van de 
overheidsschuld moeten overnemen 
Hoe anders Vlaanderen tegen de werk
loosheid aankijkt blijkt uit het voorstel van 
de Vlaamse werkgevers die samen met de 
Vlaamse overheid de te hoge lasten op 
arbeid willen en kunnen verminderen 
VEV-voorzitter Vinck spreekt zelfs van 
100 000 nieuwe banen in ruil voor 100 
miljard fr lastenverlaging Maar dat kan 
met omdat tewerkstelling een federale 
materie is 

In een vraaggesprek bevestigde C -F-No-
thomb (De Standaard) dat de Franstaligen 
zich tegen dit Vlaamse voorstel verzetten 
Node, beweert de PSC-voorzitter, maar hij 
geeft wel toe uit Waals eigenbelang ,,om
dat dan jobs van Wallonië naar Vlaanderen 
zullen verdwijnen " 

Dat eigenbelang, dat Nothomb met kwalijk 
kan genomen worden, mag Vlaanderen 
met nastreven Deze vaststelling is leer
zaam 
Zowel de Franstaligen als 'de nieuwe Bel
gen' (slag Kns De Schouwer, Dieter Lesage 
e a ) beweren dat ,,de mensen" met wak
ker liggen van de communautaire pro
blemen, wél van de werkloosheid Wie 
communautaire spanningen echter tot de 
al dan met toepassing van de faciliteiten 
versmalt, heeft (misschien) een beetje 
gelijk 
Maar als in de Warande vastgesteld wordt 
dat ook kinderbijslagen gezondheidszorg 
en justitie beter aan de deelstaten worden 
toevertrouwd dan wordt het communau
taire gekrakeel ver overstegen, want een 
vraagstuk van welzijn en welvaart Wan
neer 65 tot 70 % van de federale bui
tenlandse handel producten uit Vlaamse 
bedrijven betreffen en er is geen vol
waardig mimstene van Vlaamse Buiten
landse Handel dan is dat een gebrek aan 
een goed beleid Tegen deze waarheden 
kunnen nieuwe Belgen, noch Nothomb 
één zinnig tegenargument inbrengen 
De Warande is in de geschiedenis van dit 
land een plek met grote symboliek, dicht 
bij paleis en parlement en dicht bij de 
financiële machten Als de goede gedach
ten uit de Warande nu ook eens wat 
dichter bij de bevolking mochten komen' 

Maurlts van Lledekerke 



Busje vervuilt zo... 
Uit een rapport van het Nederlandse 

Centraal Planbureau blijkt dat meer 

investeren in het openbaar vervoer het 

milieu zwaar vervuilt. Deze negatieve trend 

wordt niet verholpen door het klein aantal 

automobilisten dat in de tram, bus of trein 

stapt. Laat ook dit besluit eens in Hasselt 

doordringen. Het wordt bovendien stilaan 

tijd dat iemand Steve Stevaert eens 

herinnert aan het oorspronkelijk opzet van 

dit project: de verkeersdruk in Hasselt doen 

afnemen en niét het mobieler maken van 

Hasseltse senioren en jeugdigen. Bij wie het 

imago van de burgervader overigens niet 

meer stuk kan. Met de bus staan aan te 

schuiven - zoals dat nu op de spitsuren in 

Hasselt het geval is - is voorwaar géén 

alternatief voor de wagen. 

Houte-kop? 
„Ik ben geen militant en zeker geen flamingant Als het over taal 
gaat, let ik wel op mijn zaak. Zo voer ik soms van die absurde 
conversaties. Met mijn garagist, bijvoorbeeld, w/aarbij ik Ne
derlands blijf praten en hij Frans." 

Studio Brussel-presentator Jan Hautekiet in Uit van maart 
1998. 
„Wij w/eigeren ons als Vlaamse of Franstalige soldaatjes te ge
dragen. Wij behoren tot geen enkel front, geen enkele stam. 
Nederlandstaligen en Franstallgen spreken uit één mond." 

Studio Brussel-presentator Jan Hautekiet, mede-onderteke
naarvan het manifest 'Gedaan met de nationalistische dwaasheid' 
in De Standaardvan 6 maart 1998. 

• DOORDEWEEKS ^ 

De meeste vertegenwoordi
gers van de artsen verzetten zich te
gen de erkenning van alternatieve 
geneeswijzen. 

De gewezen kabinetschef van 
VLD'er Freddy Vreven, gewezen mi
nister van Landsverdediging, eist een 
onderzoek van het onderzoek naar de 
obussenaffaire'. In dit schandaal werd 
de samenleving voor enkele honder
den miljoenen getild, maar er moet 
slechts één iemand terecht staan. Die 
Iemand heet alvast niet Vreven... 

De Europese Commissie gaat 
zich bemoeien met de verdeling van de 
resterende WK-tickets. De commissie 
vindt dat die niet meer in Frankrijk 
verkocht mogen worden. 

• " Alexandra Coien wil een eigen 
school stichten, zoals geweten verzet 
deze Vlaams Blokster zich tegen o.a. 
het huidige godsdienstonderwijs en de 
sexuele opvoeding. 

Johan Demol heeft weer een 
Inkomen. Hij is parlementair mede
werker van de VB-fractie. 

-" De CVP heeft zichzelf beloofd 
om tegen de volgende parlementaire 
verkiezingen 33% vrouwelijke verko-
zenen te hebben. 

De klassieke volkstelling is 
verleden tijd. Binnenkort geeft u een 
en ander door aan de burgerlijke 
stand. 

Frank Vandenbroucke, de SP'er 
die zo moedig was om zijn kiezers in de 
steek te laten om te gaan 'studeren', 
zal zich volgend jaar als de politieke SP-
maagd weer in Leuven aan de kiezer 
opdringen. 

Vanaf nu zullen de openbare 
gebouwen op 7 april bevlagd zijn met 
de tricolore. Dit om de para's die in 
Rwanda omkwamen te herdenken. 

* Binnenkort zal het roken op 
Sabenavluchten verboden zijn. 

» -

In de eerste maanden van dit 
Jaar waren er 26% minder faillisse
menten dan in dezelfde periode van 
1997. 

r Vlaams minister Baldewijns 
wordt - waarschijnlijk o.w.v. zijn con
sequent optreden in het veroordelen 
van illegale bouwsels - met de dood 
bedreigd. 

HANIBAL 
Zoals bekend stapte Herman Candries, 

eerst VU, nadien CVP, onlangs uit de 

politiek. In een afscheidsinterview met 

Rammel, het tijdschrift van de WB-

afdehng Mechelen (15 februari 1998), 

sprak Candries zich uit over de taak van 

de niet-partijpolitieke Vlaamse bewe

ging-

„Hef Vlaams parlement kan de kloof 

tussen burger en politiek slechts over

bruggen in een stevig verankerd Vlaams 

middenveld. Als blijvende wegwijzer in 

het politieke keienveld heeft de Vlaamse 

beweging zeker een rol te spelen. Zij moet 

vanuit een open kijk blijven oproepen tot 

aandacht voor Vlaamse zorgen, doelen en 

belangen. Deze taak kan slechts tot een 

goed einde worden gebracht door een 

Vlaamse beweging die onverdeeld is. Bij de 

voltooiing van het federale project is dat 

niet vanzelfsprekend. Zoals bij de on

mogelijke olifantentocht van Hanibal 

over de bergen slaat de verdeeldheid toe 

als het doel nabij is. Vlaams idealisme 

moet vandaag opnieuw de krachten bun

delen rond een krachtig toekomstig pro

ject." 

Candries denkt daarbij aan de beklem
toning van het "Vlaams burgerschap". Het 
bouwt volgens hem voort op de tra
ditionele Vlaamse strijd voor sociale en 
politieke emancipatie. Tegelijk verwijst 
het naar burger- en gemeenschapszin. 
„Het is precies een modern en Vlaams 
civisme", aldus Candries, „waaraan onze 
samenleving het meest nood heeft." 

WARANDE 
De Vlaamse denkgroep In de Warande, 

bestaande uit dertig professoren, indus
triëlen, berijfsleiders, financiers en ad
vocaten o.l.v. van gewezen VEV-voor-
zitter René De Feyter, heeft haar jongste 
nota over de staatshervorming voorge
steld. 

Twee basisprincipes onderbouwen de 
nota. Zo sluit het subsidiariteitsbeginsel -

bevoegdheden die door een lager niveau 
waargenomen kunnen worden, mogen 
niet in handen liggen van een hoger 
niveau - bij de eigen identiteit aan. Het 
leidt tevens tot een bestuur dat dichter bij 
het volk staat en in die zin zet het beginsel 
tot "staatsburgerschap" aan. Op basis van 
het subsidiariteitsbeginsel pleit "in de Wa
rande" voor de overheveling van be
voegdheden als kinderbijslagen, de ge
zondheidszorg, het justitie- en commu
nicatiebeleid en ontwikkelingssamenwer
king. De deelstaten moeten tevens ho
mogene bevoegdheden krijgen over het 
economisch-, het wetenschaps- en het 
terwerkstellingsbeleid, het vervoers- en 
verkeersbeleid en buitenlandse handel. 
Deze overheveleing kan niet gepaard 
gaan zonder een overdracht van mid
delen. Er wordt aangestuurd op de de-
federalisering van de personen- en ven
nootschapsbelasting. Logischerwijze ne
men de deelstaten daardoor een deel van 
de overheidsschuld over. Daartoe wil de 
denkgroep een schuldagentschap in het 
leven roepen. 

Het subsidiariteitsbeginsel kan ook aan
geduid worden met de term "integraal 
federalisme". Ook de bevoegdheden van 
gemeenten en misschien provincies moe
ten geherwaardeerd worden. Het is daar
bij belangrijk dat de overheid een strak 
centralistisch beleid uitsluit. Voor de Wa
rande-groep komt alvast het gemeen
telijk- en provinciaal beleid de gemeen
schappen toe. 

CONFEDERALISME 
"In de Warande" vertrekt tevens van de 
noodzakelijke tweeledigheid, zeg maar 
het confederaal principe. In feite bevat 
het huidige Belgische federale model 
reeds heel wat confederale kenmerken. 
Denken we daarbij aan de pariteit in de 

SP e n CVP 

proberen 

kiezer te 

verleiden met 

politieke 

maagden... 
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federale en Brusselse regering en aan de 
twee taalgroepen in Kamer en in het 
Brussels pariement. Omdat de Fransta
llgen aanstuurden op de drieledige ge
westvorming, heeft de federale wetgever 
de tweeledige gemeenschapsvorming niet 
consequent toegepast. De denkgroep stelt 
terecht dat dit niet aansluit op de so
ciologisch bepaalde tweeledigheid van 
het land. Overigens leidden de kenmer
ken van de drieledige gewestvorming tot 
talrijke problemen zowel in Brussel als in 
de Rand. Daarom moet in Brussel de 
tweeledigheid versterkt worden. De 19 
gemeenten moeten samengesmolten wor
den tot één federaal district onder de 
voogdij van zowel de federale overheid 
als de deelgebieden. Aan het hoofd van 
het district komt een burgemeester-amb
tenaar. De paritair samengestelde ge
meenteraad controleert het Brussels dis-
trictsbestuur. Aangezien de gezondheids
zorgen gedefederaliseerd worden, moet 
in het tweeledige Brussel de subnati
onaliteit worden ingevoerd. Overigens 
dient de tweetalige kieskring Brussel-
Halle-Vilvoorde te worden gesplitst. In de 
Rand zouden de faciliteiten vervangen 
moeten worden door een onthaalbeleid, 
waarvoor enkel de Vlaamse overheid be
voegd is. 

ACW 
De nota van de denkgroep sluit het 
dichtst aan bij wat ook de VU voorstaat. 
Zo pleit geen enkele andere democra
tische partij voor de defederalisering van 
Justitie. "In de Warande" weigert evenwel 
om zich door een weinig geargumenteerd 
communautair opbod te laten verleiden. 
Alleszins wil de denkrgroep België niet 
volledig uitkleden. In tegenstelling tot het 
O W pleit ze niet voor de overheveling 
van vervangingsinkomens als pensioenen 
of werkloosheidsuitkeringen. 
Het ziet ernaar uit dat noch CVP, noch 
VLD en zeker niet de SP voor de re-
gionahsering van de vervangindsinko-
mens zullen pleiten. De VU denkt daar
over na. Is er nog discussie over de 
communautarisering van de vervangings
inkomens, dan hebben alle Vlaamse de
mocratische partijen, behalve Agalev, in 
de commissie Staatshervorming van het 
Vlaams parlement laten blijken gewon
nen te zijn voor de overheveling van de 
kinderbijslagen en de gezondheidszor
gen. 

Het Vlaams-economisch milieu sluit 
daarbij aan. De grote onbekende in het 
debat is de christelijke arbeidersbewe
ging. Sommige takken van het Algemeen 

Christelijk Werkersverbond (ACW) zijn 
voorstander van een overheveling van de 
gezondheidszorgen, anderen staan op de 
rem. Eind deze maand houdt het ACW 

19 maart 1998 



waarde Heer 
HoofcireaacFeur. 
Mijnheer De Liederkerke, soms begrijp ik het toch allemaal niet 
meer zo goed. Het gebeurde waarover ik u nu zal inlichten deed 
zich afgelopen donderdagavond voor, juist op het moment dat ik 
mij voor 'De bol en de bjoetivoel' wilde nestelen. In de momenten 
die daaraan voorafgaan schil ik altijd de patatten zodat mijn 
Ludwina, die op dat eigenste moment schorseneren aan het 
schrabben was, ze later maar hoeft te koken. Meestal luisteren wij 
dan naar de radio. 
Deze keer hadden wij gekozen voor de combinatie sport-nieuws-

zever van Radio 1. Omdat het kaarten in 'De Meter' mij die 
namiddag niet zo goed vergaan was, had ik mij enkele minuten 
naar de kleinste kamer begeven om de wetten van de zwaar
tekracht te testen. Toen ik terugkwam was ik al beter gezind en 
mijn gemoed werd nog gunstiger toen ik op de radio iemand in 
een vreemdsoortig Nederlands hoorde zeggen dat de ouders goed 
voor hun kinderen moesten zorgen. „Ludwina", zei ik, „daar heb 
je eindelijk een migrante die zich wenst te integreren. Het is het 
Nederlands van Martine Tang wel niet, maar ik denk dat Bompa 
Lawijt daar toch een puntje aan kan zuigen. Als ze allemaal zo 
waren, dan was het Vlaams Blok niet nodig!" 
Nu behoort gij te weten, vriend De Liedekerken, dat Ludwina 

haar geloof in de mensen niet zo groot is. „Wacht maar" zei ze, 
„seffens gaat ze weer eigen scholen en eigen godsdienstonderwijs 
eisen. En wij zullen dat weer kunnen subsidiëren. Ge weet toch 
hoe die migranten zijn: ze krijgen nooit genoeg." De Lie
derkerken: daar dampte mij de koekoek! Want Ludwina had het 
nog niet gezegd of het ging over seks en religie. Het migrantje 
bleek voorwaar Alexandra Colen te heten. 'Of ze geen eigen 
school kon krijgen?'. Ge ziet, vriend van de vrije democratisten, 
dat alleen uw naam veranderen, niet veel helpt. 
Uw toegenegen. 

De Gele Geeraerts 

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

haar vierjaarlijks congres. Voorzitter 
Theo Rombouts heeft reeds laten verstaan 
dat de organisatie de „discussie over 
verdere stappen in de herinrichting van 
de staatsstructuur zal voorbereiden, maar 
niet de staatshervorming zelf." 
Dit betekent dat de deelorganisaties hun 
standpunten zullen voorbereiden, even
tueel uitklaren, maar dat nog geen ver
gelijk zal worden gevonden. Dat zal bij
zonder moeilijk worden. Niet alleen om
dat vakbond en mutualiteit lijnrecht te
genover elkaar staan. Het ACW wil te
vens de banden aanknopen met de min
der traditionele bewegingen van het 
maatschappelijk middenveld als de centra 
voor levensvorming, het welzijnswerk, 
armoedeorganisaties of de vrouwenbe
weging. Het ligt daarbij in de bedoeling 
om een gezamenlijk bestuursprogramma 
op te stellen. 

EU-STEMRECHT 
Naar alle waarschijnlijkheid zal de fe
derale regering nalaten om het EU-stem-
recht met een tweederde meerderheid in 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
goed te keuren. Dat vereenvoudigt de 
mogelijkheid om geen rekening te hou
den met de Vlaamse voorwaarden, zoals 
in het Vlaams parlement verwoord. 
Bij wijze van protest tegen de uitscha-
kehng van het Vlaams parlement, heeft 
Het Actiecomité Ja, maar... dinsdag jl. de 
interpellaties in het Vlaams parlement 
bijgewoond. Net als de VU, vraagt het 
Comité dat de Vlaamse regering on
middellijk de overdracht van de gemeen
tekieswet eist. Op die manier wordt het 
Vlaams parlement bevoegd om in gans 
Vlaanderen het gemeentelijk stemrecht 
aan niet-Belgen toe te kennen en aan 
voorwaarden te onderwerpen. VU en 
VLD dienden daartoe een gezamenlijk 
voorstel in de Kamer in. Overigens wordt 
ook vanuit Waalse hoek aan een de-
federalisering van de gemeentekieswet 
gedacht. De minister-president van de 
Waalse gewestregering Robert Collignon 

(PS) sprak zich onlangs in deze zin uit. De 
Brusselse PS-mandataris Philippe Mou-

reaux staat niet afzijdig tegenover een 
gewaarborgde vertegenwoordiging van 
de Vlamingen in Brussel. 

HARDHANDIG 
Verleden week organiseerde Het Actie
comité Ja, maar...als protest tegen het 
onvoorwaardelijk toekennen van het EU-
stemrecht een "Wake voor de Rechtstaat" 
voor het partijsecretariaat van de CVP 
Aan de leden van het partijbestuur wer
den in alle rust pamfletten uitgedeeld. 
Zonder enige aanleiding greep de politie 
hardhandig in. Een tiental deelnemers 
werd met veel machtsvertoon, loeiende 

sirenes, in gevechtsuitrusting en met be
hulp van het "nodige" materieel opgepakt 
en bleef de volledige dag aangehouden. 
Deze anti-democratische houding, een 
rechtstaat onwaardig, ging gepaard met 
de weigering van CVP-voorzitter Mare 

Van Peel om over het EU-stemrecht met 
WB-voorzitter Peter De Roover in debat 
te gaan. De Roover had daartoe een 
uitnodiging naar de CVP-voorzitter ge
stuurd. Het VRT-programma De Zevende 

Dag verklaarde zich bereid het debat te 
organiseren. Van Peel bracht niet de moed 
op om een open debat aan te gaan. „Is het 
de bedoeling de Dehaene-werkwijze over 
te planten naar de brede Vlaamse sa
menleving?", zo vraagt De Roover zich 
af. 

Gouden uilen 

zIJn weer 

verdeeld. 

Zondag 22 maart a.s. organiseert "Initiatief", een 
samenwerl<ingsverbancl van meer dan 80 

organisaties, een natlonaie manifestatie voor gelijl<e 
rechten en solidariteit, tegen racisme en discriminatie. De 

VU roept haar leden op aan de manifestatie deel te nemen. 
Waarom? 

Klootjesvolk 
De manifestatie is een behartenswaardig 
Initiatief, maar kan de onmaclnt om het 
racisme te bestrijden nauweiijl<s verber
gen. Meerdere oorzai<en liggen daaraan 
ten grondslag. Er is vooreerst de in Vlaan
deren gangbare intellectuele oneerlijl<heid 
w/anneer met termen als racisme, ethno-
centrisme of xenofobie wordt omgegaan. 
Xenofobie houdt in dat er een zekere vrees 
voor vreemdelingen bestaat wat vaak tot 
een afkeer Jegens inwijkelingen leidt. 
Ethnocentristen combineren een sterk po
sitieve waardering voor eigen volk met een 
negatieve houding tegenover vreemde
lingen. Racisten geloven In de erfelijke 
ongelijkheid van rassen en willen op basis 
van deze overtuiging het "eigen volk" meer 
rechten toekennen dan andere volkeren, 
in die zin zijn het Vlaams Blok en de 
Franstalige extreem-rechtse partijen racis
tische partijen. Ze zijn van oordeel dat de 
nochtans hier aangetrokken inwijkelingen 
minder of geen aanspraak mogen maken 
op sociale zekerheidsrechten, geen de
gelijk onderwijs mogen krijgen, achter-
uitgesteld moeten worden inzake werk
gelegenheid. 

De weigering om het racisme in zijn juiste 
betekenis te onderkennen verleidt zelfs 
Intellectuelen om het fenomeen te ver
schonen. In confrontatie met racistische 
uitdrukkingen Is de leidende klasse te to

lerant en vooral te weinig moedig In de 
terechte bekommernis om niet de mensen 
die er racistische overtuigingen op na
houden te veroordelen, wordt nagelaten 
het racisme zelf met grondige en door
dachte argumentatie te verwerpen. Al te 
vrijblijvend wordt het discours van een 
partij als het Vlaams Blok gedoogd omdat 
„de partij democratisch en dus door het 
volk verkozen is", omdat „ze het goed voor 
heeft met de gewone mens en het eigen 
volk", omdat „ze maatschappelijke kwalen 
ais onveiligheid en stadsverloedering heeft 
blootgelegd", omdat ze „opkomt voor de 
Vlaamse belangen". Deze verschoning 
wordt door extreem-rechtse partijen han
dig uitgebuit. Op die manier slagen ze erin 
hun programma moreel te rechtvaardigen. 
Soms wordt daarbij schaamteloos misbruik 
gemaakt van moreel hoogstaande sym
bolen zoals gebeurde met de gebroeders 
Daens. Meestal wordt door middel van 
spitsvondige ethische redeneringen ge
schermd met waarden als burgerzin, res
pect voor het leven, eerbied voor het 
ongeboren leven, nood aan discipline, 
orde en netheid. In het Vlaams Blok passen 
zowel Alexandra Colen als Johan Demol 
perfect in deze strategie. Het maakt de 
partij alvast meer aanvaardbaar voor con
servatieve kringen. 
Tegenover de toenemende, sluipende re

lativering van het racisme, slaan de mo
raliserende anti-racistische milieus de bal 
lelijk mis. Hun gebrek aan relativerings
vermogen en het onderscheiden van be
grippen en idologieën tart alle verbeelding. 
In sommige progressieve kringen weigert 
men het onderscheid tussen rechts en 
extreem-rechts te aanvaarden. De Franse 
regionale veri<iezlngen hebben aange
toond dat dit in de kaart van het Front 
National speelt. Overigens brengen som
mige progressieven al te vaak allerlei vor
men van nationalisme in verband met 
racisme. Er is de pertinente weigering van 
"anti-racistische" milieus om te erkennen 
dat open volksnationalisten een postieve 
houding aannemen tegenover zowel het 
eigen volk als de migranten. Dat drijft 
diegenen van de "grijze zone", zij die noch 
uitgesproken racistisch, noch overtuigd 
anti-racistisch zijn, in het "verkeerde" kamp. 
Een dergelijke houding gaat gepaard met 
de naïeve verheerlijking van het vreemde 
en de verduiveling van iedereen die niet de 
"anti-racistische waarheid" in pacht heeft. 
"Zij", de "goeden", fijnzinnige intellectuelen 
isoleren als verbeten moraalridders de "an
deren", het gros van de bevolking, zijnde 
het klootjesvolk, de dommeriken, de ang-
stigen, de benepen middenstanders of de 
baatzuchtige rijke. 

Zowel de overdreven tolerante houding 
van de enen als het onwaarschijnlijk fa
natisme van de anderen leidt tot een 
verscherpte dualisering in het migranten
debat. Opvallend daarbij is dat geen van 
beide groepen de klemtoon legt op de 
noodzakelijke gemeenschapszin waaraan 
zowel de autochtone als allochtone be
volking nood heeft Met o.a. het toe
kennen van kies(rechten) aan migranten 
en hen tegelijk plichten als taalkennis op te 
leggen, heeft de vu, vooralsnog als enige 
party, een realistisch migrantenbeleid uit
getekend. 

(ewic) 
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stof tot spreken 
„(...) dat sinds 1 september 1997 op 
Radio 1 tussen 12 en 13 u. het nieuwe 
magazine 'De nieuwe wereld' loopt in 
opvolging van het vroegere 'Het vrije 

westen'. Zoals de traditie dit wil, zit in dit Daarin worden tal van onderwerpen en 
programma een aantal satirische personen aangepakt. Op 22 oktober 1997 
elementen, zoals dat sinds mensenheugnis werd er een persiflage gebracht op 'De 

het geval is op het middaguur op Radio 1. Vlaamse Leeuw'. Volgends de BRTN was 

het daarbij geenszins de bedoeling om met 
de Vlaamse symbolen de spot te drijven, 
wel om de oude plechtstatige tekst eens te 
relativeren. De BRTN wijst erop dat er 
over satire altijd discussie zal zijn. Dit 
mag echter geen reden zijn om satire te 
verbieden." Vit een antwoord van 
minister Van Rompuy aan Vlaams 
parlementslid Van Nieuwenhuysen (VB). 

Karei 

van 

Hoorebeke 

4 

• WETSTRAAT ^ 

n de Kamercommissie Bedrljfsieven sclioot VU-
lomeriid Karel Van Hoorebel<e uit zijn slof. Hij 

voer fei uit tegen het wetsontwerp op 
de nachtwinl<els. 

Kerktoren
mentaliteit 

Dindsdag 10 maart werd in de Kamer
commissie Bedrijfsleven het wetsontwerp-
Pinxten op de naciitwinkels goedgekeurd. 
Tot op heden verkeerden de nachtwinkels 
permanent in de onwettelijkheid. Het be
staan ervan was in strijd met de wet van 24 
juh 1973 tot instelling van een verplichte 
avondsluiting in handel, ambacht en 
dienstverlening. 

DIRIGISTISCH 

Daarrom wou federaal minister Karel 

Pinxten de nachtwinkels "legaliseren". 
Daarvan maakte hij via zijn wetsontwerp 
gebruik om deze winkels allerlei onnodige 
regels op te leggen. Zo voert het nieuwe 
wetsontwerp een strikt onderscheid tussen 
dag- en nachtv^ankels in. Daardoor kunnen 
de nachtwinkels slechts om 18 u. openen 
en moet de naam "nachtwinkel" duidelijk 
vermeld worden. Bovendien mogen er 
maar een beperkt aantal goederen ver

kocht worden. Er worden dan ook be
perkingen aan de oppervlakte van deze 
winkels opgelegd. Zo mag de winkel
ruimte niet meer dan 150 m2 bedragen. 
Dat deze, zoals VU-kamerlid Karel Van 

Hoorebeke het noemt, "dirigistische" maat
regelen er onder druk van de christelijke 
middenstandsvereniging (NCMV) kwa
men, valt nauwelijks te betwijfelen. Omdat 
de meeste nachtwinkels reeds in de na
middag hun deuren openen, vrezen de 
andere winkehers voor "overmatige" con
currentie. Om dat tegen te gaan wordt, 
begrijpe wie kan, het concurrentiebeginsel 
op de helling gezet. Zo gaat het niet op om 
nachtwinkels te verbieden bepaalde pro-
dukten te verkopen. 

Karel Van Hoorebeke: „We is de overheid 

om te stellen dat de consument 's nachts 

enkel cola of brood nodig heeft en bijv. geen 

muziekcassette,Wie is de overheid om te 

beweren dat enkel piepkleine winkels 's 

Binnenkort geen alcohol meer 
in de nachtwinkels? 

nachts mogen openen?" Het Gentse VU-
kamerlid diende een amendement in om 
deze "betuttelende" beperkingen te schap
pen. Hij kreeg lik op stuk. De meer
derheidspartijen én PRL-FDF weigerden 
bovendien een tweede amendement van 
Van Hoorebeke over de maximale ope
ningsduur te aanvaarden. Omdat de 
nachtwinkels slechts vanaf 18 u. hun wa
ren mogen aanbieden, kunnen de uitbaters 
maar 13 uur werken, terwijl sommige 
dagwinkels - zoals grootwarenhuizen -15 
tot 16 uur geopend zijn. Overigens bestaan 
er ook "onbemande" automatenwinkels 
waarin de klok rond allerlei eetwaren en 
sterke drank wordt aangeboden. Van 
Hoorebeke meent terecht dat de beper-

Doodskiokken over Opgrimbie? 
Het slotklooster van Opgrimbie moet mis
schien afgebroken worden omdat de 
bouwvergunning onwettig Is afgeleverd. 
Dat leidt Vlaams volksvertegenwoordiger 
Johan Sauwens (VU) af uit het antwoord 
van minister Eddy BaldewIJns (SP) van 
Ruimtelijke Ordening op een schriftelijke 
vraag over dit koninklijke bouwdossier. Uit
eindelijk IS het wel de Raad van State die de 
juridische knoop moet doorhakken, 
in december 1994 leverde de toenmalige 
minister van Ruimtelijke Ordening Theo 
Kelchtermans (CVP) een vergunning af 
voor de bouw van een klooster op het 
koninklijk domein van Opgrimbie Hij ba
seerde zich op artikel 48 van de Ste-
denbouwwet om het bouwdossier sneller 
en soepeler af te handelen. Dit artikel 
schrijft voor dat de aanvrager (de bisschop 
van Hasselt) een publiekrechtelijk persoon 
moet zijn. En hierover bestaat discussie. 
De auditeur van de Raad van State stelde 
vroeger al dat de bisschop van Hasselt geen 
rechtspersoon met een publiekrechtelijk 
statuut is. Minister Baldewijns herinnert In 
zijn antwoord aan deze officiële stelling-
name. Hij deelt Johan Sauwens mee dat "de 
uitgevoerde bouwwerken (het klooster 

Er is een kans dat het slotklooster van 
Opgrimbie moet afgebroken worden. Dat 

leidt Vlaams volksvertegenwoordiger Johan 
Sauwens (VU) af uit het antwoord van 

minister Eddy Baldewijns (SP) 

Opgrimbie) dienen te worden beschouwd 
als zijnde opgetrokken zonder geldige 
bouwvergunning indien de bouwvergun
ning wordt vernietigd door de Raad van 

State", in dat geval zal hij zijn administratie 
de opdracht geven een proces-verbaal op 
te stellen. „De werkelijke sanctionering 
behoort, zowel in het geval van de week-
eindhuisjes als in dit geval, tot de be
voegdheid van de rechterlijke macht," al
dus nog de minister, Eén van de opties is de 
afbraak van het slotklooster. 
Volledigheidshalve én los van het hier
boven geschetste scenario had Sauwens 
de minister van Ruimtelijke Ordening ook 
gepolst naar de correcte toepassing van 
artikel 48 door zijn voorganger. Wat blijkt? 
SFminister Baldewijns stelt zijn CVP-voor-
ganger Kelchtermans in het ongelijk. 
Kelchtermans heeft nagelaten het advies 
in te winnen van het Instituut voor Ar
cheologisch Patrimonium, zoals nochtans 
decretaal verplicht is. Volgens Baldewijns is 
zijn voorganger duidelijk in de fout gegaan 
wat de naleving van artikel 48 betreft. 
Hieruit volgt dat de vergunning onwettig is 
afgeleverd en derhalve vatbaar is voor 
vernietiging door de Raad van State. Hierbij 
stelt zich natuurlijk de vraag of het klooster 
van Opgrimbie dan afgebroken moet wor
den, zoals andere illegale bouwwerken. 

Flilp Vandenbroeke 

Icing in openingstijd opgelegd aan de 
nachtwinkels van oneerlijke concurrentie 
getuigt. Hij stelde voor om voor iedere 
voedingswinkel een maximale openings
tijd van 15 uur in te voeren. ,^oor de VU 
moet elke winkelier binnen bepaalde gren

zen, maar in een zo groot mogelijke vrijheid 

zijn handelsactiviteiten kunnen ont

plooien." 

DROOCLEGCINC 

Hoogst eigenaardig is dat een liberale 
partij als de PRL instemt met regels die het 
economisch liberalisme tegengaan. Ver
moed wordt dat PRL-FDF daarmee de 
vreemdelingen wil treffen. Nogal wat 
nachtwinkels, maar zeker niet allemaal, 
worden door groepen vreemdelingen uit
gebaat. In Gent bijv. zijn vooral Pakistani 
eigenaar van de lucratieve nachtwinkels. 
„Wij hebben het gevoel dat ons het succes 
niet wordt gegund en dat men probeert 
ons eronder te krijgen", zo vertelde een 
Pakistanese uitbater aan De Morgen. 

De vrees van de winkelier is niet uit de 
lucht gegrepen. Op het ontwerp van Pinx
ten dienden de "progressieve" CVP-ka-
merleden Luc Wtllems en Simonne Creyf 

een amendement in dat de verkoop van 
dranken met een alcoholvolume van meer 
dan 6% in de nachtwinkels verbiedt. Voor 
de "nachtwinkeliers" is dat een zware ader
lating want daardoor kunnen ze niet lan
ger aperitieven, wijn, tripel of sterke dran
ken verkopen. De CVP-volksvertegen-
woordigers brengen het verbod in verband 
met verkeersveiügheid en het vermijden 
van nachdawaai. Deze argumentatie slaat 
nergens op. Op die manier kan je even
goed het verbruik van wijn in restaurants 
en cafés verbieden. En hoeveel nacht
kopers gieten ter plekke de volle lading 
whisky in hun kraag om nadien de baan op 
te gaan? Dat nachtwinkels meer nacht
lawaai dan andere gelegendheden zouden 
veroorzaken is helemaal uit de lucht ge
grepen. 

Karel Van Hoorbeke, die tussen "pot en 
pint" niet zonder ironie van een "tsjeven-
streek" gewaagde: „Dit bijna middeleeuws 

amendement werd tot eenieders verbazing 

aanvaard. Daardoor begint de Kamer terug 

die conservatieve kerktoren-mentaliteit uit 

te stralen. De nieuwe wet zet een stap terug 

in de tijd en gaat frontaal tegen de ste

delijke realiteit en de geest van flexibi

lisering van arbeidstijd en vrije tijd in. 

Mensen die om 20 u. van het werk thuis 

komen willen nog inkopen kunnen doen en 

daar mag heus wel een fles whisky bij. De 

drooglegging van Luc Willems en Simonne 

Creyf kan echt niet door de beugel. Bij de 

bespreking in de plenaire vergadering zal de 

VU andermaal een amendement indienen 

om deze anti-alcohol-bepaling te laten 

schrappen." 

(evdc) 
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O nder ruime belangstelling greep op 11 maart jl. 

de eerste VU-strategiedag van een reeks van vijf 

plaats. Deze stond in het teken van de 

vernieuwingsoperatie. De militant kwam, luisterde 

en houdt nog even zijn oordeel in beraad. 

Zo'n 200 VU-kaderleden woonden de 
eerste provinciale VU-strategiedag in 
Sint-Niklaas bij. De feestzaal van Het 

Centrum, pal op de grote markt, zat 
afgeladen vol. De partijtenoren kwamen 
er uitleg verschaffen over de VU-ver-
nieuwingsoperatie. Dat was dringend no
dig, want sommige militanten maken zich 
ernstige zorgen over de nakende alliantie 
tussen VU en ID21. De meeste Vlaams
nationalisten kwamen er vooral om „eens 
te luisteren". Hun oordeel zou afhangen 
„van wat er wordt gezegd." 

PIJN 

Provinciaal voorzitter ]an Caudron nam 
als eerste het woord en pikte op de 
actualiteit in. De vrije tribune van een 
groep intellectuelen en kunstenaars van 
vrijdag 6 maart in De Standaard en Le Soir 

waarin op onverantwoorde wijze naar de 
„nationalistische obsessies van een min
derheid" werd uitgehaald, ligt hem zwaar 
op de maag. Caudron vroeg iedereen de 
redactie van De Standaard met lezers-
brieven te overstelpen. 
jJHlet heeft ons pijn gedaan", zo ver
woordde waarnemend VU-voorzitter Pa-

trik Vankrunkelsven zijn ontgoocheling 
„dat wij Vlaams-nationalisten vergeleken 

worden met hersenlozen die een egoïstisch 

en homogeen Vlaanderen klaarstomen. 

Was er de Vlaamse beweging niet geweest, 

dan leefden we nu in een homogene 

Franstalige staat. De vrije tribune heeft 

aangetoond dat er meer dan ooit een 

democratische volksnationale partij nodig 

is. Overigens is de W steeds een ver

nieuwende en onafhankelijke partij ge

weest. Op bet jongste congres werden 

aangepaste antwoorden op de huidige 

problemen gegeven waardoor we een hou

vast bieden voor diegenen die geen ver

trouwen meer in de politiek hebben. We 
staan sterk genoeg om naar verkiezingen te 

gaan.Toch willen we niet sterk, maar zeer 

sterk staan. Daardoor kunnen we op be

langrijke stappen in de verdere staats

hervorming aansturen, in alliantie en m 

onderling respect met mensen die het 

Vlaams niveau als uitgangspunt nemen en 

die er tevens op uit zijn een nieuw beleid 

uit te tekenen." 

VU-secretaris Laurens Appeltans beklem
toonde dat ook binnen de eigen partij de 
vernieuwing gestalte moet krijgen. De 
interne organisatie wordt heraangepast, 
de partij wordt intern en inhoudelijk 
versterkt en het is de opdracht van ieder 
lid „Om de VU meer zichtbaar te ma

ken." 

WELKE KLOOF? 

Een gedreven BertAnciaux kenmerkte de 
politieke besluitvorming als een uiterst 
elitaire aangelegenheid waardoor poli
tieke keuzen niet meer door het volk 

gedragen worden. Anciaux viel scherp uit 
naar de cynici die de 300.000 betogers 
tijdens de Witte Mars als "anti-politieke 
negativisten" beschouwen. „Het waren 

positieve mensen die aan de Mars deel

namen, ze uitten er een noodkreet, ze 

hoopten op verandering. Het politiek sys

teem heeft nauwelijks gereageerd. De po

litieke machthebbers blijven denken dat 

de mensen zo dom zijn als 'tachterste van 

een varken." 

zelfde: Bert, we doen mee indien het lukt. 

De kloof tussen politiek en burger is nog 

nooit zo klein geweest, de kloof tussen de 

vastgeroeste partijen en de burger nog 

nooit zo groot. De VU deelt in de klappen 

mee. Als Vlaams-nationalist wil ik ver-

Indien het lukt 
De verstarde partijen maken deel uit van 
het onveranderlijk systeem. ,Jk heb na de 

Mars met onvoorstelbaar veel mensen uit 

andere partijen gesproken. Ze gaven mij 

allemaal gelijk, de politici van CVF, SP en 

VLD. Ze stuurden aan op een hoopvol 

gezamenlijk project. Ze beseften dat de 

mensen daarom vragen Als puntje bij 

paaltje kwam was de reactie steeds het-

antwoordelijkheid opnemen voor de hele 

gemeenschap. We mogen ons niet richten 

naar een beperkte groep overtuigden. 

Daarom heeft de partij mij gevraagd de 

vernieuwingsoperatie gestalte te geven." 

IEDEREEN 

De vernieuwing, dat is VU en ID21. 

Anciaux: ,flill is nog niet geboren, 't Zal 

een zware bevalling worden, maar 't kind 

zal er komen. De mensen praten erover. Er 

worden nog veel vragen gesteld. Toch ben 

ik er nu reeds van overtuigd dat de ideeën 

van ID21 complementair zullen zijn aan 

deze van de VU. De mensen van ID21 

zullen het VU-programma op onafhan

kelijke wijze beoordelen Welnu, ze zullen 

wel merken dat België een hinderpaal is en 

helemaal niet ten dienste staat van de 

Vlamingen, noch van de Walen." Niet
temin beseft Anciaux dat wrijvingen on
vermijdelijk zullen zijn. Nieuwe uitda
gingen zullen zich voordoen wanneer de 
lijstvorming zal worden besproken. 
„Maar, ik ben optimist, we moeten erdoor, 

de enige mogelijkheid daarbij is dat we 

allen het project ondersteunen. Als het 

project van iedereen wordt, wie houdt ons 

dan tegen. Nierrmnd." 

(evdc) 

De militant 
icwam, 
iuisterde en 
houdt nog 
even zUn 
oordeei in 
beraad. 

Geen druppel water in Vlaamse wijn! 
Op de eerste VU-strategiedag werd dui
delijk dat de VU-militant meegaand is, de 
partij op de weg van vernieuwing wil 
volgen, maar desondanks een kritische en 
afwachtende houding aanneemt. Er 
wordt vooral voor de verwatering van het 
VU-proflel gevreesd, ook de zo kenmer
kende eigenheid van de partij mag niet 
verdwijnen, 
,,Waarom moet Ik nog voor de VU stem
men als de party de Vlaamse belangen 
onvoldoende behartigd?" Zo beet een 
jonge militant de spits van het vragen
uurtje af. Patrik Vankrunkelsven ant
woordde dat vandaag meerdere partijen 
een Vlaams Imago aannemen. ,,Maar de 
Vlaamse parlementsleden van de tradi
tionele partijen worden door hun collega' 
s van het federale parlement tegenge
werkt. Bovendien blijven wij een voor
trekkersrol uitoefenen. In vergelijking met 
anderen wensen we meer bevoegdheden 
naar de gemeenschappen over te he
velen. Anderen zullen ons, net als vroeger, 
moeten volgen. Zeker Indien we elec
toraal meer gewicht In de schaal kunnen 
leggen." 
Dat kan vla een alliantie met ID21. Maar, zo 
merkte de voorzitster van een lokale af
deling op „U heeft daarnet beweerd dat 
de mensen van ID21 geen Vlaams-na
tionalist hoeven te zijn. Zal daardoor de 
eigenheid van de VU niet verloren gaan? 
Die mensen zullen slechts willen mee
werken op voonwaarde dat..." ,,Het pro
gramma moet complementair zijn', zo 

stelde Bert Anciaux de vrouw gerust. De 
waarnemend voorzitter voegde daaraan 
toe dat precies de onafhankelijkheid van 
ID21 een waarborg voor het behoud van 
de Vlaams-natlonale accenten biedt. „De 
VLD koos voor verruiming, zette slechts de 
deur van de eigen kapel voor anders
denkenden open. Dat heeft tot conflicten 
geleid. Omdat 1021 een onafhankelijke 
partner Is die met ons een alliantie zal 
vormen hoeven wij geen druppel water in 
onze Vlaamse wijn doen. Onze verre 
droom Is en blijft het zelfstandig Vlaan
deren In, laat ons hopen, het Europa van 
de volkeren. ID21 moet aanvaarden dat 
we dit stap voor stap willen bereiken. In 
ruil kunnen wij ons programma aanpassen 
aan hun verregaandere eisen voor een 
directe democratie." 
En wat als de mensen van ID21 zich 
uiteindelijk toch terugtrekken omdat ze 
het met onze Vlaamse eisen niet eens 
zijn? Vankrunkelsven: ,,Indien een alli
antie wordt gevormd, dan moet je on
derhandelen. In deze periode zullen we 
ID21 ervan overtuigen dat haar wensen 
beter realiseerbaar zijn In Vlaanderen. An
ciaux: „Indien het niet lukt, zal ik alles 
doen om me verder voor de VU te blijven 
Inzetten. Maar als jullie er ook In geloven, 
dan ben Ik er vast van overtuigd dat het 
project zal slagen.'' 

Een ervaren, bezorgde mandataris wou 
wel geloven, maar niet blindelings. „Als er 
over lijstvorming zal worden gepraat, drei
gen we verdrongen te worden terwijl we 

niet weten welke electorale Impact de 
nieuwkomers hebben. Ze vertegenwoor
digen vooral zichzelf en dat leidt tot pro
blemen na verkiezingen. Uit ervaring weet 
Ik dat het op dat moment moeilijk wordt 
om bij elk dossier de violen gelijk te stem
men." 
,,Er zullen door de alliantie meer ver
tegenwoordigers verkozen worden. We 
zullen moeten aanvaarden dat sommigen 
van ID21 strijdplaatsen zullen Innemen en 
waarom niet de lijst zullen trekken." Aldus 
Vankrunkelsven die daaraan een voor
waarde koppelt: „ We eisen dat de nieuw
komers zich In vertrouwen achter het 
verkiezingsprogramma scharen en zich 
daar nadien blijven aan houden. Bert An
ciaux voelde zich geroepen om te ver
wittigen ,,dat VU en ID21 op voet van 
gelijkheid het project zullen sturen en 
begeleiden. 1021 Is niet het kleine broertje 
en de VU niet de voogd." 
,,ls ID21 wel voldoende gestructureerd 
om een volwaardige partner te zijn?" 
Bert Anciaux: ,,Oat denk Ik wel, al maakt 
1021 gebruik van een horizontale struc
tuur om zo open mogelijk te werken. Dat is 
geen gemakkelijke keuze. Toch evolueert 
ook de VU In dezelfde zin. Gun ons daarbij 
wat tijd. Laat ons niet vanuit het eigen 
grote organisatorische gelijk, noch vanuit 
een angstreflex reageren. Geen enkele 
partij durft wat wij ondernemen. Laat ons 
allen het project onderschrijven." 

(evdc) 
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D e oorlog in ex-Joegoslavië leek achter de rug, 

maar toch werden we de afgelopen weken weer 

opgeschrikt door het oplaaien van etnisch geweld in 

de Balkan. Er wordt zelfs gesproken van een nieuwe 

Balkanoorlog die zou kunnen uitgroeien tot een 

Derde Wereldoorlog. 

4> L A N D U I T ^ 

Een aantal 

Kosovaren 

ging In 

Brussel In 

hongerstaking 

(zie ook 

kader). 

Het huidig conflict in Kosovo draait rond 
een relatief klein en onderontwikkeld 
gebied dat nauwelijks strategisch belang 
heeft. Nochtans woedt er in Kosovo een 
vuile oorlog die al jarenlang sluimert, 
maar pas de jongste weken en maanden 
naar buiten breekt. De redenen waarom 
de Serviërs gehecht zijn aan het gebied dat 
in hoofdzaak door Albanezen wordt be
woond zijn echter eerder van emotionele 
dan strategische aard. 

HET MERELVELD 

Op gebied dat we nu als Kosovaars be
schouwen, staat de wieg van het Servische 
koninkrijk, daar bevonden zich de pa
leizen van de eerste vorsten die van Servië 
een groot rijk maakten. Ook in Kosovo 
bevindt zich de kerk van het patriarchaat 
van Pee, de hoofdzetel als het ware van 
het Servisch-orthodox christendom. 
Ruim zeshonderd jaar geleden, op 28 juni 
1389 om precies te zijn, leden de Serviërs 
er een eervolle nederlaag tegen het veel 
grotere Osmaanse Rijk. Deze veldslag die 
bekend staat als de slag bij Kosovo polje 

(het Merelveld), betekende de definitieve 
doorbraak van het Osmaanse rijk in Eu
ropa. Toch beroemen de Serviërs er zich 
op dat ze de Osmanen zware verliezen 
toebrachten en deze slag heeft voor hen 

een symbolische waarde die vergelijkbaar 
IS met de romantisch-nationalistische 
beelden die de Guldensporenslag voor de 
Vlamingen oproept. Feit is alleszins dat 
de Osmaanse opmars in Europa voor 
tientallen jaren werd vertraagd, wat niet 
belette dat de Turken in 1521 op het 
hoogtepunt van hun macht Wenen kon
den belegeren. 

Het hoeft dan ook niet te verwonderen 
dat de Albanese Kosovaren in de WO II 
de zijde van de Italianen kozen. Mussolini 
beloofde hen immers een groot Albanees 
rijk waarin ook de andere etnische Al
banezen zouden worden verenigd. Na de 
capitulatie van de Italianen in 1943 stap
ten de Kosovaren over naar het Duitse 
kamp dat eveneens niet naliet om de 
Albanese eenheidsgedachte aan te zwen
gelen. Er werd onder meer een Albanese 
SS-divisie opgericht, genaamd naar de 
historische figuur Skenderbeg, en het lijdt 
geen twijfel dat de Albanezen van hun 

KOSOVO: de lont 
in het kruitvat? 

Tot 1913 bleef Kosovo onder Osmaanse 
bezetting. Na WO I veranderde het aan
gezicht van de Balkan totaal. Er ontstond 
een onafhankelijk Albanië, maar daar
buiten bleven grote groepen Albanezen 
bestaan: in Bulgarije, Macedonië en ui
teraard ook in Kosovo dat in het nieuwe 
Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slo-

venen werd ingelijfd. Tussen de twee 
wereldoorlogen voerden de Serviërs er 
een politiek van „zachte" uitzuivering. 
Albanezen werden weggepest en aan
gespoord om te emigreren naar Albanië 
of Turkije en hun plaats werd dan weer 
ingenomen door Servische kolonisten. 

vu-parlementsleden bezoeken 
hongerstakende Kosovaren 

In de Miniemenkerkte Brussel hielden twaalf 
Kosovaren een hongerstaking. Daarmee wil
den ze protesteren tegen de slachtingen 
onder de bevolking in de streek rond Drenica 
en tegen de spiraal van geweld in heel 
Kosovo. 
Vlaams parlementslid Nelly Maes en federaal 
volksvertegenwoordiger Karel Van Hoor-
ebeke hebben hen een bezoek gebracht. 
Daar kregen ze foto's te zien van martelingen 
en geweld In Kosovo De hongerstakers, die 
hier legaal verblijven en niet politiek ge
organiseerd zijn, hebben allen familie in de 
streek waar nu wordt gemoord. Van Hoor-
ebeke laakte het feit dat Artsen zonder Gren
zen aarzelt om medische bijstand te geven 
aan de hongerstakers, zij zouden politieke 
motieven nastreven... 

De VU schaarde zich ondertussen ten volle 
achter de eisen van de hongerstakende Kos
ovaren en pleitte voor een preventieve mi
litaire actie in Kosovo om de vrede een kans 

te geven en overleg mogelijk te maken. De 
EU mag niet dezelfde fout maken als In 
Bosnië Toen was er geen bereidheid om 
militair tussen te komen. 
Als lid van de ad hoe-groep Kosovo In de 
commissie Buitenlandse Betrekkingen be
zorgde Nelly Maes ook een brief aan de 
Joegoslavische ambassadeur in België met 
daarin een pleidooi voor een vreedzame 
oplossing. 
De ambassadeur beschouwt de situatie in 
Kosovo echter als een 'binnenlandse aan
gelegenheid'. Nelly Maes repliceerde dat 
deze de internationale gemeenschap wel 
aanbelangt vermits het gaat over schen
dingen van mensenrechten en het ontzeg
gen van zelfbeschikkingsrecht aan het Al
banese volk van Kosovo. 
De ad hoe-groep werd door het Servische 
parlement uitgenodigd In Belgrado, maar zal 
hier niet op ingaan als ook Pristina (de hoofd
stad van Kosovo) niet mag bezocht worden. 
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machtspositie misbruik hebben gemaakt 

ten nadele van de bezette Serviërs. De 

wonden zitten duidelijk diep, heel diep 

zelfs. 

ONDER TITO 

Naarmate het einde van de oorlog in zicht 
kwam trachtten de communistische par
tizanen onder leiding van maarschalk 
Tito, opnieuw een eengemaakt Joego
slavië te creëren. Ditmaal geen koninkrijk 
maar wel een communistische staat ge
baseerd op een absolute gelijkschakeling 
der volkeren. In de veronderstelling dat 
ook Albanië tot de Joegoslavische fe
deratie zou toetreden en dat de Kos
ovaren daarbij zouden aansluiten, waar
borgde Tito hen het recht op zelfbe
schikking en afscheiding. In de praktijk 
draaide het allemaal anders uit: tussen 
Tito en Stalin kwam het tot een breuk en 
ook de Albanese stalinistische leider En-
ver Hoxha weigerde met hem samen te 
werken. 

Noodgedwongen creëerde Tito dan een 
Joegoslavië zoals we dat tot voor een 
twintigtal jaar kenden: een federatie van 
zes autonome republieken (Slovenië, 
Kroatië, Servië, Montenegro, Bosnië-
Herzegovina en Macedonië) met binnen 
de republiek Servië twee autonome pro
vincies iyojvodina met een Hongaarse 
meerderheid, en Kosovo met een Al
banese meerderheid). Al deze republie
ken en provincies kenden verregaande 
autonomie op het vlak van onderwijs en 
cultuur. 

Zonder aarzelen kan men stellen dat Tito 
niet enkel de ontwerper, maar ook de 
behoeder van het Joegoslavisch expe
riment was dat samen met hem zou ten 
onder gaan. Desalniettemin kwam het 
reeds voor zijn dood in 1981 tot breuken 
in de Joegoslavische constructie. De Kos
ovaren eisten in de jaren '70 immers dat 
het recht op zelfbeschikking dat hen 

tijdens WO II was beloofd, nu daad
werkelijk ten uitvoer zou worden ge
bracht. Het ging hen dus niet om se
paratistische eisen, wel om een volledige 
gelijkschakeling met de andere autonome 
Joegoslavische republieken. Niettegen
staande onlusten in '75 en '79 werden alle 
eisen afgewimpeld, vooral onder druk 
van de Servische leiders. 

VEELKOPPIGE DRAAK 

Na de dood van Tito duurde het niet lang 
of de roep naar meer autonomie breidde 
zich uit naar de rest van Joegoslavië. Een 
belangrijke factor in deze beweging wa
ren de perestrojka-ideeën van Michail 
Gorbatsjov en de bijhorende afname van 
de invloed van het communisme op we
reldschaal. 

De Kosovaren richtten zich meer en meer 
op Albanië dat maar wat graag deze rol 
speelde, terwijl Servië meer en meer over
schakelde op een extreem etnocentrisch 
en zelfs racistisch discours en de Al
banezen op haar grondgebied openlijk 
begon te discrimineren. De crisis in de 
rest van Joegoslavië begin jaren negentig 
leidde de aandacht af van de steeds nij
pender situatie in Kosovo en verschafte 
de Servische leider Milosevic de gele
genheid om de Serviërs nog meer tegen de 
Albanezen op te zetten. 
Het recent ontbranden van de etnische 
onlusten is slechts een symptoom van de 
algemene situatie in de Balkan waar een 
grote hoeveelheid etnische minderheden 
jarenlang stiefmoederlijk werd behan
deld. Het wegvallen van de dreiging van 
de Russische strijdkrachten en de eco
nomische en militaire zwakte van de 
nationale staten in Midden- en Oost-
Europa laat het vrijheidsstreven van ver
schillende volkeren nu de vrije loop, 
jammer genoeg niet altijd met fraaie ge
volgen. 

Turken in Bulgarije en Griekenland, Duit
sers en Hongaren in Roemenië, Grieken 
in Albanië, Pomakken in Bulgarije en 
Griekenland, het probleem tussen Mol
davië en Roemenië, de vijandigheid tus
sen Grieken en Turken, ... allemaal mo
gelijke conflicthaarden in de Balkan die 
de komende jaren de kop kunnen op
steken. Nu, meer dan ooit moet werk 
worden gemaakt van een beleid op Eu
ropees niveau dat alle minderheden en 
bevolkingsgroepen de mogelijkheid biedt 
zichzelf te ontplooien; nu meer dan ooit 
hebben we in Europa behoefte aan het 
wegvagen van nationale grenzen op een 
vredelievende manier. Tsjechië en Slo-
vakije gaan reeds elk hun eigen weg, de 
een met meer succes dan de ander, maar 
zij kunnen dienen als voorbeeld voor een 
nieuw Europa. 

Jaak Vandemeulebroucke, 
Lid van het Europees Parlement 
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o niangs beloofde Mare Van Peel dat na de volgende verkiezingen 1 op 5 CVP-
verkozenen een vrouw zal zijn. Ook de VLD engageerde zich voor evenveel 

vrouwen in haar fracties. Bij de SP is een wetsvoorstel in de maak om op zijn 
minst de verkiesbare plaatsen voor één derde aan vrouwen toe te wijzen. 

Meer vu-vrouwen 
in het parlement 

dOn 
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Het is duidelijk dat het debat over de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen 
in de diverse politiel<e organen terug 
aangezwengeld is. Eindelijk. 
In deze discussie speelt de CVP in te
genstelling tot in vele andere dossiers, een 
voortrekkersrol. Naast Agalev, dat het 
ritssluitingsprincipe hanteert, is de CVP 
het meest vrouwvriendelijk. 

DROGREDENEN 

Hoe is de situatie bij de Volksunie? Als je 
het aantal vrouwen in onze fracties optelt, 
kan je niet eens kaarten! Kamer, Senaat, 
Vlaams Parlement, Brussels Hoofdste
delijk Gewest en de Eurofractie samen 
tellen exact drie vrouwen op achttien 
verkozenen of slechts één op zes. De 
Volksunie is een typische mannenpartij. 
Het is tijd dat we als partij op nationaal en 
arrondissementeel vlak het roer om
gooien en duidelijk tonen aan de vrouwen 
in de VU en daarbuiten dat de VU aan 
vrouwen echte kansen wil geven om aan 
actieve politiek te doen. De achterstand 
op andere politieke fracties is nu reeds 
zeer groot. Als CVP en VLD woord 
houden, zal die kloof alleen maar groter 
worden. Een vooruitstrevende partij als 
de v u kan dit niet laten gebeuren. 
Bij de volgende parlementsverkiezingen 
moet er een duidelijk signaal gegeven 
worden. Vrouwen moeten niet meer al
leen op de strijdplaatsen staan. Ook de 
plaats van de eerste opvolger, die veelal 
als troostprijs gegeven wordt, is niet meer 
voldoende. De traditionele opwerpingen 
als „er zijn niet genoeg vrouwen", „we 
vinden er geen", „het moeten bekwame 
vrouwen zijn", enz. mogen oopgeborgen 
blijven. Er zijn echt wel genoeg vrouwen 

die zich willen engageren; Bmnen "de 
partij maar ook daarbuiten. Bovendien 
gaat het niet om tientallen vrouwen. Als 
de huidige 18 zetels evenredig zouden 
verdeeld worden, moeten er maar 6 extra 
zetels ingevuld moeten worden door 
vrouwen. Wie binnen onze partij geen zes 
degelijke vrouwen kan vinden, is of blind 
of wil ze niet zien. 

HET DEBAT MOET BEGINNEN 

Daarom moet er bij de eerstvolgende 
bespreking van de verkiezingslijsten van
uit de nationale VU-organen op toe
gekeken worden dat er in ieder arron
dissement minstens één verkiesbare 
plaats naar een vrouw gaat. Het rits
sluitingsprincipe van Agalev krijgt onze 
voorkeur. Als de eerste plaats van de 
Kamer aan een man wordt toegewezen, 
plaatsen we op de lijst van het Vlaams 
Parlement een vrouw. De respectievelijke 
tweede en derde plaatsen worden dan 
afwisselend verdeeld tussen mannen en 
vrouwen. Let wel, een ritssluiting be
tekent niet dat enkel tweede plaatsen naar 
vrouwen gaan. 

De partijtop moet er op toezien dat dit 
principe wordt ingevoerd en nageleefd. 
Het is alleen op die manier dat een 
evenredige vertegenwoordiging van 
vrouwen en mannen binnen de VU-frac-
ties kan gerealiseerd worden. 
Wij rekenen erop dat deze discussie de 
volgende dagen en weken in de ver
scheidene partij-organen volop en zonder 
vooroordelen gevoerd zal worden. Het is 
nu het moment om te tonen dat de 
Volksunie echt rekening houdt met die 
helft van de bevolking die momenteel 
binnen onze fracties nauwelijks verte

genwoordigd is. Dit kan echt niet langer. 
De VU mag geen mannenclubje blijven. 
Wij vrouwen willen ons deel. Er staan er 

De regionale vu-Krant 

genoeg klaar om de uitdaging aan te gaan.-
Aan u allen om ze een kans te geven zich 
te bewijzen. 

Marie-Lou Bracke, Frieda Brepoels, Hil-
degard Callewaert, Greet Claes, Hilde 
Degezelle, Kristien De Winter, Chris Gen
brugge, Denise Goethijn, Lieve Gryp-
donck, Simonne Janssens-Vanoppen, 
Nelly Maes, Marie-Paule Quix, Rein-
hilde Raspoet, Elke Sleurs, Nora Tom-
melein, Annemie Van de Casteele, Mo
nica Vandevelde, Els Van Weert. 1 

Bert Anciaux aan de Kulak 

Op woensdag 18 februari jl. kwam VU-senator 
Bert Anciaux op uitnodiging van VUJO-Kortrijl<-
Izegem-Roeselare naar de Kulak-universiteit in 
Kortrijk. 
Ruim 200 enthousiastelingen waren die avond 
afgezakt naarde grote aula van de unief. VUJO'er 
Piet Vlieglie leidde Anciaux bij de toehoorders in. 
Daarna kwam de senator zelf aan het woord. 
Thema van de uiteenzetting van Bert luidde ,,De 
nood aan een positieve hernieuwing in Vlaan
deren". In de aula kon je een muis horen lopen, 
iedereen zat heel aandachtig te luisteren. Na de 
boeiende uiteenzetting had Bert nog tijd voor 

het beantwoorden van de vragen en de reacties 
van het publiek. Omstreeks 22u. werd de avond 
afgesloten met een geschenkje voor Bert (ge
geven door het praesidium van de Kulak) en de 
Vlaamse Leeuw. Er werden vlug enkele foto's 
genomen waarna op studentikoze wijze het 
gerstenat rijkelijk vloeide. Omstreeks 23u. zak
ten de laatsten af. 
VUJO-Zuid-West mag tevreden zijn over deze 
geslaagde aktiviteit. Met dank aan allen die 
meehielpen. Ondertussen zijn we alweer bezig 
met het organiseren van een volgende akti
viteit. 
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steun voor 
„Elfdaagse 
Vlaanderen-Europa 2002" 
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Onlangs hield Vlaams-Brabant, op ini
tiatief van gedeputeerde Herman Van Aut-
gaerden (VU), een studiedag over de Elf-

daagse Vlaanderen-Europa 2002. De Elf-
daagse IS een initiatief om de Vlaamse 
(deel)staat bekendheid en uitstraling te 
geven. Het is een koepelbegrip voor een 
resem van evenementen en projecten, 
vooral dan tijdens de eerste elf dagen van 
juli. Op deze wijze moet de Vlaamse 
Feestdag uitgroeien tot een gebeurtenis die 
veel mensen aanspreekt. Bedoeling is ook 
om Vlaanderen tegen het jaar 2002, zeven 
eeuwen na de Guldensporenslag, in het 
middelpunt van de Europese belangstel
ling te brengen. Vanuit de frontlinie wil 
Vlaams-Brabant meer dan de andere pro-
vmcies bijdragen tot het welslagen van dit 
staatsdragend project. Ook in de Vlaamse 
Rand. 

Herman Van Autgaerden: „De nieuwe 
provincie Vlaams-Brabant heeft zich van 
in het begin tot doel gesteld een halt toe te 
roepen aan sociale, culturele en ecolo
gische verdringing in de Vlaamse Rand. 

Na jarenlang unitair beleid wil de pro
vincie een instrument bij uitstek zijn voor 
het voeren van een zichtbaar en door
tastend beleid op het terrein. Op het vlak 
van de versterking van het Vlaams ka
rakter heeft zij het voortouw genomen, 
daarin door de Vlaamse Regering gevolgd. 
Zo ging de eerdere provinciale dienstorder 
„taalgebruik" de omzendbrieven van mi
nister Peeters over de bestuurlijke faci
liteiten vooraf. Deze brieven geven gevolg 
aan de vraag van de provincie om fa
ciliteiten niet-repetitief toe te passen en 
om ze op termijn volledig af te schaffen. 
De actuele commotie bij Franstaligen rond 
deze omzendbrieven en de voorgenomen 
regionalisering en conditionering van het 
EU-stemrecht, bewijst echter de blijvende 
kwetsbaarheid van de Vlaamse Rand. De 
versterking van het Vlaams karakter moet 
dan ook steeds een belangrijk aandachts
punt zijn. De actieve ondersteuning van de 
Elfdaagse Vlaanderen-Europa 2002 past 
volkomen in dat kader." 
Anders dan vorige jaren wil het pro
vinciebestuur niet langer de nadruk leggen 
op de verdeling van subsidies. Ervaring 
leert immers dat er wel voldoende „tra
ditionele" en „officiële" vieringen zijn, 
maar er een (blijvend) onderaanbod is aan 
echt succesvolle en vernieuwende pro

jecten. De studiedag had dan ook de 
bedoeling tot meer en betere vieringen te 
komen. Een zo groot mogelijke groep 
mensen aanspreken en deze hun „ge

meenschap" laten beleven kan echter mits 
kwaliteit. Concreet wil de provincie 
daarom voorrang geven aan Vlaamse Fees
ten met voldoende oog voor de jeugd en 

VU en VUJO 
stappen mee op 

Het partijbestuur van de VU besliste om 
positief in te gaan op de uitnodiging van 
'Initiatief 22 maart 1998', met o.a. Brus
sels Gekleurd, Charta '91, Chirojeugd-
Vlaanderen en Hand-in-Hand, om deel te 
nemen aan de nationale manifestatie voor 
gelijke rechten, solidariteit, geen racisme 
of discriminatie. De manifestatie vindt 
plaats op zondag 22 maart e.k. te Brussel, 
(zie ook blz. 10). De manifestatie past in de 
sfeer van engagement voor verdraagzaam
heid, solidariteit en actief pluralisme waar 
het democratisch Vlaams-nationalisme 
zich vanuit zijn traditie en mensbeeld kan 
in terugvinden. De manifestatie is voor de 
Volksunie een oproep voor meer dqno-
cratie en een signaal tegen maatschap
pelijke vervlakking en egoïsme. De VU zet 
zich achter het platform van de initi
atiefnemers en organisatoren, met echter 
zonder zelf een politieke invulling te geven 
aan de drie thema's die de manifestatie 
dragen. In de geest van ons succesvol 
congres kan men zich moeiteloos achter 
het waarom van deze manifestatie scharen. 
De manifestatie loopt langs het tradi
tionele Noord-Zuidparcours en vertrekt 
om 13u.30 aan het Noordstation. De VU 

verzamelt vanaf 13u. aan het Noord
station - Belgacomgebouw en stapt, sa
men met VU-jongeren, op achter de slo
gan: „Vlaanderen tegen racisme". Mogen 
wij hopen op een talrijke opkomst? 

..Een agressief 
Vlaanderen"... 

Het Nationalistisch Verbond -
Nederlandse Volksbeweging 
houdt op zondag 5 april a.s. in 
het cultureel centrum van 
Strombeek-Bever haar Landdag. 
De samenkomst begint om 
14ü.30 en loopt onder het 
thema „Een agressief Vlaande
ren". 
Sprekers zijn. Mark Platel Brus
sel is van ons-, Dirk Hoebeek: 
Internationale aspecten van de 
zaak Brussel, en een groet uit 
Noord-Nederland. 
Het slotwoord van de Landdag 
heeft als onderwerp- ,,1999 
Een agressief Vlaanderen" 
Aansluitend napraten bij een 
drankje. 

OOST-VLAANDEREN 
za. 21 maart NEVELE: lentefeest 

van vu-Nevele en Vlaamse Vriendenkring 
Groot-IMevele. Keuze uit: Koud vlees- en 
visbuffet (600 f r.) of warme beenhesp (500 
fr). Gastspreker is Netly iWaes. Inschrijven 
en info over de plaats van het gebeuren bij: 
Hugo Verhege (S71.65.93, fax 371.45.64), 
Olaf Evrard (371,94,26), Johan van Houtte 
(371.61.10) of Michel Roelens (371.62.68, 
fax 371.46.06). 

Vr. 27 maart BUGGENHOUT: Dl 
avoordracht over „Het heelal ontsluierd", 
door prof Astrofiysica W. Van Rensbergen 
(VUB). Om 20u. in zaal Pallieter, Broekstraat 
te Opstal. Org.: Vlaamse Kring Buggen-
hout. 

vr. 27 maart GENTBRUGGE: JOS 
De Cock, ere-voorzittergouwbestuurOost-
Vlaanderen, over „De wereld een pop
penkast - De poppenkast een wereld". Om 
20u. in de polyvalente feestzaal van het 
dienstencentrum Gentbrugge, Braemkas-
teelstraat 45. Org;: vos-IJzerbedevaart-
werkgroep Centbrugge-Ledeberg. 

za. 28 maart NINOVE: 22ste eet
festijn van VU-NJnove. Keuze uit biefstuk, 
kippefiletoftong. Van l8tot22u. inzaalTer 
Kloppers, Aardeweg 96 te Outer. Ook op 
zondag 29/3 van I1u.30tot 14u.30. Org.: 
VU-Ninove. 

za. 4 april NINOVE: Paasfeest van 
VWG-Ninove. Om I2u. in Salons Ter Klop
pers, Aardewet 96 te Outer. Menu aan 
1.000 fr. (aperitief, hapjes, roomsoep, zee-
tongrolletjes, kalfsfilet/ 
portosaus/oesterzwammen, ijs, koffie en 
gebak, wijn of water). Niet-leden betalen 
1.100 fr. Inschrijven vóór 1 april, 
054/33.43.47. 

Dl. 21 april NINOVE: Daguftstap 
van WVG-Ninove naar Lier Vertrek om 8u. 
aan PTl-Ninove. Met o.m. koffie met Liers 
vlaalke, bezoek stadhuis, volledig middag
maal in Hof van Aragon, bezoek begijnhof, 
kerk en Zimmertoren. Terugreis af te spre
ken. Inschrijven vóór 10/3 bij Marcel Muy-
laert. Deelname ± 1.150 fr 

Za. 25 april OUDENAARDE: Be 
zoek aan het EP te Brussel en aan het 
Ceuzenmuseum. Vertrek om 8u.45 aan het 
oud stationsgebouw te Oudenaarde. In
schrijven vóór 5/3 bij Jacques Vander Haeg-
hen (055/31.29.94) of Geertruid Boone 
(055/31.05.32). Org.: VU-Oudenaarde 
i.s.m. VCLD. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 19 maart BRUGGE: Mare Platel 

over „Het altaar van de politiek". Om 15u. 
in De Gulden Spoor, 't Zand 22 te Brugge. 
Org.: Informativa i.s.m. VCLD. 

vr. 20 maait TiEiT: Manu Adri-
aens over „De geschiedenis van de Ronde 
van Vlaanderen". Om 20u. in Oud Gemeen
tehuis Kanegem. Org.: A. Vanderplaets-
ekring Tielt. 

Za. 21 maart BRUGGE: VUJO-Zuid-
West zet Brugge op stelten. Van 10 tot I2u. 
in het Euro Info Punt, Daarna middagmaal 
en bezoek aan Brouwerij straffe Hendrik. 
Inschrijven vóór 7/3 bij Bjom Wullaert 
(051/30.53.80). Org. i.s.m.VCLD. 

Dl. 24 maart IZEGEM: „Dieet, deel 
2". Door diëtiste Véronique Lecluyse (NV 
Vandemoortele). Om 20u. In De Drie Ce-
zetten, Mentenhoekstraat. Org. FW-lze-
gem. 

Dl. 24 maart KORTRIJK: Europees 
regionaal beleid en Zuld-West-Vlaanderen. 
Voordracht door prof dr Wim Vanhaver-
beke (Universiteit Maastricht). Om 20u. In 
KB, Leiestraat 21. inkom 300 fr., studenten 
100 fr Org;: Hendrik Brugmans Kring Kort
rijk. 

WO. 25 maart ROESELARE: v-Ciub 
voor kinderen. Paasgala. Van 13u.30 tot 
16u. in zaal 't Laag Plafond, Gaaipersstraat 
2. Deelname ISOfr. Org.: Vlanajo. 

WO. 25 maart BRUGGE: Alles over 
thuiszorg. Door Leen Vandenabeele. Om 
I5u. in de IVtagdalenazaal, Violierstraat 7. 
Deuren I4u. Nadien is er koffietafel voor 
wie dit wenst. Org.: WVG-Brugge-Zuid. 

Do. 26 maart BRUGGE: Leesclub 
van VWG-Brugge. Om 14u.30 in De Gulden 
Spoor, 't Zand 22. 

Za. 28 maart KORTRIJK: Busult-
stap naar Brussel: „De Vlaamse aanwe
zigheid in onze hoofdstad", vertrek om 
7U.45 aan de Kortrijkse Hallen. Org.: FVV-
Kortrijk. info: 056/21.26.99. 

zo. 29 maart ROESELARE: volks-
unie-ledenfeest. in feestzalen Park Roden-
bach. Vanaf 11u.30 aperitief. Om 12u.30 
aan tafel (groentesoep, Noorse zalm, 
mokka met cake, wijnen inbegrepen - 700 
fr.) Gastspreker: Chris vandenbroeke. Kaar
ten 051/20.83.45. 

Dl. 31 maart BRUGGE: Met WVG-
Brugge naarde klankdiareeks ..Bella Italia" 
door dhr. Menschaert. Om I4u.30 in het 
Casino te Blankenberge, zaal Roeschaert. 
Deuren vanaf 14u. Org.: Seniorenacademie 
„Brugse Vrije en Ommeland". 

Ma. 6 april ROESELARE: Dia-mon-
tage van Roger Claerhout over Franse wij
nen, champagne en de Champagnestreek. 
Om 14U.30 in het Parochiaal Centrum, Kat-
tenstraat te Roeselare. Org.: Vlaamse se-
niorenclub Roeselare WVC. 

DO. 16 april BRUGGE: Lieven De-
handschutter over,,Welkom in Wales". Om 
15u. in De Gulden Spoor, 't Zand 22. Org.: 
Informativa vzw i.s.m. VCLD. 

WO. 22 april ROESELARE: V-ClUb 
voor kinderen. Kaarten maken. Deelname 
150 fr Van 13u.30 tot 16u.30 In zaal 't Laag 
Plafond, Gaaipersstraat 2. Org.: Vlanajo. 

WO. 29 april IZEGEM: V-ClUb voor 
kinderen.,,Collage". Deelname 100 fr Van 
13U.30 tot 16U.30 in De Drie Gezellen, 
Mentenhoekstraat. Org.: Vlanajo. 

VLAAMS-BRABANT 
Do. 19 maart DILBEEK: Gespreks-

avond „De problematiek van kartelvor
ming bij gemeenteraadsverkiezingen". Om 
20u. in het Arrondissementeel VU-secre-
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Europa en gekaderd binnen een inter

gemeentelijk aanbod. H. Van Autgaerden: 
„Ook wij hebben bijgeleerd. De provincie 

zal logistieke en promotionele ondersteu

ning onderzoeken en samenwerking tus

sen cultuurverenigingen en gemeentebe

sturen verder stimuleren, vooral in de 

faciliteitengemeenten." 

tariaat, Nlnoofsesteenweg 230, 1ste ver
dieping. Org.: vu-arr Halle-Vilvoorde i.s.m. 
WM. 

DO. 19 maart SCHERPENHEUVIL-
ZICHEM: Openbare gemeenteraadzitting. 
Om 20u. in raadszaal .eerste verdieping, 
stadhuis Scherpenheuvel. Gemeenteraad 
bijeengeroepen door wisselmeerderheid, 
info: i?obert Janssens (013/78.19.21) of 
FonsThuys {015/77.53.85). 

vr. 20 maart LANDEN.- JOS Bex 
over ,,De VU en ID21". Om 20u. in café 
Argus, Poputierenhof, Slachthuispiein. 
Org;: VU-am Leuven i.s.m. VCLD. 

za. 21 maart WEZEMBEEK-OP-
PEM: Kaas- en Bieravond, vanaf I8u. in cc . 
De Kam, Beekstraat 162. Org.: Vlaamse 
Eenheidslijst Wezembeelc-Oppem. 

Za. 21 maart SINT-PIETERS-
LEEUW: Kaas- en Wijnavond. ook fljnkost-
buffet. VanafI7u. in zaal Moriau. Rink 30. 
Org.: vu-Sint-Pieters-Leeuw. 

Zo. 22 maart BERG: Familiena
middag van de VU-afdeling Berg-Kampen-
hout met koffie, gebak en betegde brood
jes. Vanaf 15U.30 in zaal Riant, Visserijlaan 
te Berg. Spreker is dd. Alg. voorzitter Patrik 
Vankrunkelsven over ,.VU-ID21". Iedereen 
welkom. Liefst vooraf een seintje 
(016/65.54.74 - 016/65.18.86 
016/65.55.51. 

Za. 28 maart BEERSEL: Kaas- en 
Bieravond met Vlaamse kazen en streek-
bleren. Vanaf 18u. in de Gemeentelijke 
Feestzaal, Hoogstraat i . Org.: vu-Dworp. 

Za. 28 maart PERK: Kaas- en Wijn-
avond op Breugeliaanse w îjze. Vanaf 19u. in 
de parochiezaal van Perk, Kampenhouts-
esteenweg 3. org.: vu-vuJO-Mels-
broek/Perk/Steenokkerzeel. 

DO. 2 aprti AARSCHOT: Jan Cau-
dron spreekt over „De Nieuwe iviedische 
Cultuur". In het Parochiecentrum. Van Op-
hemstraat 23. Org.-: VWC-Aarschot. 

za. 4 apm ZAVENTIM: Kaas- en 
Wijnavond van VU-Croot-2aventem. Van 
18U.30 tot 22u. in zaal De Snuifmolen. 
Leuvensesteenweg 194 te Sint-Stevens-
woluwe. Tafelrede door Annemie Van de 
casteete. iedereen van harte welkom. 

vr. 17 april TIELT-WINGE: en niet 
27/4! Jos Bex over ..De VU en ID21". Om 
20u. in 't Wit Huis? NAAST OLV-kerk, Berg-
straat. Org.: VU-arr Leuven i.s.m. VCLD. 

vr. 24 april TERVUREN: JOS Bex 
over ,.De VU en ID21". Om 20u. in café 
Keizerskroon, iMarkt. Org- vU-arr Leuven 
i.s.m. VCLD. 

vr. 24 april JETTE: Grote Quiz, om 
20u. in CC Essegem. Leopold-l-straat 329 te 
Jette. Ploegen van 3 tot 6 deelnemers. 
Inschrijven bij Sven Catz, Grondwetlan 9è, 
1090 Jette, tel. en fax: 425.60.24. Org.: VU-
Jette. 

LIMBURG 
zo. 22 maart TONGEREN: Eet

festijn. Van 12 tot 14u. in zaal Sint-Ger-
trudis, Bilzersteenweg, Riksingen-Tonge-
ren. Keuze uit Noorse visschotel of Breu
geliaanse koude schotel. Inschrijven bij 
Stijn Daniels, Veemarkt 3, 3700 Tongeren, 
(012/39.32.62, fax 012/39.14.91). Ieder
een welkom. Org;: VU-Tongeren. 

Zo. 12 april KELCHTERHOEF: De 
paashaas komt en heeft voor elk kind tot 12 
jaar een leuke verrassing. Vertrek om 14u. 

parking van Hoeve Jan. Toegang gratis. 
Info: 089/38.32.53. 

ANTWERPEN 
vr. 20 maart BORNEM: „De Taai-

grens, voerstreek, Plat-Dietse gewest, Ko
men en Edingen" door Freddie Boeykens. 
Koffiemaaltijd voor leden en sympathisan
ten. Om 14U.30 in Klein Abdijzaattje, Kloos
terstraat te Bornem. Org.: vWG-regio 
Klein-Brabant. 

za. 21 maart EDECEM: Kaart
avond in het heem van de Blauwvoet-
gemeenschap. Fort 5 te Edegem. Om 20u. 
Inschrijven op voorhand bij Karel Degryse, 
449.82.12. Inrichters: VNSE. 

DO. 26 maart KALMTHOUT: Be 
zoek aan tentoonstelling „Ons industriële 
verleden" te Gent. Vertrek met de trein om 
8U.47 in Heide; 9u.27 Antwerpen Centraal 
naar Gent Dampoort. Terug rond 20u. 
Treinkosten worden gedeeld. Gids en in
kom 250 f n info en inschrijving (vóór 24/3): 
FW-Kalmthout. 

Vr. 27 maart MOL: Leven na (de 
commissie) Dutroux? Geert Bourgeois be
antwoordt geeft uitleg en beantwoordt 
uw vragen. Om 20u.30 in 't Sluyshof Org.: 
vu-Mol. 

Za. 28 maart BERCHEM: De 
Vlaamse Kring bezoekt de kathedraal van 
Antwerpen o.l.v. gids. vertrek om I3u. aan 
de hoofdingang. Bijdrage: 100 fr. Alle be
langstellenden welkom. Info: Thea Van Gel
der 321.19.86. 

ZO. 29 maart WIJNEGEM: Muzi
kale TWalseree middagbrunch. Om 11u.30 
in feestzaal De Leeuw. Kasteellei 69. Om 
12U.30 voorstelling Schotens folkgroep. 
Om 12U.45 middagbrunch. Deelname 
brunch 500 fr., enkel optreden 200 fr. info 
en inschrijving: ward Herbosch 
(03/353.68.94) of Rtta Castermans 
(03/321.22.64). Org.: KK. Jan Puimège. 

zo. 29 maart MOL: Mosself eest 
van vu-Mol. Van 1lu.45 tot 20u.30 in zaal 
Galbergen. Don Boscostraat te Mol. Gratis 
aperitief bij voorinschrijving (31.25.20 -
Suzane Meynen). 

WO. 1 april TURNHOUT: Bruno 
schoenaerts over ..Pleidooi voor een snel
ler, rechtvaardiger en humaner proces
recht". Om 20u. in De Warande, Keldercafe. 
Org.: Vlaamse Kring Turnout i.s.m. VCLD. 

WO. 15 april LIER: Faciliteiten
avond. M.m.v Richard Peeters, MarkPlatel, 
Vic Anciaux. Sven Gats en Etienne Van 
vaerenbergh. Om 20u. in VNC, Barlijer 80. 
Org.: Vlaams Nationaal Centrum Lier 

za. 18 april MERKSEM: Kaas- en 
Wijnavond. Vanaf I9u. in het Fort van 
Merksem. Clublokaal van VK Atlanta. Deel
name 300 fr Inschrijven vóór 11/4 bij Fos 
Brat (646.02.79). Mark Keirsmaekers 
(321.57.60) of Bart Van Camp (239.07.93). 
Org;: VU-Merksem. Om 14u. in de namid
dag: neerlegging van bloemen op het graf 
van A. Borms. 

za. 18 april WOMMELGEM: 15de 
Plantenruildag met advies van Walter Wes-
sels. Vanaf 13u. in de Kastanjelaan 4 bij 
Ward en Sonja Herbosch-Maldoy. Gezellige 
sfeer, pannenkoeken en koffie. Voor wie 
iets te veel (over) heeft, neem nu reeds 
contact op met Ward, 353.68.94. Het 
wordt zonodig afgehaald. Org.: KK Jan Pui
mège. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur 
van maandag 16 maart Jl. werd volgende 
persmededeling verspreid. 

DEPOLITISERING EN 
DEMOCRATISERING VAN DE ARGO-
STRUCTUUR 

De vu blijft bereid om mee te werken aan de 
hervorming van de ARGO. Voor de VU moet 
hierbij de depolitisering en de democrati
sering van de ARCO-structuur vooraan staan. 
De VU herinnert er trouwens aan dat zij reeds 
bij de start van de ARGO voorstander was van 
verkiezingen voor de centrale ARGO-raad en 
voor de lokale raden, en zeker niet omdat de 
vu hierbij voordeel zou hebben, en geenszins 
voorstander is van een politieke samenstel
ling. 
Nu gebleken is dat de ARCO-structuur sterk 
gepolitiseerd is, laten de traditionele partijen 
weten voorstander te zijn van een depo
litisering. Het is nooit te laat om zijn fouten in 
te zien. De VU wil dus meewerken aan de 
hervorming in zoverre deze hervorming tot 
een efficiënt beheer van het gemeenschaps
onderwijs leidt. De VU blijft echter principieel 
voorstander van pluralistisch onderwijs en 
een verregaande samenwerking over de net
ten heen. 

TOEPASSING VAN OMZENDBRIEF 

In het verlengde van haar mededeling van 
zaterdag j l . stelt de VU vast dat de Frans-
taligen zich langzaam maar zeker aan het 

verwijderen zijn van het federaal overleg
model. Dit doen ze door geen respect te 
tonen voor de territorialiteit in dit land en 
door uitspraken van het Arbitragehof en de 
Raad van State naast zich neer te leggen. De 
Franstaligen weigeren manifest om fede
ralistisch te handelen. De vraag of dit nog 
langer kan en waarom de politici van de 
Vlaamse meerderheidspartijen dit blijven 
verdragen wordt steeds prangender en het 
antwoord hierop zal voor de VU onherroe
pelijk het verder uitkleden van het federale 
bestel betekenen. Het zijn de Franstaligen 
die de federale loyaliteit opblazen. 
De steun van Busquin aan de franstalige 
burgemeesters in de Vlaamse Rand en het 
negeren van het Arbitragehof inzake Car-
refour zijn ontoelaatbaar Premier Dehaene 
zou beter zijn franstalige regeringspartners 
op het matje roepen in plaats van uit machts
behoud angstvallig te overleggen over de 
communautaire evoluties met Vlaamse CVP-
en SP-ministers. Vlaamse CVP- en SP-par-

lementsleden worden door hun geestesge-
noten op federaal vlak tegengehouden om 
de Vlaamse belangen te verdedigen. De VU 
herhaalt dat minister Leo Peeters moet op
treden tegen de burgemeesters die de om
zendbrief negeren. Het kan toch niet dat de 
Vlaamse regering geen waarde hecht aan 
haar eigen bestuursdocumenten. Het lijkt 
erop dat Van den Brande en Peeters, voor 
hun persoonlijke profilering, even uit hun 
kooi zijn gekomen, maar onmiddellijk weer 
zijn teruggedreven door Dehaene en Tob
back. 

Radicale 
spoedmeeting 

te Jezus-Eik 
De inderhaast georganiseerde spoed
meeting tegen het initiatief van eerste 
minister Dehaene om het EU-stemrecht 
in te voeren zonder de grondwet te 
wijzigen en zonder rekening te houden 
met de voorwaarden die door het 
Vlaams parlement bij grote meerderheid 
werden goedgekeurd, werd een groot 
succes. 

Zo'n vierhonderd aanwezigen, vooral 
uit Brussel en Vlaams-Brabant, vulden 
het Cultureel Centrum De Bosuil. Onder 
hen delegaties van VLD, Volksunie 
(Nelly Maes, Chris Vandenbroeke, 
Etienne Van Vaerenbergh, Annemie Van 
de Casteele en Herman Van Autgaer
den), Vlaams Blok en een enkele CVP-er 
Herman Suykerbuyk. 
Geboren Kodenaai Kattie Mostaert zette 
meteen de dramatische toon die de ver
dere avond zou overheersen, met haar 
persoonlijk relaas over de stelselmatige 
verfransing en Europeanisering van haar 
dorp. 

„Voor het Vlaamse gemeenschapsleven 
halen de meeste EU-burgers de neus op", 
zo stelde ze vlakaf. André Monteyne 
(Vlaams Komitee voor Brussel) wees 
erop dat het EU-stemrecht de Vlaamse 
politieke vertegenwoordiging in Brussel 
de genadeslag zal geven. Dan biedt Bel
gië geen enkele meerwaarde meer voor 
Vlaanderen. 

Luc Deconinck (Halle-Vilvoorde Komi
tee) hekelde Dehaene die door zijn fla
grante schendingen van de hiërarchie 
der rechtsnormen „dit land doet af
glijden tot het peil van een bananen
republiek", waar wetten slechts worden 

toegepast voor zover het de arrogante 
machthebbers goed uitkomt. Prof. Mat
thias Storme (voorzitter van het OW) 
haalde succes met de uitspraak: „Als in 
een land een democratische besluitvor
ming niet meer mogelijk is, dan moet dat 
land verdwijnen", zo stelde hij. Hij deed 
een oproep tot de CVP-rebellen, om naar 
het voorbeeld van eerdere episoden in de 
geschiedenis, de regering ten val te bren
gen nu het Vlaams belang in de ver
drukking komt. Storme meent te weten 
dat er CVP-ers zijn die de gang van zaken 
niet lusten, maar er het zwijgen toe 
doen. 

Tenslotte sprak ook Guido Moons. De 
TAK-voorman kreeg luid applaus wan
neer hij de manier hekelde „waarop 
Dehaene met dat EU-stemrecht net als 
een olifant door de Brusselse en Vlaams 
Brabantse porseleinenwinkel stapt." 
Moons herinnerde aan de voorwaarden 
waaraan het invoeren van het EU-stem
recht voor de Vlaamse beweging moet 
gebonden worden: overheveling van de 
gemeentekieswet naar de gemeenschap
pen, een voldoende sterke vertegen
woordiging voor de Brusselse Vlamin
gen op alle bestuursniveaus en een aantal 
concrete voorwaarden als belasting
plicht, verblijfsduur, kennis van het Ne
derlands, het voorbehouden van uit
voerende ambten aan eigen onderdanen 
en bijzondere voorwaarden voor de 
Vlaamse gordel. 

Moons riep de pers, de Vlaamse par
lementsleden en alle geledingen van de 
Vlaamse beweging op om de vitale be
langen van Vlaanderen veilig te stellen. 9 
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ledere Vlaming voelt zich "thuis" in zijn 

VOERSTREEK 
Ontdek Vlaanderen van Overmaas met deze nieuwe fietskaart. 

Prijs: 280 fr. -I- 50 fr. verzending. 

Bestel nu door storting op nr. 000-0175717-50 

VVV. "De Voerstreek, Kerkplein 216, 
3798 'S Gravenvoeren. Tel. 04-381.07.36 Fax. 04-381.21.59 

U vindt er het hoogste punt van Vlaanderen: 287,5 m! 

Nieuwe WB-
voorzitteFTn Brabant 
De Brabantraad van de Vlaamse Volks
beweging heeft Katty Mostaert ver
kozen tot voorzitter van WB-Brabant. 
Zij volgt Joost Rampelberg op. WB-
Brabant overkoepelt de Brabantse 
WB-afdelingen Katty Mostaert is 31 
jaar en een geboren Rodenaar. Het is 
haar bedoeling om de Vlamingen in de 
faciliteitengemeenten van de Vlaamse 
rand en de Brusselse Vlamingen meer 
in de kijker te stellen. Bovendien wil ze 
het mogelijk maken dat meer vrou
wen in de Vlaamse beweging op het 
voorplan treden. 
Men kan Katty Mostaert telefonisch 
bereiken: 02/380.45.69. 

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 
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Afhalen van palinggerechten mogelyk 
Openingsuren van maandag tot en met donderdag 

12 uur tot 14 30 uur - 18 uur tot 21 30 uur 
Zaterdag. 18 uur tot 22 uur 
Zondag 12 uur 21.30 uur 
Verlofperiode de maand december 
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O M S L A G V E R H A A L 

OP ZOEK NAAR DE EEUWIGE JEUGD 
Waarom worden mensen oud? lïn: hoe 
oud kunnen mensen worden? Al sinds ze 
bestaat, is de wetenschap op zoek naar 
een wondermiddel om de mens de eeuwi
ge jeugd te schenken. Na maagdenbloed, 
cocktails van goud, gemalen hondenballen 
en, lecent nog, melatonine, stellen weten

schappers nu hun hoop in het enzym telomerase. Maar de 
natuur schijnt tegen te werken. De cellen van hoogbejaarde 
mensen lijken nog het m^st op een puinhoop. De mens en 
zijn strijd tegen de tijd: een analyse. 

B E L G I Ë 

DE BATSEUER OVER DE 
NIEUWE SP 
"In de 21ste eeuw wordt een pohtieke partij een 
soort van grootwarenhuis." Na bijna een kwart
eeuw houdt de SP straks nog eens een ideologisch 
congres. "Na tien jaar regeren zijn we een beetje 
opgedroogd," geeft partij-ideoloog Norbert De 
Batselier toe. En ook dat er een en ander moet ver
anderen, want: "We hebben te veel naar de slag
room gekeken en te weinig naar de kwaliteit van 
de taart." Norbert De Batselier en het modeme 
gedachtengoed van de socialisten: een gesprek. 

F I L M 

DE TITANIC DRUR BOVEN 
Straks reikt Hollywood zijn Oscars uit en verwacht 
wordt dat 'Titanic" de belangrijkste prijzen zal 
pakken. Is 'Titanic" het grootste bioscoopsucces 
aller tijden? En de grootste Belgische kaskraker 
uit de geschiedenis? Valt dit succes toe te schrijven 
aan sensatiezucht? Zal 'Titanic" de toekomst van 
Hollywood veranderen? Waarom werd Leonardo 
DiCaprio niet genomineerd in de rubriek "beste 
acteur"? De antwoorden op deze en andere vragen 
vindt u in Knack. 
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a^qjki'&Si.jai 

' p 5 september 1944 rolde een Britse 

pantserwagen Bottelare binnen, hij 

werd door de bevolking toegejuicht. De vreugde om 

de bevrijding maakte echter vlug plaats voor afkeer, 

ook bij verzetslieden, want zij konden niet 

waarderen dat van overal mensen opdaagden, 

meelopers „die de naam van het verzet hebben 

besmeurd"... 

In de herinnering aan de bevrijding van 
Bottelare duikt steeds één naam op, deze 
van Jozef Schepens, de Vlaamsgezinde 
koster die tijdens de bezetting controleur 
was bij de Nationale Landbouw- en Voe

dingscorporatie. In het dorp is men het 
over hem eens, ook de verzetslui van het 
eerste uur beamen de stellingname: „... 
de eerste die ze in Bottelare hadden was 
de koster, Jozef Schepens. En dat was de 
braafste mens van de wereld. Hij had 
niemand wat misdaan, hij was secretaris 
geweest van de corporatie, hij was 
VNVer en ge mocht gij Vlaamsgezind 
zijn, ge mocht gij een gedacht hebben 
voor de oorlog zoals nu als we gaan 
kiezen. En daarvoor haalden ze hem, en 
voor vele persoonlijke vetes." 
Zo drongen de vrouw en de dochter van 
de weggevoerde notaris Nève de Mé-
vergnies er bij de bevrijding persoonlijk 
op aan dat Schepens opgepakt werd, 
omdat hij het als landbouwcontroleur 
had aangedurfd... hun koe te confis
queren. Opmerkelijk is dat de koster na 
zijn terugkeer uit het interneringskamp 
probleemloos werd opgenomen in de 
dorpsgemeenschap en zijn functie terug 
kon opnemen. 

COLLECTIEF GEHEUGEN 
De koster dankte zijn imago van „zacht
moedige en onschuldige Vlaamse idealist 
die volledig onterecht werd aangepakt" 
aan de tussenkomst van de verfranste 
weerstand. De echte verzetslui hadden 
nochtans geprobeerd de beslissing van de 
Franstalige militairen te beïnvloeden, 
maar zonder enig resultaat. 
Hoe heeft de dorpsgemeenschap van Bot
telare de Tweede Wereldoorlog in haar 
herinnermg verwerkt en op welke wijze 
staat zij nu (en toen) tegenover verzet, 
collaboratie, repressie en de 'september-
weerstanders' ? 

Niet alleen de houding t.a.v. dergelijke 
fenomenen is interessant, ook de tot
standkoming van een collectief geheugen. 
Daarbij is het goed om weten dat er 
gedurende WO II in Bottelare ongeveer 
1.370 mensen woonden; amper 3% van 
hen werd ondervraagd omdat slechts een 
veertigtal mensen aan de criteria om 
ondervraagd te worden beantwoordde. 
Bij de afbakening van de groep werden 
twee normen gehanteerd. De eerste was 
de leeftijd. Aangezien de informanten de 
bezetting bewust moesten meegemaakt 
hebben, werd de uiterste geboortedatum 
vastgelegd in het jaar 1926. Ten tweede 
dienden de getuigen niet alleen tijdens de 
bezetting in Bottelare gewoond te heb
ben, maar moesten ze bij de afname van 
het onderzoek ook nog in hetzelfde dorp 
verblijven. 
Aangezien in Bottelare - in tegenstelling 

tot de omringende plattelandsgemeenten 
- een verzetskern actief was, is het in
teressant om weten hoe de dorpsgemeen
schap tegenover dit plaatselijk verzet 
stond. De eerste vraag die gesteld werd 
luidde: „Hoe stond u t.a.v. de weerstand 

tijdens de oorloge". Een tweede vraag 
sloot daarbij aan: „Hoe staat u daar nu 

tegenover?". 

Op deze manier werd gepoogd de ver
vormingen die zich gedurende de voor
bije vijftig jaar in de herinnering hebben 
voorgedaan in kaart te brengen. Zo wordt 
gedeeltelijk duidelijk hoe de dorpsge
meenschap haar verzetsverleden heeft 
verwerkt en welk waardeoordeel thans 
aan het verzet wordt gekoppeld. 

het gros van de bevolking gelijkgesteld 
met degenen die bij de bevrijding m witte 
uniformen rondliepen. Het merendeel 
van de bevolking beschouwde hen als het 
verzet, terwijl een groot deel van deze 
'septemberweerstanders' met het echte 
verzet weinig te maken had. 
De verandering in de houding van de 

Na de euforie 
Icwam de afkeer 

VAN NEUTRAAL... 
Het valt op dat - in tegenstelling tot wat 
zou kunnen aangenomen worden - on
dervraagden helemaal niet zo positief 
stonden tegenover het verzet. Dat be
tekent dat men slechts gematigd tot po
sitief tegen het verzet aankijkt. Haast 
niemand ervoer het verzet als zeer po
sitief. In dit verband is het collectief 
geheugen omtrent de aanhouding van de 
gebroeders De Mulder bijzonder merk
waardig. 

Op de vraag „Hoe reageerde u op de 

aanhouding van notaris Nève en de ge

broeders De Mulder?" beklemtoonde een 
groot aantal ondervraagden dat in de 
eerste plaats Urbain De Mulder, de jon
gen die niet bij het verzet was, ook werd 
meegenomen. Het benadrukken van zijn 
tragisch lot ging bij de ondervraagden 
vaak met de nodige emoties gepaard. Zijn 
aanhouding staat in het collectief ge
heugen vooraan en wordt veel belang
rijker ingeschat dan de arrestatie van zijn 
broer Marcel of van Léonce Volckaert die 
actieve leden van het verzet waren. 
De kans is groot dat de vier aanhou
dingen, en vooral deze van de „on
schuldige" Urbain de beeldvorming van 
het verzet sterk hebben beïnvloed. Vooral 
het feit dat onschuldigen door toedoen 
van het verzet het leven lieten, heeft de 
beeldvorming geen goed gedaan. De veel 
gehoorde boutade „Heeft het allemaal 
wel zin gehad?" toont deze houding 
perfect aan. Bovendien wordt de notie 
„verzet" bij de gewone bevolking in min
dere mate verbonden met het beperkt 
groepje verzetslieden dat in volle oorlog 
zijn leven waagde. 
De „weerstand" van Bottelare wordt bij 

dorpsgemeenschap t.a.v. het verzet is op
merkelijk. Ondanks de stuwende werking 
van een vaderlandslievende vereniging en 
een sterke oud-strijderstraditie, blijkt de 
bevolking vijftig jaar na het beëindigen 
van de oorlog nog minder enthousiast te 
staan tegenover het verzet. De notie neu

traal zou hier beter van toepassing zijn. 

...TOT AFKEUREND 
Verklaringen voor deze eigenaardige ver
schuiving in de beeldvorming zijn waar
schijnlijk te vinden in de wijze waarop 
Bottelare 'bevrijd' werd. Een eerste feit is 
de spontane straatrepressie die ongemeen 
hard was en die zich tot tweederangs 
figuren richtte, een ander element is het 
gewelddadige optreden van de 'septem
berweerstanders'. 

Met de vraag: ,^oe stond u t.a.v. de 

spontane straatrepressie tijdens de oor

log?" werd getracht de houding van de 
bevolking op het ogenblik van de feiten 
na te gaan. Bij de gebeurtenissen op het 
dorpsplein verdrong zich het grootste 
deel van de bevolking om het gebeuren 
gade te slaan. Alles ging ook gepaard met 
de nodige euforie omwille van de be
vrijding. 

Een aantal personen - dit bleek uit de 
interviews - wou niet verklaren dat ze op 
het ogenblik van de feiten het gebeuren 
zeker niet afkeurend aanschouwde. Het 
waarheidsgehalte van deze antwoorden 
moet in alle geval genuanceerd worden. 
Anderzijds waren er zeker personen die 
de hele toestand reeds op het moment van 
de feiten sterk afkeurden. De Bottelaarse 
mensen die aangepakt werden, kunnen 
immers moeilijk als echte collaborateurs 
beschouwd worden. 

MEELOPERS 
Vandaag kan gesteld worden dat de 
dorpsgemeenschap - gemiddeld gezien -
de spontane straatrepressie als licht ne

gatief beschouwt. De euforie van de be
vrijding maakte snel plaats voor een 
wrang afkeuren. Op de vraag,, V/«Ji« dat 

dit de naam van het verzet besmeurd 

heeft?" antwoordde het merendeel van 
de informanten positief. Dat betekent dat 
de meeste ondervraagden zelf het ver
band legden tussen de gebeurtenissen bij 
de bevrijding en de eerder lauwe sym
pathie tegenover het verzet. Aangenomen 
kan worden dat het harde karakter van de 
straatrepressie, het optreden van de weer
standers van het laatste uur en het feit dat 
famiheleden en tweederangs figuren uit 
de collaboratie het slachtoffer werden 
van de straatrepressie, de beeldvorming 
over het verzet negatief hebben beïn
vloed. 

Eén van de stichters van het Bottelaarse 
verzet vatte het zo samen: „We zijn van 

onze verdiensten beroofd door de on

telbare meelopers!". Een andere verzets
strijder schreef reeds in 1947: „De echte 
weerstanders die gedurende de oorlog 
hun leven veil hadden werden alle ver
diensten ontnomen door de meelopers 
uit de bevrijdingsdagen van september 
1944." 

Deze negatieve ingesteldheid tegenover 
het verzet is merkwaardig, aangezien er 
na de bevrijding verschillende patriot
tische activiteiten werden ontplooid. 
Zo werd op 14 december 1947 voor de 
notariswoning een gedenksteen opge
richt voor de politieke gevangenen: Mar
cel en Urbain De Mulder, Ferdinand Nève 
de Mévergmes en Léonce Volckaert. De 
onthulling van de steen in het bijzijn van 
de geestehjke, militaire en burgerlijke 
overheden werd voorafgegaan door een 
plechtige eucharistieviering. Enkele bur
gers hadden geëist en bekomen dat de 
Vlaamsgezinde onderpastoor de mis met 
mocht bijwonen, hij werd even later naar 
een andere parochie overgeplaatst. 

Patrick Duportail 

Volgende week: 
Geen getrokken messen 

Op 5 
september 
1944 rolde 
een BrKse 
pantserwagen 
Bottelare 
binnen. 
Terwyide 
bevolking aan 
het Juichen 
was begon 
voor de 
weerstanders-
van-het-
laatste-uur 
het grote 
werk. 
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I'" emand interviewen met het oog op een 

aanwerving verschilt nogal wat met een interview 

ten behoeve van een artikel. Dat blijkt uit 

'Het selectie-interview' uitgegeven bij Acco. 

^ BOEKEN ^ 

TUdens een 
selectie

interview 
wordt weinig 
onderscheid 

gemaakt 
tussen 

mannen en 
vrouwen, wel 

worden er 
minder 

'mooie' dames 
voor een 

echte 
'mannenjob' 

gekozen. 

12 

Over sollicitaties doen de gekste verhalen 
de ronde. Meestal zijn ze waar. Zo ken
nen wij het verhaal van een pas af
gestudeerd ingenieur die na een 20-tal 
gesprekken opnieuw afgewezen werd. 
„Geen drama" had de selectiedienst van 
de onderneming hem schriftelijk laten 
weten, „vraagt u gerust naar de resul
taten." Aan de telefoon werd hem door 
een secretaresse meegedeeld: „Dat is toch 
logisch, mijnheer: u heeft echt het profiel 
van een werkzoekende!" De man in 
kwestie heeft niemand fysieke schade 
berokkend en is nu kwaliteitsmanager bij 
een grote onderneming. 
Vanuit het standpunt van de kandidaat 
gezien heeft zo'n selectie weinig aan
trekkelijks. Met name het interview is 
voor velen een marteling. Dat hoeft noch
tans niet zo te zijn, zeker niet wanneer het 
op een correcte manier is voorbereid en 
uitgevoerd. De evaluatie kan dan haast 
niet meer mislopen. Dat is ook grofweg 
de inhoud van 'Het selectie-interview. 
Handboek voor het gedragsgericht in
terviewen bij het aanwerven van per
soneel'. De uitgave, geschreven door 
Hendrik Derycke, licentiaat arbeids- en 
organisatiepsychologie, is aan een 
tweede, volledig herziene druk toe. Een 
herziene versie was volgens de auteur 

echt wel nodig want: „Lag het zwaar

tepunt drie jaar geleden nog sterk op het 

zoeken naar relevante criteria voor een 

bepaalde functie, dan is het nu belang

rijker geworden om criteria te vinden die 

een voorspellende waarde hebben voor de 

jobuitoefening op langere termijn." Het is 
een eerder subtiel verschil dat verderop in 
het werk wordt verklaard: een 'functie' is 
altijd wat statisch, een job is dat veel 
minder. Secretaresses zullen inderdaad 
accuraat moeten zijn (functie), maar zul
len zich ook snel moeten kunnen aan
passen aan b.v. de informatisering (job). 

men huwt, maar dat een uur gesprek 
schijnt te volstaan om een jarenlange 
relatie tussen werknemer en werkgever 
op poten te zetten. Hoe dan ook: se
lectieheren die middels een interview 
100%-zekerheid kunnen bieden bestaan 
niet, maar door een doorgedreven struc
turele aanpak kunnen de risico's op ver
gissingen zonder meer verkleind wor
den. 

DRIE FASEN 
'Het selectie-interview' valt, zonder acht 

te slaan op de uitgebreide bijlage, uiteen 

Vertelt u mij eens 
DIALOOG 
Je kan relatief snel besluiten of iemand 
'netjes' werkt, maar kan je ook voor
spellen of iemand zich zal aanpassen aan 
b.v. nieuwe technologieën? Met het ge
dragsgerichte selectiegesprek - een beter 
woord voor 'selectie-interview' gezien 
het meer nadruk legt op de dialoog -
moet dat inderdaad mogelijk zijn. 
Met een 'goed interview' haalt de on
derneming daarom nog geen geschikte 
kandidaat binnen. Toch is het gesprek 
niet zelden doorslaggevend. In ongeveer 
80% van alle procedures wordt een in
terview gebruikt, de voorspellende 
waarde ervan is vreemd genoeg erg klein. 
Al had dat mogelijk weer voorspeld kun
nen worden. Want het is toch minstens 
vreemd dat mensen het normaal vinden 
dat men 'om elkaar beter te leren kennen' 
enkele jaren verkering heeft vooraleer 

The Low Comitries OP verpiaatsinq 

Na 5 jaarboeken The Low Countries (samen 1.600 
bladzijden) vinden uitgever {Stichting Ons Erf
deel) en redactie van het Engelstaiige jaarboel< 
over Vlaanderen en Nederland de gelegenheid 
om lezers, medewerkers, vertalers en andere 
geïnteresseerden twee literaire avonden aan te 
bieden. Een manifestatie gaat door in het Salns-
bury Wing Theatre van de National Gallery te 
Londen (24 maart om 18u.30), een andere in de 
City Chambers in het Schotse Edinburgh, (26 

maartom I9u.30). Onder titel Low Leans tfteSl^ 
komen poëzie, drama en proza van hedendaagse 
Nederlandstalige schrijvers aan bod. 
Op de manifestaties wordt ook een program
maboek (160 biz.) aangeboden, het bevat alle 
voorgelezen teksten in hun oorspronkelijke en 
vertaalde versie. 

c»Info: Ons Erfdeel, Murissonstr. 260, 8930 
Rekkem {05614112 01). 

in drie grote delen. Het eerste bespreekt 
de voorbereidende activiteiten. Daarbij 
moet veel aandacht geschonken worden 
aan de beschrijving van de in te vullen 
functie. Het wordt de selectieheer aan
geraden om daarbij niet enkel oog te 
hebben voor de waarneembare vaardig
heden van een kandidaat zoals talen
kennis, tekstverwerking,... Een en ander 
wordt best ook gekaderd in de algemene 
strategie van de onderneming en ge
koppeld aan de dynamiek van de 'job' (zie 
ook boven). Ook de inschatting van de 
toekomstige werkomgeving is van ka
pitaal belang. 

„Veel interviewers (...) starten hier met 

het schrijven van hun vacaturetekst. Ze 

bouwen spijtig genoeg een huis op zand." 

Want: de informatie is nog niet werkbaar 
gemaakt. Er dient eerst een lijst met 
criteria te worden opgesteld die naast cv. 
of sollicitatieformulier gemakkelijk ge
hanteerd kan worden tijdens het gesprek. 
Ook een heus 'interviewscript' is on
ontbeerlijk: introduceren, informeren en 
afronden. In deze uitgave wordt daarop 
dieper ingegaan. Zo is het b.v. niet on
belangrijk om de verschillende 'criteria' 
eerst te 'wegen'. Voor iemand die hoofd
zakelijk met Nederlandstalige klanten ge
confronteerd wordt, is pakweg een uit
gebreide talenkennis minder noodzake
lijk dan het vlot kunnen leggen van 
contacten. Voorts zijn er ook tips om de 
sollicitant uit te nodigen voor een ge
sprek. Dat de kandidaat niet de indruk 
mag krijgen dat hij voor een oorlogs
tribunaal komt, wordt daarbij nogal eens 
vergeten. 

DE KERN 
In het tweede gedeelte is de 'kern van de 
zaak', het eigenlijke interview aan de 
beurt. Daarbij de klassieke aandacht voor 
de verschillende vraagsoorten met de 
daaraan gekoppelde voor- en nadelen. 
Dat de vragen niet té voorspelbaar mogen 
zijn, is een goede raad die wordt mee
gegeven: „Neem nu de vraag: 'Waarom 

solliciteert u bij deze onderneming?' De 

reactie op deze vraag is voorspelbaar: eerst 

zien we de glimlach verschijnen, dan volgt 

een ogenblik stilte (...) en ten slotte komt 

het antwoord, ontdaan van alle spon-

taneiteit en een handige passe-partout 

voor vele sloten." Dit hoofdstuk bevat 
ook een overzicht van een aantal ver
schillende interview-soorten. Daarbij 
gaat het meeste aandacht uit naar het zgn. 
'ervaringsgerichte' interview dat door de 
auteurs een hoge betrouwbaarheid en 
validiteit wordt toegemeten. „Het er

varingsgerichte interview wil op een sys

tematische wijze de kandidaten de ge

legenheid geven om belangwekkende er

varing uit hun curriculum vttae toe te 

lichten zodat de selecteur kan voorspellen 

hoe de kandidaat het zal doen in toe

komstige analoge situaties op het werk. 

Het ervaringsgerichte interview wil on

derzoeken boe een kandidaat een specifiek 

criteriumgedrag (b.v. het kunnen omgaan 
met klanten/gv) heeft vertoond in bet 

verleden." 

DE KEUZE 
Het laatste hoofdstuk legt zich toe op de 
registratie van de gegevens en de uit
eindelijke evaluatie. Hier wordt ook aan
dacht besteed aan een aantal 'valstrikken' 
waarin een selecteur kan trappen. Zo is 
een goede eerste indruk vaak goed voor 
een aantal kredietpunten: dit soort kan
didaten mag meer falen dan anderen. 
Tussen mannen en vrouwen wordt ove
rigens weinig onderscheid gemaakt. Toch 
dit: het is wetenschappelijk bewezen dat 
mooie dames door een mannelijke per
soneelsdirecteur minder vlug in een zgn. 
'mannenjob' worden gezet. M.a.w. geen 
miss-België als hoogtewerker. Voorts is 
het niet zo dat een uitstekend toneel
schrijver ook een succesvol journalist zal 
worden: generaliseren of extrapoleren 
zou niet mogen. Dit en nog veel meer 
'prettige weetjes' in het laatste hoofdstuk, 
dat overigens niet de populaire of po
pulistische toer op gaat. 
In een slotbeschouwing lezen we nog: 
„Wij pleiten dus voor een warm selectie

interview met een menselijk gelaat. Dit 

gesprek zal de interviewer meer en beter 

informeren over de kwaliteiten van de 

kandidaat. We benaderen dus elke kan

didaat als individu en wegen zijn kansen 

op succes telkens af tegen de criteria. De 

onderlinge vergelijking van de in aan

merking komende kandidaten gebeurt in

derdaad pas helemaal op het einde van de 

rit (...)". 

Van harte aanbevolen in alle admini
straties dus! 

(gv) 
c» Het selectie-interview. Hendrik De

rycke. Uitg. Acco-Leuven. 1997.157 
blz.,685fr. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 
tjimmy B. is back", 

las Ahasverus 

En VT4 op z'n bek! 

© 

Zetduivel: 

Alexandra Scholen 

© 

Leger kampt met tekort in gevechtseenheden. 

Ze worden steeds leger ... 

© 

'The last post' voor 200 postkantoren? 

© 

In de school van Alexandra komen 
de kinderen opnieuw uit de Colen ... 

© 

Weldra... 

Afgrimbie? 

© 

Promotie voor bier in ziekenhuis 
In pilspotten? 

© 

Zangeres Leandros weer naar Eurosong 

Veni, Vidi, Viki ? 

© 

Zetduivel: 

De orale kamer van het Witte Huis 

De Blauwvoet-
burgemeester 

• V L A A M S PLAKBOEK ^ 

Op 24 november 1997 overleed op 96-

jarige leeftijd de gewezen Middelkerkse 
burgemeester Andreas Inghelram. In het 
gemeentelijk informatieblad De Sirene ver
scheen een geschreven portret van de 
burgervader vergezeld van een prachtige 
schoolfoto uit 1936. Want Andreas Ing
helram was nog veel meer dan lokaal 
politicus. 

ONDERWIJZER 

Andreas werd op 20 september 1901 
geboren als zoon van Thomas Ingheham 
en Anastasia Yperman. Zijn vader was 
gedurende veertig jaar onderwijzer aan de 
gemeenteschool van Middelkerke. Ook 
Andreas begon vanaf het schooljaar 1923-
1924 een loopbaan van schoolmeester, aan 
de gemeenteschool van Westende. Daar 
vond hij ook zijn vrouw, Cecile Verstraete, 
met wie hij op 4 januari 1932 huwde. 
De onderwijscarrière in Westende ver
hinderde Andries niet om in Middelkerke 
politiek actief te zijn, in 1938 werd hij tot 
gemeenteraadslid verkozen. Toen in 1943 
de toenmalige burgemeester Simon Beheyt 
door de bezetter uit zijn ambt werd ver
wijderd, werd Inghelram zijn opvolger en 
verhinderde zo dat Middelkerke recht
streeks onder het militair bestuur zou 
vallen. Na de Tweede Wereldoorlog 
diende hij noodgedwongen aan zijn po
litieke ambities en aan zijn ambt van 
onderwijzer te verzaken. Maar op het 
culturele vlak, o.m. als voorzitter van het 
Davidsfonds, bleef hij actief. 

DE BLAUWVOET 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
1970 maakte Inghelram een succesvolle 
terugkeer en werd opnieuw burgemeester, 
eerst van de kleine gemeente Middelkerke 
maar vanaf 1 januari 1977 ook van de 
fusiegemeente Middelkerke . Een maand 
later had onze redactie een vraaggesprek 
met hem in zijn fraaie woning De Blauw-

voet. Tal van onderwerpen, o.m. zijn jonge 
Blauwvoetjaren en zijn VNV-lidmaat-
schap, kwamen daarbij aan bod. Maar ook 
de opslorping van kleine leefgemeen
schappen (met welluidende namen als 
Mannekensvere, Spermalie, Schore, Slijpe, 
Leffinge...) hield hem bezig. Net zoals het 
bedreigde karakter van de Vlaamse kust. 
Als burgemeester heeft Inghelram daar 
waar hij kon de Vlaamse indentiteit van 
zijn kustgemeente bevordert en verdedigd. 
Met de nodige trots kon hij aan WIJ 
zeggen: „Zelfs wanneer Brusselaars en 

Franssprekenden onze kust met honderden 

bezetten, dan nog is de atmosfeer hier op en 

top Vlaams. Van de publiciteitsfirma's die 

hier goede zaken trachten te doen eis ik dat 

zij de beste bediemng in het Nederlands 

verzorgen. Meertaligheid is uiteraard niet 

uit den boze; maar wie Nederlands spreekt 

moet als klant allereerst aan zijn trekken 

komen. Dat geldt ook voor de jaarlijkse 

zomerse strandspelen die georganiseerd 

worden door het dagblad „LeSoir", of voor 

de uitzendingen van de Luxemburgse RTL. 
Wij hebben er niets op tegen dat deze 

mensen op onze stranden voor vermaak 

zorgen, ledereen is bij ons welkom: welke 

taal zij ook spreken. Maar, aan het Vlaams 

karakter van onze kust mag geen afbreuk 

gedaan worden. Daar maak ik een erezaak 

van. 

SIRENE 

Na zijn afscheid aan de poHtiek in 1983 
begon Inghelram zijn jeugdherinneringen 
op te schrijven, bij stukjes verschenen ze in 
het plaatselijke heemkundige tijdschrift 
Graningate. Vandaag vormen zij een rijke 
bron voor de kennis van de plaatselijke 

geschiedenis en folklore. In Graningate 

van maart 1987 lezen we zijn bijdrage over 
De cafeetjes van de dorpskom, Inghelram 
telde er 8. Reeds als kleine knaap ob
serveerde hij het doen en laten van zijn 
dorpsgenoten, op hoge leeftijd kon hij hen 
typeren met veel liefde en humor. Zo 
vertelt hij over madame Rubens en haar 
mooie dochter Sirene uit café Gildhof 

over de mandenvlechter en zijn leeuwerik, 
over de jaarlijkse velokoers met gewone 

fietsen voor de inwoners van de buurt, 
over de mensen die hem met een klute (10 
centiem) beloonden. 

Over hen schrijft hij: „Als ik aan dit alles 
denk, zeg ik zoals de stoeltjeszetter van 
toen in de kerk zegde als hij rondging met 
de schaal: „God zal 't je lonen". 
Wie de Blauwvoet-burgemeester van Mid
delkerke heeft gekend denkt net zo... 

(mvl, met dank aan het 
gemeentelijk archief van Middelkerke) 

Een prachtige 

foto uit 1936. 

Andreas 

Inghelram als 

onderwijzer 

Inde 

gemeente-

schooi van 

westende. 
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OPGAVE 106 

HORIZONTAAL 
1. Beweegt zich voort over de 

weg, maar vind je ook, ge
vuld met koffie, suiker, enz. 
in de keuken (3) 

5. Prettige afwisseling van 
klanken in muziek of poëzie 
(5) 

9. Nu reeds? (2) 
10. Ten einde iopend tijdvak 

(4) 
12. Totaal gebrek aan werklust 

(3) 
15. Metaal van de 2de cate

gorie (6) 
14. Hard voorwerp, maar ook 

een knappe kop (3) 
16. Uiterst doortastend f9) 
17. Vlaamse rij (4) 
19, Brandstof' (6) 
21. Spoedt zich met grote 

haast voort (3) 
22. in sommige landen 'ntrek-

dier (2) 
23. Die weet niet veel goeds 

over anderen te vertellen 
(7) 

24 Zij danste met een Cana
dese bevrijder, volgens een 
populair Hollands liedje van 

vlak na de tweede wereld
oorlog (5) 

25. Vlees voor bij de rijsttafel 
(4) 

27. Zo'n oude lap kun je beter 
weggooien (3) 

28 Véél erger dan gewoon 
erg! (2) 

VERTICAAL 
1. Teken datje rilt van de kou! 

(2) 
2. Is te zien als je naar buiten 

kijkt (8) 
5. Seintje om te zwijgen (2) 
4. Bedrijven een heel eind 

hier vandaan, en dan nóg 
eens zo'n eind (9) 

6. Justitieel orgaan waar je 
overheen kunt lopen (6) 

7. Deze ene letter omvat alle 
tamme en tevens nuttige 
dieren voor de mens (3) 

8 Middeleeuwse stroper op 
zee (6) 

11. Onzin die Je overhoudt als 
je van een aaneengesloten 
periode van drie maanden 
het begin weglaat! (7) 

12. Werp- en vangkoord (5) 
15. Een zanger en een zan

geres vormen samen een 
keihard vulkanisch ge

steente (6) 
16. Stoot (3) 
18. Limburgse drank (3) 
19. Wordt gevormd door dicht 

bij elkaar groeiende kleine 
plantjes (5) 

20. Uit deze aarde kun je verf 
maken (4) 

26. Schiet op, de deur moet 
dicht! (3) 

OPLOSSING OPGAVE 105 
Horizontaal: 6 Kortgeleden; 
9. Adelaars, 10. Inhoud; 11. 
Gladgeschoren; 12. Koning, 
13. Niets. 

Verticaal: i . zondagskind; 2 
italiaansen; 3. Gevangenis; 4. 
Versast; 5. Gedicht, 7. Ahorn; 
8. Puin. 
Onze onschuldige hand 
trok deze week Herman Dil
len, Kerkplein 5 bus 18 uit 
Lanaken. Hij krUgt binnen
kort zUn prijs thuisbe
zorgd. 
De briefkaart met op op
lossing van opgave 106 ver
wachten wil ten laatste op 
maandag 50 maart a.s. op 
ons adres: Barrikadenpiein 
12 te 1000 Brussel. 
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THE BOXER 
Regisseur Jim Sheridan is met The boxer' een nieuwe sa

menwerking met Daniel Day-Lewis aangegaan, en we weten van 

'My left foot' en 'In the name of the father' tot wat dit kan leiden. 

Deze 'The boxer', is weliswaar een totaal andere film dan de twee 

vorige, maar is toch geslaagd, al zal hij mogelijk door zijn politieke 

achtergrond en het ontbreken van veel sensatie een kleiner publiek 

naar de bioscoop kunnen lokken. De afwezigen zullen echter 

ongelijk hebben. 

Danny Flynn zat voor IRA-activiteiten liefst 14 jaar in de nor. Hij 

hamert zich terug zijn flat en de buurt in en het ligt haast voor de 

hand dat hij daar op Maggie - een heerlijke Emily Watson - zijn ex-

vriendinnetje stuit. Die heeft nu een zoon, Liam, en een echt-

NIEUW IN DE BIOS 

genoot die achter tralies zit. Danny is door de gevangenis nog meer 

op zichzelf geworden, zodat het tussen hem en Maggie niet echt 

botert. Bovendien wil Danny, ondanks zijn leeftijd van 32, 

opnieuw gaan boksen. Maar hij zet zijn wil door en met de hulp 

van zijn voormalige zuipschuit trainer Ike, lijkt het te zullen 

lukken. Maar Danny ziet plots de IRA voor z'n neus, want de 

boksschool heeft niet het door hen gewenste sectaire karakter. 

Datzelfde IRA houd ook het liefdespaar in het oog, want 'Ordnung 

must sein'. Maggie's vader, de plaatselijke IRA-leider, probeert het 

'paar' te helpen en ondertussen ook nog de vrede tussen zijn en de 

Engelse troepen te bewaren. Maar een schietpartij en een autobom 

verder staan we midden in een explosieve oorlogssituatie. {***) 

MOUSE HUNT 
...IS volgens de folder het 'hilarisch debuut' van reclamefilmer 

Gire Verbinski. Slapstick die we sinds de dikke en de dunne en een 

bezoek aan de Adams-familie niet meer zagen. Een mix van 

animatie en levende mensen. De boofdrolspelende muis is een 

combinatie van 60 getrainde muizen, 1 mechanische en 1 

computer-gegenereerde muis. Eerst te zien op het Festival van de 

Fantastische Film van Brussel. Ga ernaar kijken: alleen of met uw 

kinderen, die u eeuwig dankbaar zullen zijn! (***) 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

' K J ' Gorillas In the mist Amerikaanse film van 
MIchaei Apted uit 1988 met Sigourney Weaver, Br/an 
Brown en Juiie Harris, in 1966 reist Dian Fossey naar 
Zaïre, waar ze in opdracint van dr, Leai<eY, een be
roemde paleontoloog, de gorilla's, die door stropers 
met uitsterven bedreigd worden, moet inventari
seren. Na haar onmoeting met een eerste groep 
gorilla's moet ze het land echter verlaten omdat er 
een bloedige burgeroorlog is uitgebroken. Schit
terende rol van Sigourney Weaver. Zat. 21 maart. 
Kanaal 2 om 21 u. 

^s^ Final Analysis Psychiater Isaac Darr Is erg 
begaan met zijn patiënte Diana Baylor, die tijdens haar 
Jeugd werd misbruikt door haar vader. Om haar beter 
te begrijpen, acht hij het wenselijk ook haar oudere 
zuster Heather te spreken. Barr weerstaat niet aan de 
charmes van de mooie Heather, die evenwel ge
trouwd is met Jlmmy, een hondsbrutale kerel. Ame
rikaanse thriller van Phil Joanou uit 1992 met Richard 
Cere, Kim Basinger en Uma Thurman. zon. 22 maart. 
Kanaal 2 om 21 u. 

'm^ Kwesties: in de abortuskliniek Neder
landse reportage over abortus, waarin artsen en 
vrouwen gevolgd worden vóór, tijdens en na de 
behandeling. Dit beklijvend document zorgde in Ne
derland voor heel wat opschudding en veroorzaakte 
een golf van (vooral politieke) discussies. Maan. 23 
maart, canvas om 20u.30 

^=3' Histories: De zaak Horlon Eerste deel van 
een documentaire van Jan Neckers over Freddy Ho
rion, de man die in 1982 tot de doodstraf werd 
veroordeeld. Sinds '94 komt hij in aanmerking voor 
voorwaardelijke invrijheidsstelling. Met o.m. de re
constructie van de moord op een gezin In St.-
Amandsberg DIns. 24 maart. Canvas om 20u.30 

t = l Boys on the side Amerikaanse film van Herbrt 
Ross uit 1995 met Whoopie Goldberg, IVIary-Louise 
Parker en Drew Barrymore. Geslaagde feministische 
roadmovie die hulde brengt aan de kunst van het 
overleven en de waarde van hechte vriendschap. Met 
schitterend samenspel van de drie actrices. Woens. 
25 maart. Canvas om 20U.30 

^^=^ Panorama: Ziek? Eerst geld! Reportage 
over de kost van onze gezondheidszorg, met o.m. 
gesprekken met enkele mensen die na hun be
handeling een „factuurshock" te venwerken kregen. 
Dond. 26 maart, TV 1 om 22u.30 

Mengelwerk 

Anthony Hopkins 
als 'Hannibal the 
Cannibal' in The 
Silence of the Lambs, 
vrij. 27 maart, 

VTM om 21U.20 

H Met een in Vlaanderen nooit eerder 
geziene megacampagne werd de TV-kij-
ker Diets gemaakt dat Jimmy B. - het 
typetje van Chris Van den Durpel - 'back' 
was. Edoch: 'slechts' 400.000 kijkers 
stemden af op de tweede aflevering van 
'De Jimmy B. show'. Dat is zeker niet de 
verhoopte massa die VT4 verwacht had. 
Rond deze show werd overigens een 
ergerlijke programmatie-oorlog gevoerd 
die o.a. ertoe leidde dat de VRT weer 
maar eens uitpakte met herhalingen van 
'F.C. De Kampioenen'. 

De vedettencultus zorgt ervoor dat 
sommige mensen zich wel heel erg be
langrijk gaan vinden. Zo heeft Paul Jam

bers zich in de media geworpen met een 
heel plan voor de 'rechten van de ge
vangenen'. En hij wordt daar - vreemd 
genoeg - ook nog ernstig in genomen. 
Dat 'deskundigheid in een materie' dezer 
dagen eerder een gebrek dan wel een 

voordeel is, wordt nog maar eens be
wezen. 

Teletekst wordt - zoals de openbare 
TV-netten - binnenkort onderverdeeld in 
twee verschillende versies. De meest po
pulaire pagina's blijven achter het beeld
materiaal van TVl zitten, het meer se
rieuze tekstwerk en het jongerenaanbod 
verhuizen naar Canvas. 

Klassieker in het medianieuws: het 
gehakketak rond de frequentie voor vrije 
radio's. Nu zijn het de Waalse lokale 
radio's die nogal wat Vlaamse collegae uit 
de ether dreigen te blazen. Het Belang van 

Limburg meldde voorts: „Bovendien zou

den deze Franstalige lokale radio's in de 

grote steden mogen uitzenden met ver

mogens van meer dan 5.000 watt, waar

door zowat alle Vlaamse lokale radio's 

meteen weggeblazen worden. Zelfs de 

VRT zou er grote hinder van ondervinden. 

Vlaams minister van Media Eric Van 

Melden we ook dat VT4 eraan denkt 
om het humoristisch wonder Geert 

Hoste ais weerman op te voeren. 

Rompuy wil dringend overleg met zijn 

collega Lourette Onkelinx. Gezien het 

lokale radio-verleden is het niet waar

schijnlijk dat dit iets oplevert." 'Waalse 
vrienden laten we nu toch maar zo zoet
jesaan scheiden'? 
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Eén van de weinige spelletjes waar 
wij op TV wel eens langer dan een 
kwartier naar durven kijken is 'Her
examen'. Het procédé is u genoeg
zaam bekend: enkele BV's - over 
het algemeen van de betere soort -
worden uitgenodigd om datgene 
te doen waar ze vroeger waar
schijnlijk ook al niet al te schitterend 
In waren het oplossen van hun 
humanioraexamens. Althans zo 
onthouden wij het toch. De hu
maniora herinneren wij ons als een 
aaneenschakeling van zes duffe Ja
ren met als schaarse hoogtepunten 
de verschillende 'lieven', de uren 
voor en na de aanvang van de 
lessen en de strafstudies waarin wij 
het o.m. bestonden om in de voor-
raadkelder van de paters sigaretten 
te gaan pikken. Zo'n college was het 
dus. De alom geroemde tucht en 
discipline van de 'Vlaamsche scho
len' werden er vakkundig verstjeerd 
door teveel 'uitgebluste' leerkrach
ten en gedesillusioneerde paters 
die zagen dat allemaal niet meer 
was zoals zij het wilden. Het was een 
school waar wij mee de grenzen 
bepaalden en dat is - als u het ons 
vraagt en achteraf bekeken - in 
opvoedkundig opzicht geen al te 
beste zaak. 

Mogelijk is dét - en niet de gril van 
een zoveelste revolutionair leerplan 
- één van de redenen waarom wij 
kampen met een schromelijk ge
brek aan parate kennis. Dat blijkt 
telkens weer als wij naar 'Herexa
men' kijken. Biologie, natuur- en 
aardrijkskunde, chemie, wiskunde 
... we zijn er niet bepaald een hoog
vlieger In. Daarmee lagen we alvast 

in dezelfde lade als de deelnemers 
van deze 'Herexamen'. Met name 
Klas A droeg onze belangstelling 
weg, niet in het minst omdat ene 
Mare Platel er een plaatsje in had 
verworven. Wij weten nu immers 
met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid dat niet Platel, 
maar ook Jos Bouveroux of Dirk 
Tielemanüe VU had kunnen komen 
vervoegen. Want deze 'Herexa
men' was natuurlijk niet meer of 
niet minder dan een uitbestede 
sollicitatieprocedure die boven
dien, omdat ze later in heel Vlaan
deren werd uitgezonden, erg voor
delig was in prijs. 

Godsdienst werd afgenomen ... 
Andere blijde vaststelling is dat juf
frouw Anja Daems het verlies van 
Birgit Van /Wo/ruimschoots weet op 
te vangen. In die mate zelfs dat wij -
die ons nochtans graag tot de in
tellectuele Vlamingen rekenen -
Birgit niet naar VTM gevolgd zijn. 
Enige tijd geleden zagen we haar 
het Journaal presenteren. Dat moet 
voorwaar een motivatie zijn voor de 
journalisten van Medialaan 1 die al 
sinds jaar en dag op onmogelijke 
uren rechtstreeks staan te verkon
digen dat 'de graafwerken in de 
regen weer niets hebben opge
leverd, Danny'. Al maar een geluk 

Solliciteren bij Anja 
Herexamen, maandag 9 maart 1998, TVi 

Mare Platel, die nu de VU-studie-
dienst leidt, bleek de primus inter 
pares te zijn. Al denken wij dat zijn 
klasgenoten hem hebben laten 
winnen: de Olympische spelen van 
Barcelona in 1936 (Berlijn!) situeren 
en rekenkundige verhoudingen 
doen ais '3 staat tot 7 zoals 27 staat 
tot 21' lijken ons Immers verwoede 
pogingen om toch maar vooral te 
buizen. Waaruit wij de VU dan weer 
durven aanbevelen om de boek
houding te laten doen door iemand 
die er meer verstand van heeft... 
Mogelijk had Platel ook gewoon de 
hoogste frustratiedrempel. In zijn 
voordeel sprak dan weer dat hij ooit 
zijn snor had afgeschoren toen hij 
O.L.Vrouw moest spelen in een 
plaatselijk toneelstuk. En dat hem 
daarom alleen een herexamen in 

dat zij aan het eind van de maand 
natuurlijk meer in de ioonzak heb
ben dan la Van Mol... 
Deze 'Herexamen' gaf ons toch ook 
weer een klein beetje moed. Dat 
was toen Bouveroux verkondigde 
dat hij maar op twee scholen was 
buitengewipt. Naar eigen zeggen 
omdat hij hield van 'eigenzinnige 
humor'. Hij was dan maar journalist 
geworden omdat ze daar 'moeilijke 
mensen nodig hebben' en ook 
mensen kunnen gebruiken die 'niet 
alles ernstig nemen'. Gezien wij In 
dat profiel menen te passen, zullen 
wij dan ook niet aarzelen om ons 
CV'tje te laten geworden. Ook aan 
juffrouw Daems. Als we mogen 
winnen natuurlijk! 

Krik 
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Graag uw mening over intercommunales 

Om een vergelijking te kunnen maken 
tussen de kostprijs en de dienstver
lening van een aantal intercommunales, 
zouden we een beroep willen doen op 
WiJ-lezers (lokale mandatarissen, ge
bruikers, e a ) uit heel Vlaanderen Graag 
hadden we een antwoord op volgende 
vragen gekregen 

1. Kabeltelevisie. 
- Hoeveel zenders ontvangt u op TV? Op 

radio? 
- Hoe IS de kwaliteit van de ontvangst? 
- Hoeveel betaalt u voor de aansluiting? 

Voor het abonnement? 
- BIJ welke intercommunale bent u aan

gesloten? 

2. Hulsvullophaling. 
- Wordt in uw gemeente aan selectieve 

ophaling gedaan? 
- Beschikt uw gemeente over een con

tainerpark? 
- Is de toegang tot het containerpark 

gratis? 
- Hoe dikwijls wordt bij u het huisvuil 

opgehaald? 
- Hoeveel betaalt u jaarlijks aan basis-

belasting? 

- Hoeveel betaalt u voor de vuilniszak
ken per stuk? Voor het restafval? Voor 
de PDM-zakken? Andere? 

Dank voor uw medewerking 

c» Stuur uw antwoord, eventueel met com
mentaar, aan Weekblad WIJ, t.a.v. Her-
wtg Cornells, Barrtkadenpletn 12 te 
1000 Brussel. 

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

KOSOVO 

Proficiat voor het hoofdartikel van WIJ 
van 5 maart. De titel „Solidair met Kos
ovo" zette meteen de gepaste toon op het 
]uiste moment, zoals het hoort in een 
Vlaams-nationaal weekblad. 
Het artikel ademde volksnationale en 
pacifistische inspiratie uit. Volksnationale 
solidariteit met de Albanezen uit Kosova, 
die straks 10 jaar gebukt gaan onder de 
terreur van het Servisch imperialisme. 
Pacifistische kommer om de vrede in het 
Balkan-kruitvat. 

Voor onze talrijke Albanese vrienden was 
dit artikel een hart onder de riem. Zi] 
vroegen mij om hun dank over te ma
ken. 

Tot de VU zou ik de harteschreeuw van de 
jonge Albanese hongerstakers in de Brus
selse Miniemenkerk willen richten: „Het 
IS de hoogste tijd om zijn solidariteit te 
tonen met het volk van Kosova". 

Karel Van Reeth, 
Aalst 

Racisme 
Het gevaar van een assisenproces voor 
racisme (WIJ, 12 maart jl.) is dat het 
racisme dan pas goed losbreekt. Want wie 
van de juryleden zit er te springen om alle 
vreemdelingen hier binnen te halen? 
Trouwens, waarover praten wij? Nor
maal IS niemand racist. Wij reizen naar 
vreemde landen en genieten daar van de 
totale verscheidenheid der volkeren, 
maar we moeten ons er voor een paar 
dagen enorm aanpassen. Laat in Dubai 
géén papiertje op de grond vallen of je 
krijgt een boete van 5.000 fr. 
Racisme zou met bestaan als iedereen in 
zijn eigen land blijft. Vervolgens, hoe kan 
racisme bestaan als er géén reden is? Een 
onberispelijk iemand verwijt je toch 
met? 

Vreemdelingen willen hun eigen aard 
bewaren en willen of kunnen zich met 
totaal aanpassen aan onze leefwijze. Ge
lijk hebben ze' Maar dan hebben ze zich 
vergist van verbhjfsland. 
Wie wil dat zijn land vol geraakt met 
vreemdehngen'' Zelfs in Amerika hebben 
ze er genoeg van! Als ze in hun land met 
overeenkomen, moet de internationale 
gemeenschap zorgen dat de toestand ter 
plaatse opgelost geraakt en dat de mil
joenen ontevredenen met zomaar naar 
andere landen uitwijken. Iedereen met 
gezond verstand beseft dat. 
De Islam is in zijn teksten volkomen in 
tegenspraak met de Universele Rechten 
van de Mens. Met nota bene dezelfde 
rechten schermt men om islamieten hier 
te beschermen. Is men wel nog goed snik? 

In hun land vermoorden islamieten 
vreemde indringers en andersdenkenden. 
Hier moeten wij ze toelaten en onze 
mond houden. Zeg of schrijf hier met dat 
een „islamiet" een overval pleegde, of je 
hangt! Als racist' 

Houden wij ons zo graag bezig met 
vreemdelingen om onze eigen wandaden 
te verbergen? Wat heet „dat" als er hier 
33.000 huwelijken per jaar ontbonden 
worden? Allemaal racisten die elkaar met 
kunnen verdragen? Laat ons daar wat aan 
doen! 

Naast de schijnheiligheid is de Babelse 
spraakverwarring van weleer nog met uit 
de lucht. 

W. Degheldere, 
Brugge 

Stereotiep? 
„...mt een -ttgste studie moet blijken dat 

vrouwen m de media nog altijd onder

vertegenwoordigd zijn." (WIJ, 5 maart 
jl.). Een waarheid als een koe, ook voor en 
in WIJ. 

Als we een zeldzame keer in de rand lezen 
over het werk van een vrouw, dan schrijft 
de redacteur met een denigrerende on
dertoon, „la Spee". Mevrouw in kwestie 
ontsnapt nauwelijks aan „madammeke". 
En ja, redacteur van WIJ, gedraag jij je nu 
met stereotiep? Vanuit onbestormde en 
met in vraag gestelde vesting is het al te 
gemakkelijk om een uit-de-losse-pols-
schnjfsel op ons los te laten, want reacties 
van vrouwen zullen er met zijn, of amper 
één, ach verwaarloosbaar. 
Misschien had een redactrice ons ge
ïnformeerd over de werkelijk belangrijke 
punten uit het onderzoek van Sonja 
Spee. 

Maar ja, ze zijn met velen in de media, dè 
mannen. Ze passen graag de tactiek toe 
van het gehefd voetbalspel- de andere 
beletten te scoren. Zij bepalen de ge-
plogenheden van hun media. Ze zitten in 
hun waan naast God-de-Vader en voor 
ons op de bierkaai. Ga daar maar eens 
tegen aan" Wat ik nu als lezeres toch 
even probeer. 

Mieke Vanhorenbeeck, 
Winksele 

Separatistisch 
Laurette Onkelmx, de premier (of pre
mière) van de Franstalige Gemeenschap, 
verwijt bepaalde Vlamingen dat ze se
paratistisch zijn. Nu heeft ze nochtans zelf 
de onafhankelijkheid van Vlaanderen en 
Wallonië uitgeroepen. Hoe kan dat 
nou' 
Heel eenvoudig. Mevrouw Onkelmx 

heeft besloten de subsidies voor het ma
gazine Carrefour, een Franstalig blad in 
de faciliteitengemeenten rond Brussel, 
verder te zetten, ondanks het arrest van 
het Arbitragehof. Zij geeft als reden dat ze 
het Frans in het buitenland wil bescher
men. Twee conclusies: enerzijds acht On
kelmx dat België met meer bestaat, an
derzijds geeft ze toe dat de Franstalige 
Gemeenschap mets (meer) te zoeken 
heeft in de faciliteitengemeenten rond 
Brussel. 

Mevrouw Onkelmx, u bent separatis-
tischer dan het Vlaams Blok, een partij 
met wiens ideeën ik het overigens totaal 
oneens ben. 

Immanuel Synaeve, 
Lier 

5 voor 12 
Over de faciliteiten en andere verma
kelijkheden ben ik kort. pas de taal-
wet(ten) toe, doe de taalwet(ten) toe
passen... en er zal iets barsten m dit 
land. 

In Brussel (en errond) is het al later dan 
vijf vóór twaalf. 

Maar toch dit. Point n'est besoin d'es-
pérer pour entreprendre, ni de réussir 
pour persévérer (van de Prins van Oranje, 
dus mag het zó wel)... 

Eddie Favoreel, 
Brussel 

Dringende hulp 
De Vlaamse regering betaalt al jaren de 
factuur van de Franstalige scholen in de 
Brusselse rand en in de Voerstreek. Elk 
jaar betaalt de Vlaamse regering 230 
miljoen om op die manier zijn eigen 
grondgebied te helpen verfransen. De 
Vlaamse regering betaalt met ons be
lastingsgeld het Franstalig onderwijs op 
Vlaams grondgebied... Onvoorstel
baar...! 

Daartegenover zou dan moeten staan dat 
de Franstalige gemeenschap de Vlaamse 
scholen in Komen en Moeskroen zou 
financieren. Zij weigert dit al jaren te 
doen. Onvoorstelbaar...' 
Laurette Onkelmx, die met de mond een 
vreedzaam samenleven predikt, maar te
gelijk rustig anti-Vlaams blijft verder 
„Carrefouren" is de echte exponent van 
die Franstalige arrogantie. 
Wil de Vlaamse regering eindelijk die 
illegale subsidie van dat Franstalig on
derwijs op Vlaams grondgebied eens be
ëindigen en m plaats daarvan de eigen 
Vlamingen meer steunen op die plaatsen 
waar het nodig is. Voor de prijs van 1 jaar 
subsidie aan het Franstalig onderwijs kan 

zij in Sint-Genesius-Rode een stuk grond 
kopen van enkele hektaren dat door het 
vertrek van de VUB is vrijgekomen. Daar 
kan de Vlaamse regering dan misschien 
eens gaan beginnen met een effectief 
sociaal-Vlaams beleid op haar eigen 
Vlaams grondgebied. De Vlaamse rand 
rond Brussel heeft hulp nodig. Dringende 
hulp... 

Wim Peeters, 
Turnhout 

Over Sigurd 
Lezer Kns Verguit geeft een volgens nuj 
onterechte sneer aan het adres van voor
malig VUJO-voorzitter Sigurd Vanger-
meersch (WIJ, 26 febr. jl.) 
Hem wordt verweten weinig voeling te 
hebben met de Vlaamse beweging. Alsof 
je als VU[0-voorzitter buiten, de volgens 
ons toch brede Vlaamse beweging, kan 
vallen. Of bestaan er parameters waarmee 
iemands Vlaamsgezindheid kan gemeten 
worden? 

Sigurd had inderdaad zijn eigen accenten 
en motieven binnen de invulling van zijn 
voorzitterschap, die misschien met altijd 
te verwoorden vielen in zwaar commu
nautaire en sloganeske taal. Is het echter 
geen democartisch recht een ideologie in 
casu het Vlaams-nationaal gedachten-
goed persoonlijk te mogen interprete
ren? 

Het Vlaams-nationalisme van Sigurd 
uitte zich echter ruimschoots in zijn so
ciaal engagement, vooral in het Brusselse. 
Het soort engagement dat door vele fla
minganten dikwijls en volledig ten on
rechte stiefmoederlijk wordt behandeld. 
Sigurd blijft hoe dan ook een referen
tiepunt- een Vlaams, sociaal en progres
sief democraat. 

Peter Craeyeveld 

PS De redaktie ontvangt graag bneven van lezers 
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheur
mand in De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken Bneven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schnjver ver
zoekt initialen te gebruiken 
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V anuit zijn Friese nationaliteit is onze 

medewerker Onno R Falkena 

uitermate geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn 

taal- en volksgenoten. Zo stond een bezoek aan 

Hillig Lun, beter gekend als Helgoland, sinds 

geruime tijd op zijn verlanglijstje. Nu hij deze droom 

kon waarmaken bericht Falkena ons wat graag over 

zijn queeste naar de, voor alle Friezen, Heilige Rots. 

4' U I T S M I J T E R 

Midden op de Noordzee, op drie tot vier 
uur varen van de kust, ligt een grillige, 
vijftig meter hoge rots van nauwelijks één 
vierkante kilometer groot. Helgoland is 
de thuishaven van de Halunders, zoals de 
eilanders zichzelf noemen. Zij stammen 
af van de Friese- en Oost-Friese kust
bevolking die het eiland in de vroege 
middeleeuwen bevolkte. De Duitse naam 
Helgoland is eigenlijk een verbastering 
van Htllig Lun oftewel Heilig Land. En 
heilig is het behalve voor de eilanders ook 
voor de bewoners van Nederlands Frys-
lan, en Ost- en Nordfriesland in Duits
land die er om de drie jaar per schip naar 
toe reizen om elkaar te treffen op de 
traditionele „Sternfahrt der Friesen". 
Deze zogenaamde Helgoland Reis staat 
ook dit jaar op het programma en wel op 
1, 2 en 3 mei. 

RUILROTS 

Helgoland was zeker niet heilig voor de 
verschillende grootmachten die het nie
tige, maar strategisch interessante eiland 
om beurten bestuurden dan wel aan haar 
lot overlieten. In de 19de eeuw was het 
eiland Brits compleet met Prince of Wales 

en Trafalgar Street, maar de bevolking 
was, voelde en sprak Halunder en reisde 
vrolijk met Britse pas de wereld rond. Het 
veel dichterbij gelegen Duitsland voelde 
zich zo tot de rode rots aangetrokken dat 
dichters als Goethe en Heine zich er lieten 
inspireren. En Hoffmann von Fallersle-
ben schreef er zijn beroemde National-

bymne met de door andere nationali
teiten soms met gemengde gevoelens aan
gehoorde beginstrofe „Deutschland, 
Deutschland über alles". De Duitse liefde 
voor het inmiddels tot kuuroord om
gebouwde vissers- en piratennest was 
zelfs zo groot dat Kaiser Wilhelm het 
eiland in 1890 met de Engelsen ruilde 
voor het veel grotere... Zanzibar. 
„Ons werd niets gevraagd", vertelt Ha
lunder Heinz Dahn. Hij weet het uit 
overlevering van zijn overgrootmoeder 
die de wanhoop nabij was toen de keizer 
de eilander akkertjes en volkstuinen liet 
omploegen om het eiland tot vesting om 
te bouwen. In de eerste wereldoorlog 
werd de volledige eilandbevolking van
wege de vermeende Britsgezindheid ge
dwongen te vertrekken, terwijl de Duitse 
marine er duchtig huis hield. De Ha
lunder dichteres Mina Borchert (87) was 
8 toen ze met haar moeder in Bremen 
door de Pruissische poHtie uit de tram 
werd gegooid omdat ze een „vijandige 
taal" zou hebben gesproken. Ze vertelt 
het met een trillende lip van veront
waardiging. Over de eilander identiteit 
kan ze kort zijn. „We zijn in de eerste 

plaats Halunders én we zijn Friezen. Mijn 

vader sprak Engels en Fries met mij." 

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog 
kregen de Halunders het nog veel moei
lijker. Hitler verbouwde Helgoland vanaf 
1934 tot gesloten marine- en U-boot-
vesting. Op 18 april 1945 bombardeerde 
de Royal Air Force het eiland tot een 
onleefbaar kraterlandschap. De meeste 
eilanders overleefden dit in de diepe 
bunkers en werden subiet geëvacueerd en 
verspreid over tientallen dorpen en ste
den in het noorden van Duitsland. Het 
zou voor de meesten vijftien tot twintig 
jaar duren voordat ze hun Hillig Lun weer 

wel uit het Halunder spreekwoord „n 
hallow büudel is weschmetten djül", dat 
zoveel als „Half dronken is weggegooid 
geld" betekent. De hoofdstraten op het 
eiland zijn dan ook een aaneenschakeling 
van niet altijd even fraaie duty freesbops. 

Op het hoogseizoen wurmen zich enkele 
duizenden, hoofdzakelijk Duitse, dagjes
mensen door de nauwe straten. De ei
landers trekken zich dan terug in duin of 
volkstuin om weer te voorschijn te komen 
als om een uur of vijf de laatste boot weer 
vertrokken is. 

Hillig Lun. 
het heilige eiland 

van de Friezen 
te zien zouden krijgen. Voor de eilander 
taal en cultuur zou deze gedwongen ver
banning, zoals de meeste Halunders 
moeilijke periode aan wal beleefden, wel 
eens de nekslag kunnen worden. Een hele 
generatie Halunders groeide, in grote 
onzekerheid over de toekomst van het 
kleine maar onvervangbare vaderland, op 
in het Duits. 

HISTORIKERSTREIT 

De RAF bleef ook na de capitulatie het 
eiland bombarderen tijdens eindeloze oe
fencampagnes. Een paar jaar na de oorlog 
probeerden de Britten zelfs met 6.700 ton 
springstof het hele eiland in de lucht te 
doen springen, denkt de eilander zanger 
Max Krüss. De officiële Britse lezing luidt 
echter dat men het eiland definitief on
geschikt wilde maken voor militair ge
bruik. 

De verschillende lezingen zijn de afge
lopen jaren onderwerp van een kleine 
Helgoland-Britse „Historikerstreit". Met 
de Britse aanhankelijkheid is het sinds de 
naoorlogse dynamitering, enkele uitzon
deringen nagelaten, gedaan. Pas in 1952 
werd het eiland weer vrijgegeven voor 
burgergebruik. Mede dankzij de aanvan
kelijke desinteresse van bondskanselier 
Adenauer zou de wederopbouw nog zo'n 
tien jaar in beslag nemen. Onder de 
nieuwe bevolking zouden zich vele niet-
Halunders bevinden. Andere Halunders 
bleven vanwege werk en levenspartner 
aan de wal, om vaak pas na pensionering 
terug te keren. 

Sinds de oorlog leven de 1.800 eiland
bewoners vooral van het toerisme. En 
doordat het eiland belastingtechnisch 
buiten de Europese Unie ligt zijn rook
waar en drank er uiterst goedkoop. Dat 
de eilanders dat hogelijk waarderen blijkt 

INBOTEIVl 
Het is een goedkoop soort massatoerisme 
dat het kleine, maar meest bijzondere 
Noordzee-eiland geen recht doet. Hel
goland beleven betekent meermalen de 
185 treden lopen die het zogenaamde 
onder- en bovenland - delle- en boppelun 

in het Halunder - met elkaar verbinden. 
Het betekent letterlijk en figuurlijk uit
waaien in een klimaat dat dankzij de 
warme golfstroom en de gematigde in
vloed van de zee vaak veel milder en 

bocht. En als de toerist niet zeeziek wordt 
aan boord van het grote schip uit Cux-
haven of Husum, dan wel bij het zo
genaamde in- of uitboten in reddings
sloepen, want de eilander haven is on
geschikt voor grote schepen. 
's Winters gaat de boot slechts drie keer 
per week, een frequentie die de Ha
lunders behaaglijker aandoet dan de zo
merse lucratieve drukte. De vliegverbin
dingen vanuit diverse Duitse steden met 
het vlakbij Helgoland gelegen Düne 
{Duin) zijn dan een alternatief. De vlucht 
wordt vanwege de veel te korte lan
dingsbaan door de Ostfriesische Luft-

transport uitgevoerd met een Britten 
Norman Islander van maximaal negen 
zitplaatsen. 

Bij mist en harde wind is Düne In

ternationale Airport gesloten. Van het 
Düne gaat de reis vervolgens met de sloep 
naar Helgoland, waar de reiziger wordt 
begroet met het opschrift „Welkoam iip 
lun!". 

Onno P. Falkena 

Een typisch 
straatje op 
het 

„boppelun" 
(bovenland). 

De beroemde foto van Helgoland in een zware zee van de eilander 
fotograaf F. Schensky. 

zachter is dan de ligging doet vermoeden. 
Eten op Helgoland is genieten van Bü-
sumer krabben en andere smakelijke vis
gerechten en fruits de mer uit de directe 
omgeving. En een reis naar Helgoland is 
ook nog een weinig avontuurlijk, want 
het kan behoorlijk spoken in de Duitse 

Volgende week: 

„Rum hert, klaar kimen" 
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