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Z Zaterdag jl. vond aan de Universitaire 

Instelling Antwerpen (UIA) het jaarlijkse 

Davidsfondscongres plaats. Deze keer 

werd het thema 'Zin in Geschiedenis' besproken. In 

de volgelopen grote Aula van de tiniversiteit hield 

Davidsfondsvoorzitter Femand Vanhemelryck een 

fel gesmaakte rede. 

De bedaarde Vanhemelryck, zelf historicus 

en proreaor aan de Katholieke Universiteit Brussel 

(KUB), nam de postmoderne eeuwrwisseling onder 

de loup. ,y4//es moet kunnen, omdat niets nog 

vaststaat. De huidige maatschappij wordt 

gekenmerkt door grote paradoxen. Enerzijds heeft de 

Europese mens het materieel nog nooit zo goed 

gehad, er is het gevoel van vrijheid en de mobiliteit is 

toegenomen. Anderzijds groeit ook het onaangenaam 

gevoel dat we steeds meer vastgekluisterd raken. Wtj 

lijken meer en meer overheerst en gemanipuleerd 

door onzichtbare, maar efficiënte machten waar wij 

geen vat op hebben en die onze vrijheid opnieuw 

beknotten. Wij worden in deze geëmancipeerde tijd 

meer en meer geleefd. Er is nooit zoveel over vrijheid 

gesproken terwijl er op alle niveau's ook nooit meer 

competitie geweest is om de ongelijkheid opnieuw te 

installeren. In deze postmoderne tijd is de 

ontreddering groot." 

Voor deze ontreddering wijst de 

Davidsfondsvoorzitter verantwoordelijken aan. 

Sommige kranten en TV-stations overtreden alle 

regels van de historische kritiek, bronnen worden 

niet of onvolledig gecontroleerd, sterke en 

fantastische verhalen worden klakkeloos 

overgenomen, soms moet de waarheid wijken voor 

sensatie. De waarden- en normvervaging treedt niet 

enkel op in het culturele veld. Ook de politieke 

verantwoordelijken dragen schuld. „De schandalen, 

de corruptie, de moorden: het palmares is 

indrukwekkend" 

Ook op het niveau van het bestuur van de 

staat grijpt normvervaging plaats. Zo wees 

Vanhemelryck op een excellentie van de Brusselse 

regering die de burgemeesters in de Vlaamse Rand 

oproept tot burgerlijke ongehoorzaamheid en op de 

burgemeesters van de zes faciliteitengemeenten die 

de rondzendbrief van minister Peeters weigeren toe 

te passen. Er is de minister-president van de 

Franstalige gemeenschapsregering Laurette 

Onckelincx, „ die door toeval net niet in het 

bronsgroene eikehout geboren, het arrest van het 

Arbitragehof klakkeloos naast zich neer legt. En, klap 

op de vuurpeil, is er de eerste minister die de intentie 

heeft om zelfs de grondwet naast zich neer te leggen. 

Het valt overigens op dat sommige vooraanstaande 

Belgische politici steeds bereid zijn de wetten te 

overtreden, adviezen en arresten naast zich neer te 

leggen wanneer die gunstig zijn voor Vlaanderen, 

ongetwijfeld in naam van het staatsmanschap." 

(evdc) 

(Lees verder blz. 2) 
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Broodroof Vlaamse ambtenaren. 

Naar vrede in Ierland? 

Vliegen maakt lawaai 

Luckas moet zwijgen 
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Portier mag spreken 

Z owel in Vlaanderen als In Wallonië Is nog 
druk nagepraat over de opiniepeiling In 

La Libre Belgique. Uit de uitslag was ge
bleken dat zowel In het Noorden als In het 
Zuiden van dit land een meerderheid na 
volgende verkiezingen een nieuwe com
munautaire ronde venwacht. Dat wil niet 
zeggen dat die er zal komen, veel ele
menten wijzen er echter op dat nieuwe 
gesprekken onvermijdelijk worden. Even 
werd gesuggereerd dat enkel Vlaamse po
litici vragende partij zijn en dat de Frans-
tallgen de boot en bloc 
zouden afhouden. Maar 
Walen zijn wel Franstali-
gen, maar niet alle Frans-
taligen zijn Walen. Ook 
over de trek van de 
Vlaamse partijen naar een 
nieuwe ronde bestond lange tijd onzeker
heid. Natuurlijk zitten CVR SP en Agaiev niet 
te springen om de federale unie nog verder 
te ontmantelen, maar het probleem Is dat 
ze er niet meer omheen kunnen. Met de dag 
wordt duidelijker hoe de deelstaten uit el
kaar drijven, ook In Brussel. Het Hoofd
stedelijk Gewest, de plek waar de twee 
gemeenschappen samen aan tafel (zouden 
moeten) zitten, wordt met de dag meer 
twistappel dan bindteken. De toestand Is er 
zo verziekt dat Brussel het symbool van de 
onwerkzaamheid van België Is geworden. 
Conclusie: nergens werken de Gemeen

schappen van dit land nog aan eenzelfde 
project, waar het wel gebeurt, komt er 
heibel van, of voelt de ene zich bedrogen of 
tekort gedaan, wie dacht dat de Vlaamse 
ambtenarij op federale ministeries eindelijk 
proportioneel aanwezig Is, ontmoet er toe
standen uit de jaren 60! (Lees daarover blz. 
4). 
Een nieuwe communautaire ronde Is on
vermijdelijk geworden. Dat heeft ook de CVP 
begrepen. Na de verkiezingen van 1999 wil 
de partij klaar staan met een ruime staats-

Trek naar 
onderhandelingen 

hervormende agenda. En eens de CVP over 
de taboes heen Is, volgt weldra de SR Beide 
partijen kunnen zich uit de communautaire 
opwinding die zich thans manifesteert een 
radicaal Vlaams pak snijden om voor de 
kiezer verschijnen. Nu Vlaams premier Van 
den Brande wat stil Is gevallen, heeft de CVP 
zich op Vlaams vlak door de SP laten over
spelen. De Vlaamse socialisten teren op hun 
minister Leo Peeters die een merkwaardige 
standvastigheid aan de dag legt. De au
diteur van Raad van State adviseert zijn 
rondzendbrief als positief. 
Aan Franstalige zijde liggen de zaken Iets 

moeilijker omdat de verhouding Gewest en 
Gemeenschap een troebele vijver is. Dat 
bleek nog maar eens uit een RTBf-debat 
waann Louis Michel (PRL-FDF) en José Hap
part (PS) tegenover mekaar zaten. De twee 
waren niet toevallig uitgekozen om over -
jawel! - een nieuwe communautaire ronde 
te spreken. De reglonalist Happart kon er 
aanhoren hoe de liberale belgicist Michel op 
zoek is naar een Waalse identiteit. In Vlaan
deren heeft hij geleerd dat een volwassen 
identiteitsbesef natievormend werkt en de 
economische ontwikkeling van een regio 
vooruithelpt. Michel ondernam ook een po
ging om zijn volksgenoten ervan te over
tuigen dat Vlaanderen niet de bedoeling 
heeft om de Franstallgen of de Walen te 
benadelen, maar zijn eigen weg wil gaan. 
Verder weg van België vindt Michel echter 
een onaantrekkelijke gedachte want daar
door zal van België niet meer dan ,,een lege 
schelp" overblijven. Zie ons artikel van vo
rige week waarin we Chnstlan Franck ci
teerden, deze UCLprof vergeleek het toe
komstige België ook al met „une coquille 
vide"... 

Tussen PRL (en FDF?) en PS is een Waals 
front aan het groeien, een paarse entente 
die bij volgende verkiezingen wel eens voor 
verrassingen zou kunnen zorgen. Want nu 
de toekomst van de PSC uiterst onzeker is 
behoort een asymmetrische coalitie tot de 
mogelijkheden. Op basis van peilingen werd 

berekend dat een rooms-rode federale re-
gehng niet (meer) kan; een rooms-paars 
kabinet met CVR VLD, PRL en PS zou wel 
leefbaar zijn. Zo'n coalitie zou ook nog op 
regionaal vlak kunnen. En dat klinkt aan
genaam in de oren van de liberalen die het 
leven In de politieke woestijn beu zijn. 
Walloniëwatcher Guldo Fonteyn merkte In 
De Standaard (21 apnl) op dat de front-
vorming tussen Michel en Happart In fran-
cofoon-Brusselse oren wel zéér hard moet 
geklonken hebben. De lezer weet dat Michel 
voorzitter van PRL én FDF is en dat In 
bovenstaande regeringssimulatie geen 
spraak Is van die onverdraagzaam-franco
fone partij die Brussel eentalig Frans wil, na 
de randgemeenten te hebben ingepikt. 
Wanneer Michel-Happart trek In een com
munautaire ronde hebben, zullen ze dus 
eerst klaarheid moeten schenken omtrent 
de eisen van het FDF Zij weten dat de 
Vlaamse gemeenschap geen toegevingen 
kan aanvaarden aangaande de Rand en in 
Brussel waarborgen voor volwaardig Vlaams 
medebestuur phoritair vindt. 
Daarom lijkt ons het ogenblik gekomen dat 
ook de Volksunie zich In het debat mengt. 
De democratische Vlaams-nationalisten 
hebben bij staatshervormingen steeds hun 
inbreng gehad. Ook In 1999 moeten ze erbij 
zijn! 

Maurlts van Lledekerke 



Naar een Vlaamse 
lustltle? 
Het rijtje van politici en sociaal-, cultureel- en 

economisch vooraanstaanden dat pleit voor 

een federalisering van (delen van) justitie 

wordt steeds langer. Voorlopig laatste, maar 

niettemin opmerkelijkste, in de rij is Mare 

Verwilghen. Verwilghen pleitte afgelopen 

vrijdag in Bokrijk op een druk bijgewoonde 

bijeenkomst van de Limburgse afdelingen van 

de Marnixring voor een federalisering van het 

gerecht. Hij verwees daarbij naar buitenlandse 

voorbeelden als de VSA, maar ook naar de 

stijgende Europeanisering van de wetgeving. 

Verwilghen zei ook te menen dat in Vlaanderen 

een geïntegreerde politie, zoals bedoeld in het 

eerste rapport van de commissie-Dutroux, 

vlugger een feit zou kunnen zijn. 

Splitsen 
,,lk vind justitie en politie materies waarvoor het 
subsidiariteitsbeginsel moet gelden. Het verbaast 
mij dat iemand van het federale niveau de discussie 
opnieuw leven inblaast, want zelfs de Vlaamse 
Beweging is op dit punt gematigd. Unitaristen 
schreeuwen dat het regionaliseren van justitie het 
einde van de Belgische staat betel<ent, maar dat is 
fel overdreven." 

Prof. Eric Suy in Knack van 15 april 1998. 

• DOORDEWEEKS ^ 

De CVP-Overzee, een aparte 
CVP-afdeling met ieden die in het bui
tenland wonen, wil dat de moeder
partij bij een volgende ronde staats
hervorming ook de Ontwikkellngssa-
menwerMng op de agenda plaats. 

Charles-Ferdinand Nothomb 
zal eerdaags ontslag nemen als voor
zitter van de PSC. Mogelijk gaat hij nog 
wat uitbollen in het Europees parle
ment Als het de kiezer zint, natuur
lijk. 

Bij gebrek aan betere schan
dalen komt Agusta weer op de prop
pen. Etienne Mangé stapt naar het 
Europees Hof van de Rechten van de 
Mens, Willy Claes' echtgenote zou een 
forse spaarrekening hebben gehad 
w/aar de gewezen NAVO-secretaris niet 
van op de hoogte was en Johan De-
langhe wil bij het Hof van Cassatie 
procedurefouten pleiten. 

Wie dat wil kan binnenkort 
gaan kijken naar Le bal masqué, de 
eerste langspeelfilm die, ofschoon fic
tie, gebaseerd is op de Bende van 
NijVel. 

Het bezit van de soft-drug can
nabis zal niet meer met prioriteit ver
volgd worden. 

De Dienst Algemeen Toezicht 
van de Bmsselse vervoersmaatschappij 
MiVB luistert vakbondsvergaderingen 
af, heeft 'vangquota' voor zwartrijders 
en moedigt het beoefenen van ge-
vechtssporten aan. 

De Nederlandse uitgeverij VNU 
wil haar aandeel in VTM, goed voor 
44%, nog voor de zomer verkopen. 

Traditioneel is het niet hele
maal zeker, maar naar alle waarschijn
lijkheid is de Cambodjaanse dictator Pol 
Pot overleden. 

Na opnieuw een harde GAIA-
actie legt de Limburgse zoo van Zwart
berg het bijltje erbij neer. 

Van alle werklozen zou maar 
15% direct Inzetbaar zijn. De cijfers 
komen van het Cenks Subregionaal Te
werkstellingscomité. 

Ook in de katholieke Vlaamse 
ziekenhuizen zullen opvangdlensten 
voor ongewenst zwangere vrouwen 
worden opgericht. 

NAMEN 
Tijdens het 61ste Vlaams Nationaal Zang

feest, zondag a.s. zal ANZ-voorzitter Hugo 

Portier harde communautaire noten kra
ken. 
Portier kiest ondubbelzinnig voor Vlaamse 
onafhankelijkheid en meent dat de Vla
mingen daarover niet meer hoeven te 
onderhandelen. Om brede steun voor de 
verregaande communautaire eisen te be
komen, heeft het ANZ een Open Bne/"naar 
alle maatschappelijke geledingen gezon
den (zie ook blz.. 13). 
Zo' 115 personen ondersteunen de in de 
brief verwoorde eisen. Dat is geen on
belangrijk aantal, al is de lijst vrij voor
spelbaar. In die zin dat de meeste on
dertekenaars tot de klassieke Vlaamse ver
enigingen behoren. Toch vertoont de lijst 
ook verrassingen. Zo ontbreken er namen 
van journalisten, oud-hoofdredacteurs of 
voorzitters van Vlaamse verenigingen 
waarvan verwacht kon worden dat ze de 
brief zouden onderschrijven. Ook som
mige professoren of docenten die zich de 
jongste tijd voor het Vlaams-nationalisme 
uitspraken, ontbreken. 
Opgemerkt moet worden dat het ANZ 
haar actie ook na het Zangfeest verder zet. 
Overigens heeft een behoorlijk aantal lei
ders van vooral kleine- of middelgrote 
bedrijven de brief ondertekend. Opvallend 
ook is de steun van Hendrik Seghers, 

Afgevaardigd bestuurder van de multi
national Seghers Better Technology Group. 

Vermelden we tot slot nog enkele op
vallende namen: Richard Cells, voorzitter 
Vlaamse Culturele Koepel, Frans Crols, 

hoofdredacteur van het weekblad Trends, 

Yannick De Clerck, regeringscommissaris 
en René De Feyter, gewezen topman van 
het VEV 

ZONEN UITZENDEN 
Tijdens het jongste Davidsfondscongres, 

verleden week zaterdag, sloeg voorzitter 
Hugo Vanhemelryck een behoedzame 
communautaire taal aan. De voorzitter 
van de grootste en christelijke cultuur
fonds sprak het woord onafhankelijkheid 
niet uit. Hij pleit voor het toekennen van 
„meer zelfstandigheid, veel meer verant

woordelijkheid voor de deelstaten. Deze 

moeten meer fiscale autonomie krijgen. De 

slechte ervaring met het Europees stem

recht zal de roep naar grotere Vlaamse 

autonomie op buitenlands vlak doen toe

nemen." 

Opvallend, althans in vergelijking met 
sommige andere Vlaamse verenigingen, is 
dat Vanhemelrijck niet opkomt voor de 
splitsing van de gehele Sociale Zekerheid. 
„Ook de kinderbijslagen en de gezond

heidszorgen moeten aan de gemeenschap

pen toevertrouwd worden." 

Samen met Wallonië zal een steeds au-
tonomer Vlaanderen, aldus Vanhemel
ryck, moeten bepalen wat nog unitair kan 
blijven. Het autonomer Vlaanderen moet 
een beter Vlaanderen creeëren. ,T)it moet 

een democratisch land zijn waar men men

sen direct bij het bestuur betrekt, een land 

dat zelf een lappendeken van verschei

denheid is, waar plaats is voor tegen

strijdige meningen en dialoog, een land dat 

taal en cultuur ziet als basis van zijn 

eigenheid, dat weet dat economie belang

rijk is, maar waar niet alles opgeofferd 

wordt aan de dwang van de economie, een 

land waar solidariteit bestaat met de me

demens en eerbied voor het milieu, een 

Vlaanderen zonder muren rond culturen, 

want dat ligt in onze aard niet, met een 

open oog op de wereld want Vlaanderen 

zendt al sedert lang zijn zonen uit." 

Clinton heeft 
het niet 
gedaan. 
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PRIESTER-DICHTER 
Anton Van Wilderode heeft het ere-be-
heerderschap van het IJzerbedevaartco-

mité aanvaard. In januari 1995 nam Van 
Wilderode uit onvrede met de niet-her-
verkiezing van een aantal leden zoals Mi-

chiel Debackere ontslag uit het Comité. 
Nadat recent een aantal gewezen dis
sidenten terug in het Comité werd op
genomen, zijn nu ook de plooien met Van 
Wilderode gladgesterken. „Ondervoorzit

ter van het Ijzerbedevaartcomité, Carlos 

van Louwe, promotor van de verzoening 

rond de IJzerbedevaart, bracht samen met 

voorzitter Lionel Vandenberghe en met de 

ex-leden van de zogenaamde Groep van 

Gent Michiel Debackere en Guido Moons 

een bezoek aan de bijna 80-jarige priester-

dichter Anton Van Wilderode. Deze bij

eenkomst ging door te Sint-Niklaas in een 

openhartige sfeer van wederzijds begrip en 

verzoening. De grote dichter schreef sinds 

1950 vele poëtische bindteksten voor de 

IJzerbedevaarten. De bindteksten verwier

ven een brede bekendheid. In de loop van 

dit jaar wordt te Sint-Niklaas een grote 

viering voor hem gehouden." 

OPSTEKER 
Zoals bekend stapten de Franse gemeen
schap, het Waals gewest en een Franstalig 
inwoonster van een faciliteitengemeente 
naar de Raad van State. Aan het rechts
college vroegen ze de rondzendbrief van 
Vlaams minister van Binnenlandse Aan
gelegenheden met onmiddelijke ingang te 
schorsen. Daarover heeft de auditeur van 
de Raad van State een advies verleend. De 

Standaard kon het inkijken. 
Het advies spreekt zich enkel uit over de 
vraag of de rondzendbrief, door middel 
van een administratief kortgeding, moet 
worden geschorst. Bovendien moet de 
tweetalige, voltallige kamer van de Raad 
van State het advies nog goedkeuren of 
volgen. Nadien, op zijn vroegst over één 
tot twee jaar zal de Raad zich ten gronde 
uitspreken over de vraag of de rond
zendbrief al dan met moet worden ver
nietigd. 

Toch is het advies van de auditeur bij
zonder belangrijk. Eerst en vooral leidt het 
ertoe dat de inhoud automatisch van 
kracht wordt. Want, zo stelt de auditeur, 
noch de Franse gemeenschap, noch het 
Waals gewest „kunnen optreden in het 
belang van een derde." De politieke in
stellingen zelf kunnen zich bovendien niet 
beroepen op het wettelijk vereiste belang. 
„De Franse gemeenschap en het Waals 
gewest zijn niet gemachtigd op te treden in 
het Nederlands taalgebied ten aanzien van 
de gemeenten met een speciale taaire
geling." De Raad bevestigt aldus het ter-
ritorialiteitsprincipe: in het eentalige, af
gebakende Vlaanderen kunnen Franse ge
meenschap, noch het Waals gewest be-

23 april 1998 



Waarde Heer 
HoofaredacFeur. 
Vriend De Liedekerken, ik ontwaar in De Morgen van vorige 
week donderdag dat uwen gewezen 'ik-muis-er-efkes-van-on-
der-omdat-de-hemel-altijd-blauwer-is-aan-de-overkant'-voor
zitter er vanuit zijn secretariaat in Bree een zeer vernieuwende 
politieke culturele hobby op nahoudt: hij verstuurt brieven naar 
de familie van overledenen! 

Ik moet u zeggen De Liedekerken, dat ik mij bij het lezen van 
deze brief toch twee keer fors heb verslikt. Eerst omdat ik dacht 
dat iemand mij weer voor de zot aan 't houden was. In de brief 
stond namelijk 'ondanks het feit dat we elkaar misschien (...) 

helemaal niet kennen'. 'Lap, 't is de Bruine Maesen weer' riep 
ik, maar Ludwina pareerde mij met te zeggen dat 't misschien 
een groot bakkes is, maar zeker gene onnozelaar. 
Haast buiten mezelf getreden las ik voort. De Liedekerken: 
„Indien U op een later tijdstip informatie nodig heeft mag U 
steeds geheel vrijblijvend contact met me nemen." Als zou 
blijken dat Sinte Pieter de deur op slot houdt? Als ge op 
hetzelfde wolkske moet huizen als dat van de familie van de 
Rooie Rutten? De Liedekerken: daar dampt mij de koekoek! 
Ik heb na het lezen van deze passage mijn testament laten 
veranderen. Als onzen Adam bij mijn schierlijk overlijden zo'n 
brieven ontvangt, moet hij naar de dader gaan. Hij moet hem 
'van harte innige deelneming' wensen, hem onder zijn ge-

weetwel stampen en hem afsluitend 'nogmaals veel sterkte' 
toewensen. 

Omdat ik weet dat zoiets niet te paren is aan de NPC zoek ik nog 
naar een tussenoplossing. Daarom ben ik zo vrij u als gast
spreker uit te nodigen op mijn eerste 'Dag van Nationale Rouw' 
in 'De Meter'. Ik zal u voorzien van een dubbelen tripel zodat gij 
zeer oprecht in tranen kunt uitbarsten bij 'een moment van stilte 
en een kort gebed'. Ik heb ook Gabriels uitgenodigd, maar die 
liet weten het te druk te hebben met krokodillentranen. 
Met oprechte deelname. 

De Gele Geeraerts 

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

voegdheden uitoefenen. Eerder hadden 
ook het Arbitragehof en zelfs het Europees 
Hof van de Rechten van de Mens het 
territorialiteitsprincipe aanvaard. Het ad
vies is aldus een opsteker voor de Vlaamse 
regering. Deze meent, terecht zo blijkt, 
administratief bevoegd te zijn voor de 
facihteitengemeenten waardoor ze de fa
ciliteiten mag interpreteren, toepassen. 

NADEEL? 
Rees nog de vraag of de door de Vlaamse 
regering geïnterpreteerde faciliteitenrege
ling het persoonlijk belang van de Frans-
tahge inwoners van de faciliteitengemeen
ten schaadt. „Nee", zo adviseert de au
diteur, „het moeilijk te herstellen ernstig 
nadeel is niet aantoonbaar." Daardoor 
wordt tevens geadviseerd „de vordering 
tot schorsing te verwerpen." Daarmee 
heeft de auditeur te kennen gegeven dat de 
faciliteiten niet worden afgeschaft, zoals 
de Franstaligen vrezen. Franstaügen kun
nen nog steeds gebruik maken van de 
faciliteiten en dus, zo meent de auditeur, 
kan geen ernstig nadeel worden aange
toond. 

VRIENDIN 
Het gerucht deed de ronde dat Yves Des-

met, hoofdredacteur van De Morgen, zich 
tot de VLD zou engageren. Het werd door 
hem formeel tegengesproken. 
„Nee, ik bezit geen partijkaart, nee, ik heb 

geen enkele VLD-binding. Ik begrijp wel 

waarom het gerucht werd verspreid. Mijn 

vriendin is provincieraadslid voor de VLD. 

Ik ben op haar verliefd, niet op haar partij. 

Ik ben overigens door verschillende partijen 

benaderd. 

Ik voel me nuttiger als commentator en 

observator, ik voel me goed in de tribune, 

voel me daardoor nog niet geroepen om een 

sjaal aan te trekken, laat staan met één of 

andere ploeg mee te spelen." 

SCHOLEN DICHT 
VU-gedeputeerde van Vlaams Brabant 
Herman VanAutgaerden is van oordeel dat 
de Franstalige scholen m de Vlaamse Rand 
best gesloten worden. De Vlaamse re
gering trekt elk jaar 200 miljoen fr. uit 
voor de verfransende scholen in de fa
cihteitengemeenten. 

Van Autgaerden, in de nieuwe Vlaams-
Brabantse provincie bevoegd voor de co
ördinatie van het Vlaamsgericht beleid, 
meent dat de middelen van de Vlaamse 
overheid beter aangewend zouden worden 
om de Franstaligen te integreren. Inte
gratie verloopt via het onderwijs dat zowel 
kinderen als ouders bereikt. „De middelen 

kunnen worden ingezet voor een goede 

omkadering van de Franstalige leerlingen 

in de bestaande Vlaamse scholen", zo 
adviseert Van Autgaerden in Gazet Van 

Antwerpen." Overigens is de pedagogische 

inspectie van de Franstalige scholen, door 
een protocol van 1973, bij het Franstalig 
onderwijsministerie ondergebracht. ,X>es-

noods éénzijdig moet dit onder Vlaamse 

voogdij geplaatst worden." 

UITDOVEND 
De VU-gedeputeerde wil de Franse scho
len op 'uitdovende wijze' sluiten. Van 
Autgaerden: „Men kan moeilijk de Frans

talige leerlingen plotseling allemaal over

plaatsen naar Vlaamse scholen. Daarom 

moet men stapsgewijs te werk gaan, te 

beginnen met het eerste leerjaar, waardoor 

de Franstalige scholen na verloop van zes 

jaar zijn opgedoekt. Met de vrijgekomen 

middelen kunnen extra taalleraars worden 

aangeworven om de aruierstalige leerlingen 

versneld het Nederlands bij te brengen." 

Wie wil 

'Sneeuwwitje' 
kussen? 

Vandaag, donderdag 25 april, stemt de Kamer over de 
nieuwe grondwettelijl<e regeling voor de ministeriële 

verantwoordelijkheid. Niets te vroeg na 167 jaar, al is de 
nieuwe regeling volgens VU-kamerlid Geert Bourgeois 

onaanvaardbaar. 

Politiek en ethiek 
in 1830 wou de Belgische grondwetgever 
ministers beschermen tegen 'lichtzinnige' 
vervolgingen. Er werd een procedure uit
gewerkt die afweek van de normale straf
procedure. Enkel de Kamer van Volks
vertegenwoordigers kon de ministers In 
beschuldiging stellen, het Hof van Cas
satie zou ze berechten. Het lag in de 
bedoeling om die regeling verder in een 
wet te verduidelijken Dat is nooit ge
beurd, waardoor het 'gewoonterecht' 
werd toegepast. De grondwetsbepalin
gen werden dermate breed geïnterpre
teerd dat de Kamer zich niet enkel boog 
over de al dan met Inbeschuldigingstel
ling, maar ook over het feitelijk onder
zoek. Deze wat men noemt 'loodzware 
procedure' speelde aanvankelijk in het 
voordeel van de ministers. De excelleties 
hoedden er zich voor dubieuze beslis
singen voor het oog van de openbare 
vergadering te werpen. Nog voor de Ka
mer op onderzoek kon uitgaan, beslisten 
de ministers onderling om belastende 
dossiers van tafel te vegen. Een minister 
die al te ver was gegaan, werd in alle stilte 
afgevoerd. Het is één van de redenen 
waarom schandalen vroeger veel minder 
In de openbaarheid kwamen. 
Daarin kwam vooral de jongste jaren ver
andering. De 'vierde macht' lekte som
mige schandalen uit. Daarop begon de 
publieke opinie druk op de gerechtelijke 

ketel te zetten. Het gerecht moest maar 
eens zijn werk doen, vatte dan ook de koe 
bij de horens en vroeg de volksverte
genwoordigers van bij het prille begin om 
de 'speciale' procedure te mogen op
starten. Dat leidde tot een vicieuze cirkel. 
Omdat de Kamer als 'onderzoeksgerecht' 
optrad, werden ministers op voorhand 
door de publieke opinie veroordeeld en 
'durfde' de Kamer niet anders dan de 
besproken ministers door te verwijzen. De 
loodzware procedure begon met andere 
woorden de politici parten te spelen. Het 
werd, toegegeven, al te gortig toen ook 
vermeende misdrijven die tot de prlvé-
sfeer horen - denk aan de zaak - DiRupo-
de krantenkolommen haalden. Door het 
sterk gepolitiseerd en vaak lekkend ge-

- rechtelijk apparaat werden grote en kleine 
schandalen misbruikt voor partijpolitieke 
afrekeningen. De 'liberaal' Herman De 
Croo hoopte een schandaaltje aan te wen
den om de regering te doen vallen. 
Uiteraard onstond er een diep wantrou
wen tussen de politieke klasse en het 
volgens haar al te nljverige gerechterlijk 
apparaat. Deze keer zouden de politici de 
puntjes op de i zetten. Toen de rooms
rode regering In 1995 een wetsontwerp 
op de ministeriële verantwoordelijkheid 
indiende, klonk vooral het wantrouwen 
tegenover het gerecht door. Voor ambts
delicten bleef men de 'loodzware pro

cedure' niet alleen behouden, ze werd 
nog versterkt. Op die manier wou men 
terug naar de 'oude gewoonte' • maak de 
doorverwijzingsprocedure zo zwaar, dat 
nauwelijks kan doorverwezen worden. 
Ook het vandaag aangepaste wetsont
werp draagt dezelfde kenmerken. „Bo-
vendien", aldus VU-kamerlid Geert Bour
geois. „ wordt nog steeds nagelaten mi
nisters verantwoordelijk te stellen voorde 
schade die ze bij het plegen van misdrijven 
in of buiten de uitoefening van hun ambt, 
gepleegd hebben." Overigens bepaalt het 
nieuwe wetsontwerp dat de Kamer mi
nisters met meer in beschuldiging zal 
stellen, maar 'verlof' zal geven Het nieuw 
woordgebruik kan niet verbergen dat de 
Kamer nog steeds als onderzoeksgerecht 
zal optreden Ze kan het volledige dossier 
opvragen en de voorgestelde wet voor
ziet dat de politieke instelling zich kan 
buigen én over de feiten én over de vraag 
of er wei voldoende bezwaren zijn. Met 
andere woorden met het geven van 'ver
lof', maar de vraag hoe dit kan vermeden 
worden zal centraal staan. Er verandert 
dus niets of weinig. Ook het bijna pa
ranoïde wantrouwen in het gerecht staat 
zwart op wit in de voorziene wet ge
schreven. Zo moet de Kamer nagaan of de 
doorverwijzingsvraag van de procureur-
generaal 'ernstig' is. Bovendien zal niet 
meer het Hof van Cassatie, het hoogste 
rechtscollege, maar het Hof van Beroep 
bevoegd worden om een minister voor 
misdrijven gepleegd in de uitoefening van 
het ambt, te berechten. 
Geert Bourgeois: „De eerste minister Is in 
de val getrapt door Brussel als bevoegde 
rechtsmacht voor federale ministers te 
verdedigen. Op die manier Is de kans reëel 
dat voor Vlaamse en Waalse deelstaat
ministers een ander vervolgingsbeleid en 
derhalve een ander rechtspraak zal ont
wikkeld worden." 

(evdc) 
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stof tot spreken 
39.281.882.545 frank: zoveel bedroeg 
vorig jaar de omzet van de Nationale 
Loterij. De cijfers komen van minister 
Maystadt in een antwoord aan Etienne 
Van Vaerenbergh. De lotto is met ruim 24 
miljard fr. goed voor meer dan de helft 
van de omzet. Het zaterdagavondgokspel 
'Bingovision' was vorig jaar goed voor 
meer dan 1,5 miljard fr.. Onder de 

krabspelen blijkt de Subito de grote 
poenpakker met 2,7 miljard fr.. Telkens 
vloeit bijna de helft van de omzet terug 

als winstuitkering. De Nationale Loterij 
betaalt aan de Belgische staat 2,5 miljard 
fr. voor het monopolie op het organiseren 
van loterijen. Van de winst gaat ook een 
omvangrijk deel naar goede doelen. Zo 
wordt er, naast anderen, 2,5 miljard fr. 
vrijgemaakt voor 

ontwikkelingssamenwerking. Het EK-
voetbal in 2000 zal de Nationale Loterij 
75 miljoen kosten. 

4 

• WETSTRAAT ^ 

Twee uitgesproken "Vlaamse" federale 
excellenties, de christen

democraten Jean Luc Deliaene en Stefaan De 
Clercq en twee keer loopt het fout met de Vlaamse 

aanwezigheid in hun overheidsdiensten. 

Broodroof 
Vlaamse 

ambtenaren 
Bij de federale premier zijn er maar 145 
Vlaamse ambtenaren op 297, dat is niet 
eens de helft. Op het hoofdbestuur van 
Justitie van de "Vlaamse" Justitieminister 
is het nog slechter gesteld. Daar 'krijgen' 
de Vlamingen 616 van de 1313 be
schikbare kantoorstoeltjes: niets eens 47 
procent van het totale aantal. 

ERG EN... 

Dit zijn geen gissingen. Het zijn inte
gendeel de sommetjes die de heer André 

Flahaut (PS), federaal minister van Amb
tenarenzaken, maakte op verzoek van 
VU-volksvertegenwoordiger Annemie 

Van de Casteele. Het moet dus wel juist 
zijn. Een pijnlijk antwoord voor minstens 
deze twee Vlaamse CVP-boegdbeelden, 
maar ook leerrijk. De cijfertjes van Fla
haut bewijzen immers nog maar eens dat 

van gelijke kansen, ook voor Vlamingen 
in het federale België, nog lang geen 
sprake is. Toegegeven, op ministeries zo
als Verkeer en Infrastructuur, Tewerk
stelling en Arbeid, Middenstand en Land
bouw en op het departement van Fi
nanciën halen de Vlaamse ambtenaren 
vrij behoorlijke cijfers. Dat is dan wel erg 
beleefd uitgedrukt voor iets meer dan 55 
procent van het totaal aantal beschikbare 
plaatsen op die departementen. Dus toch 
nog altijd veel te weinig: minstens 60 
procent Vlamingen dat betekent immers 
ook minstens 60 procent jobs bij de 
federale overheid. Of niet soms? 

...HET KAN NOG ERGER 

Bij de federale wetenschappelijke dien
sten is het zo mogelijk nog slechter, het is 
gewoon huilen met de pet op. Daar 

Inkrimping varkensstapel 
Op 15 december 1995 keurden de Vlaamse 
meerderheidspartijen cvp en SP het Mest
actieplan (MAP) goed. Toen reeds wees VU-
partementslid Jolian Sauwens op de on
toereikendheid ervan om het mestoverschot 
terug te dringen en de nitraatvervuiling te
gen te gaan. Reagerend op de MAP-voor
stellen van Boerenbond en milieubeweging, 
legde de VU begin februari 1998 in het 
Vlaams parlement een motie ter stemming 
voor. Aan de Vlaamse regering werd ge
vraagd „over te gaan tot een vermindering 
van de varkensstapel." 
De Vlaamse regering wi! daar niet op ingaan. 
,,Milieuminister Theo Kelchtermans (CVP)", 
aldus VU-fractleleider F&ul Van Grembergen, 
„zou beter een voorbeeld nemen aan het 
üoortastend beleid van zijn SP-coiiega Eddy 
Baldewijns op het vlak van de ruimtelijke 
(wan)orde In het Vlaamse gewest Overigens 
kan Vlaanderen enkel met een drastische 
aanpak van het mestprobleem aan de 
strenge Europese nitraatrichtlijn voldoen." 
Intussen toont het Nederlandse voorbeeld 
aan dat mestverwerking in de strijd tegen het 
mestoverschot een doodlopend spoor Is. 
Mestvenwerking is bedrijfseconomisch niet 

rendabel, een proefproject bij de varkens
sector liep faliekant af. Voortaan beschouwt 
de Nederlandse regering de inkrimping van 
de varkensstapel als het enige haalbare be
leidsalternatief. Deze stelling werd op 30 
maart jl, op een infovergadering van de 
Administratie Land- en Tuinblouw van het 
ministerie van de Vlaamse gemeenschap be
vestigd. 
Paul Van Grembergen: „wanneer de 
Vlaamse regering het MAP zal evalueren en 
bijsturen zou ze best haar licht opsteken bij 
de Noorderburen. Er is de duidelijk gelijk
lopende structuur van de varkenshouderij In 
Vlaanderen en Nederland. Deze is export
gericht, intensief, niet-grondgebonden, ge
concentreerd en onderhevig aan schaalver
groting. Dat leidt tot varkenspest en mi
lieuproblemen. Oorspronkelijk koos ook de 
Nederlandse regering voor mestvenverking. 
Onder druk van de omstandigheden stuurde 
deze regering haar beleid bü. Ze is nu uit
gesproken voorstander van de inkrimping 
van de varkensstapel. De Vlaamse regering 
moet dezelfde weg opgaan." 

(evdc) 

VU-kamerlid Annemie Van de Casteele 
deed het werk van Van den Daele nog 

eens over. Er is sinds 1950 niet veel 
veranderd: in de Belgische 

administratie blijven de Vlamingen 
ondervertegenwoordigd. 

krijgen de Vlamingen globaal nauwelijks 
iets meer dan de helft of een kleine 53 
procent van alles wat daar aan jobs be
schikbaar is. En dat cijfer halen we maar 
omdat de Vlaamse aanwezigheid bij bij
voorbeeld de Nationale Plantentuin 

(81%), htt Koninklijk Museum voor Mid

den Afrika (64%) en bij het Centrum voor 

Landbouweconomie (61 %) extra hoog 
ligt. Zelfs veel hoger dan normaal. Die 
winst moeten we dan wel betalen met 
zeer lage cijfers in bijvoorbeeld het Le

germuseum, het Instituut voor Ruimte-

Aëronomie, de Sterrenwacht en bij het 
Instituut voor Criminalistiek. Daar halen 

we keer op keer minder dan 45 procent. 
Terloops gezegd, dat Instituut voor Cri
minalistiek is ook al een dienst van de 
"Vlaamse" minister van Justitie Stefaan 

De Clerck. 

TERUG NAAR 1950? 

Daarmee is dit wel 'echt Vlaamse verhaal' 
nog niet afgelopen. Er zijn immers ook 
nog de federale instellingen van openbaar 
nut. Ook daar moet Vlaanderen het stel
len met zo'n 55 procent van de jobs. Ook 
dat (te lage) cijfer verdoezelt alleen maar 
dat sommige overheidsdiensten in dit 
land ongestraft de Vlamingen kunnen 
blijven uitsluiten. Bij de Brusselse Munt

schouwburg bijvoorbeeld krijgen we 
maar 131 van de 446 plaatsen, niet eens 
dertig procent. Het Brusselse Paleis voor 

Schone Kunsten, de Culturele Dienst van 

het Leger, de Belgische Dienst voor Bui

tenlandse Handel, het zijn maar enkele 
van de vele Belgische overheidsdiensten 
waar de Vlaamse ambtenaren beleefd 
gezegd 'niet krijgen waar ze recht op 
hebben'. 

Heel lang geleden schreef de Gentse 
CVP'er Geerard van den Daele een boekje 
ministeriële antwoorden op zijn parle
mentaire vragen bijeen over "De ach
terstand en de minderwaardige behan
deling der Vlamingen in de Belgische 
administratie." Een herwerkte herdruk 
van dat boekje uit 1950 moet vandaag 
kunnen! 

(mp) 

Onwetend? 
Uit een onderzoek van de consumen
tenorganisatie Test-Aankoop blijkt dat 
bankcontracten in een aantal gevallen 
onwettelijke bepalingen bevatten die 
voor klanten nadelig uitvallen. Een wet 
uit 1992 verbiedt elke handelaar de con
sument bedingen op te leggen „die een 
kennelijk onevenwicht scheppen tussen 
de rechten en plichten van beide par
tijen." 

Zo maken sommige banken gebruik van 
het niet toegestane 'koppelverkoop'. De 
ASLK werd recent veroordeeld omdat ze 
een goedkope hypotheeklening aanbood 
in ruil voor het afsluiten van een brand
en schuldsaldoverzekering. Andere ban
ken eigenen zich het recht toe om zonder 
opzeggingstermijn of motivatie de re
kening van een consument af te sluiten. 
Het komt ook voor dat banken de aan
sprakelijkheid afwijzen indien de loket
bediende bij de uitbetaling van een ge
stolen cheque de handtekening niet con
troleert. 

VU-senator Bert Anciaux legde de laak
bare praktijken aan federaal minister van 

Economie Elio Di Rupo (PS) voor. Deze 
antwoordde dat een „aantal bankinstel
lingen onwetend is over de wettelijke 
bepalingen." De minister zal de Eco

nomische Inspectie de opdracht geven om 
inzake de wet op de handelspraktijken of 
de voorlichting en bescherming van de 
consument de banken aan een syste
matisch onderzoek te onderwerpen. De 
Belgische Vereniging van Banken (BVB) 
reageerde ontstemd. De vereniging wijst 
erop dat onlangs een nieuwe gedragscode 
betreffende de relatie tussen bank en 
consument werd opgesteld. „Deze gaat 
veel verder dan de wettelijke bepalin-
gen." 

Gedragscode of niet, het blijft verbazen 
waarom nochtans lukratieve bankinstel
lingen zich niet de moeite getroosten om 
een gedegen juridische dienst uit te bou
wen. Op die manier zouden ze op de 
hoogte geweest zijn van de wettelijke 
bepalingen. Of waren sommige bank
instellingen wel onwetend, zoals de mi
nister voorhield.' 

(evdc) 
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ien april 1998. Een Goede Vrijdag die in de 

geschiedenisboeken zal worden aangestipt 

als de dag waarop de Ierse en de Britse regering en 

een meerderheid van politieke partijen die actief zijn 

in Ulster een voorlopig punt zetten achter 

jarenlange, moeizaam verlopen onderhandelingen. 

Het resultaat is een heus vredesakkoord. 

De zopas gesloten Iers-Britse vredesge-
sprekken zijn een voorlopig eindpunt van 
een groot aantal pogingen om de te
genstellingen tussen nationalisten/katho
lieken en unionisten/protestanten te over
stijgen en water aan vuur te koppelen. De 
enen willen een herenigd Ierland, de an
deren de voortzetting van de Unie tussen 
Vilster en het Verenigd Koninkrijk. 

LANGE WEG 

In 1980 had de toenmalige Taoiseach of 
Ierse eerste minister Charles Haughey van 
de Fianna Fail reeds Margareth Thatcher 
ontmoet in Dublin Casde. Haughey stond 
bekend om zijn zeer strikt nationahstische 
opstelling. De relatie tussen de Ierse en de 
Britse regering verbeterde er niet op met 
de gebeurtenissen rond de Falklandoorlog 
en het probleem van IRA-gevangenen in 
Britse gevangenissen. De hongerstaking in 
de H-blokken met de dood van diverse 
jonge Ieren {Bobby Sands) zorgde immers 
voor een absoluut dieptepunt in de relaties 
tussen Ierland «n Groot-Brittannië. De 
daaropvolgende Ierse Taoiseach van de 
Fine Gael, Garret FitzGerald zorgde in 
1983 via een New Ireland Forum voor een 
hele reeks alternatieve nationalistische 
strategieën. Maar ook daar moest That
cher niets van weten. Discrete gesprekken 
zorgden in 1985 wel voor een Anglo-Iers 
akkoord dat echter verworpen werd door 
unionistische politici, de IRA zelf en ten
slotte ook door oppositieleider Haughey 
van de Fianna Fail. 

Taoiseach Albert Reynolds lag aan de basis 
van de start van de huidige gesprekken. 
Toen hij in 1992 met Labour-leider Dick 
Spring een regering vormde onthulde hij 
dat SDLP-leider John Hume geheime ge
sprekken had gevoerd met Sinn Fein-leider 
Gerry Adams. Daaruit bleek dat er een 
kans bestond dat de IRA zou verzaken aan 
geweld indien een aanvaardbare politieke 
oplossing in het vooruitzicht lag. Dat was 
de start van gesprekken die leidden tot de 
Downing Street-verklaring op 15 decem
ber 1993 van eerste minister Major en 
Taoiseach Reynolds. De verklaring stelde 
dat de Noordieren zelf over hun toekomst 
zouden kunnen beslissen. De IRA werd 
gevraagd de wapens neer te leggen. 
Op 31 augustus 1994 kondigde IRA een 
wapenstilstand aan. Op 13 oktober volg
den de unionistische paramilitaire orga
nisaties. Op 9 december vond een eerste 
ontmoeting plaats tussen vertegenwoor
digers van de Britse regering en Sinn Fein. 
Dan volgde een Echternach-processie. De 
onderhandelingen verliepen moeizaam. 
VS-senator George Mitchell nam de lei
ding van de gesprekken op zich, hij werd 
een sublieme bemiddelaar. Op 26 januari 
1996 legde hij een verslag neer dat de 
voorwaarden omschrijft van hoe gesprek
ken tussen alle partijen kunnen worden 

opgestart. Maar de zenuwen stonden ge
spannen. Op 6 februari kwam een eind aan 
de 16 maanden-durende wapenstilstand 
van de IRA. In London pleegden ze een 
aanslag waarbij twee mensen de dood 
vonden. Op 30 mei 1996 kozen de Noord
ieren de vertegenwoordigers voor de "all 
party-talks". Sinn Fein boekte een over
winning en behaalde 16 % van de stem
men. 

gesprekken tussen alle partijen. Er wordt 
heel intens vergaderd: drie maal per week. 
De grootste Unionistische partij, de Ulster 

Unionist Party (UUP) van David Trimble 
doet ook mee aan de onderhandelingen. 
Maar de extreme unionisten van dominee 

Historiek van een 
langverwacht 

aldcoord 
ZWARE SYMBOLIEK 
Nu wordt het wachten tot de verkiezingen 
in Groot-Brittannië. Op 1 mei 1997 wordt 
Tony Blair de nieuwe Britse premier. Reeds 
op 16 mei bezoekt hij Noord-Ierland. Zijn 
administratie neemt achter de schermen 
contaa op met de leiders van Sinn Fein. 
Op 20 juh kondigt de IRA een tweede 
wapenstilstand aan. Op 9 september is 
Sinn Fein weer vertegenwoordigd op de 

lan Paisley van de Democratie Unionist 

Party blijven weg van de onderhande-
hngstafel. Gery Adams en Martin 
McGuinnes ontmoeten diverse malen 
Tony Blair. VS-senator Mitchell begrijpt 
dat hij de onderhandelingen moet for
ceren. Hij wil een akkoord voor Witte 
Donderdag 9 april, middernacht. Als er 
dan geen akkoord is, kan alles wat bereikt 
werd door externe druk op de helling 

worden gezet. De periode na Pasen vormt 
in Ierland een periode vol symboliek: de 
Paasopstand van 1916 voor de katho
lieken, de start van het seizoen van de 
oranjemarsen voor de protestanten. Dat 
alles gaat steevast gepaard met rellen. En 
dat kunnen de onderhandelaars missen als 
kiespijn. Twee weken voor de deadline 
wordt het vergaderritme opgevoerd: da
gelijkse onderhandehngen van 10 uur 's 
morgens tot 11 uur 's avonds. Maar op 
Witte Donderdag is er om middernacht 
nog geen akkoord. De klok wordt stilgezet 
en uiteindelijk, waait er zowat 18 uur later 
witte rook uit de schouw. Er staat een 
vredesakkoord op papier. Op 22 mei volgt 
over het hele eiland een referendum. Pas 
als er in het Noorden én het Zuiden een 
meerderheid van ja-stemmers wordt ge
vonden is het akkoord van kracht. 

Bart Staes 

Volgende week: 

De moeilijke weg naar het referen

dum 

De grootste 
unionistische 
partij deed 
mee aan de 
onder-
handeiingen, 
maar de 
extreme 
unionisten 
van dominee 
lan Paisley 
bleven weg. 

Het akkoord erkent dat een belangrijk deel 
van de Noordlerse bevolking met de leren 
uit de Republiek de gewettigde els delen 
van een herenigd Ierland. Daartegenover 
staat dat een nneerderheld binnen Noord-
Ierland de Unie met het V.K. wil verder 
zetten. Uitgangspunt Is de stelling dat de 
ondertekenaars van het akkoord aanvaar
den dat alleen de bewoners van het Ierse 
eiland kunnen beslissen wat de toekomst 
brengt. Dat kan zowel een verderzetting 
van de Unie met Croot-Brlttannië zijn als 
een herenigd Ierland. De overeenkomst 
tussen Noord en Zuid moet echter tot 
stand komen zonder externe bemoeienis 
en op basis van overleg en vrijheid, leder 
akkoord moet ook de goedkeuring mee
dragen van een meerderheid van de Ierse 
bevolking. 

De 

De katholieken en nationalisten behou
den dus hun streven naar een verenigd 
Ierland. De unionisten en protestanten 
kunnen zich veilig achten zolang ze bin
nen Noord-lersland een meerderheid zijn. 
Tot zolang blijft Ulster een deel van Croot-
Brlttannlê. Mensen die geboren worden in 
Noord-Ierland kunnen kiezen voor de 
Britse of de Ierse nationaliteit of zelfs voor 
de dubbele nationaliteit. 
1. Wetswijzigingen 
De Ierse en de Britse regering verbinden 
zich ertoe hun wetgeving met betrekking 
tot Ierland aan te passen. De Britse re
gering heft de Government of Ireland Act 

van 1920 op. Dat was een belangrijke eis 
van de nationalisten. De Ierse Regering 
verbindt er zich toe de artikelen 2 en 3 van 
de Ierse grondwet aan te passen Die 
grondwetsartikelen hebben betrekking 
op het streven naar hereniging. De aan
passing van die artikels was een belang
rijke els van de protestanten. 
2. Instellingen 
Noordiers Parlement.Er komt een demo
cratisch verkozen Noordiers Parlement 
dat 108 leden zal tellen. De parlements
leden worden verkozen volgens het even
redig kiesstelsel. De rechten en belangen 
van de twee gemeenschappen worden 
beschermd. Het parlement krijgt wetge
vende en uitvoerende bevoegdheden die 
nu worden uitgeoefend door de zes be
staande regeringsdepartementen voor 

belangrijkste 
elementen 

Noord-Ierland. Belangrijke beslissingen, 
zoals de aanduiding van de parlements
voorzitter, de Noordlerse eerste minister 
en de Noordlerse vice-premler, moeten 
een dubbele meerderheid krijgen. 
Er komt een Noordlerse regering, een 
eerste minister en een vice-eerste mi
nister en tien ministers met eigen be
voegdheden, 
Noord/Zuid Ministerraad.'Ex komt een 
Noord-Zuid Raad op ministerieel niveau 
om overleg en samenwerking binnen het 
Ierse eiland te bevorderen. De Noord-Zuid 
Raad kan zich met volgende zaken be
zighouden: landbouw, onderwijs, ver

voer, leefmilieu, waterwegen, sociale ze
kerheid, toerisme, EU-structuurfondsen, 
gezondheid, stads- en plattelandsontwik
keling 
Brits-lerse Raad. Deze Raad van de El-
landen zal bestaan uit vertegenwoordi
gers van de Britse en de Ierse regering en 
vertegenwoordigers van de parlementen 
van Noord-Ierland, Schotland en Wales, 
evenals vertegenwoordigers van het el-
land Man en de Kanaaleilanden, 
Brits-lerse Intergouvernementele Confe
rentie. Dit orgaan zorgt voor overleg tus
sen de Britse en de Ierse regering. Op 
topniveau Is het overleg tussen de Britse 
eerste minister en de Ierse Taoiseach. 
Maar ook bilateraal overleg van Brits-lerse 
ministers kan. De Brits-lerse Intergouver
nementele conferentie Is vooral bedoeld 
om veiligheidsproblemen te bespreken 
met betrekking tot justitie, politiesamen
werking, gevangenissen en naleving van 
(mensen) rechten. De vredesovereen
komst bevat met betrekking tot de na
leving van de mensenrechten en de be
scherming van economische, sociale en 
culturele rechten een hele reeks zeer ge
detailleerde afspraken. Zo komt er ook 
een Noordlerse Mensenrechtencommis
sie. 
3, Ontwapening 
Nog voor eind juni 1998 moeten de af
spraken Inzake de totale ontwapening van 
paramilitaire organisaties op gang ko
men. 
4. Vrijlating gevangenen 
Ierland en Groot-Brittannië verbinden zich 
ertoe de gevangenen vervroegd vrij te 
laten. Dat proces moet reeds einde juni 
1998 op gang komen. 

(bs) 
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A Ihoewel de grondwet van Turkije uitdrukkelijk 

±\stelt dat dit land „een democratische, seculiere 

en sociale staat" is, waar gerechtigheid regeert en de 

mensenrechten geëerbiedigd worden, moest een 

delegatie o.l.v. senator]an Loones vaststellen dat er 

in dit Navo-land nog steeds mensen worden 

gefolterd. 

Jan Loones 
laat zich 

tUdens zUn 
bezoek aan 

Koerdistan de 

baard afdoen. 

é 

Op 28 april begint om 9u.30 in Ankara 
het proces tegen zeven vertegenwoor
digers van Hadep, de Halkin Demokrasi 

Partisi, onder wie haar voorzitter Murat 
Bozlak. De rechtbank van de Staats
veiligheid eist voor elk van hen 22 jaar en 
6 maand gevangenisstraf. Deze recht
bank is bevoegd mzake aanvallen op de 
integriteit van de staat, zijn territorium 
en de vrije democratische orde. De au
toriteiten beschuldigen de zeven er van 
„de politieke arm van de Arbeiderspartij 
van Koerdistan, de PKK" te vormen. Ze 
onderstrepen dat „niettegenstaande de 
Turkse grondwet, de beschuldigden 
meermaals verklaard hebben dat zij een 
wel te onderscheiden volk en ras zijn met 
een taal, een cultuur en een vaderland". 
Artikel 10 van diezelfde grondwet ver
meldt: „Alle individuen zijn gelijk zon
der enige vorm van discriminatie voor de 
wet, onafhankelijk hun taal, ras, kleur, 
geslacht, politieke opinie, ideologie, re
ligie". 

KAT-EN-MUIS-SPEL 

Murat Bozlak wordt veroordeeld voor 
de publicatie van een jaarkalender in het 
Koerdisch. Volgens de Turkse grondwet 
beging hij hiermee geen overtreding: 
want „iedereen heeft het recht zijn ge
dachten en opinies uit te drukken in een 
toespraak, in geschriften, in beelden of 
andere media, individueel of collec
tief". 

In de nacht van 16 maart werden in 
opdracht van de staatsveiligheid alweer 
twee Koerdische toppolitici van Hadep 
in Ankara aangehouden omdat de partij 
banden „zou" hebben met de PKK. 
Volgens Hadep is er geen wettelijke 
reden voor hun arrestatie. Enkele maan
den geleden verbood het grondwettelijk 
hof van Turkije de Islamitische Wel

vaartspartij van voormalig premier Er
bakan. Hadep hangt een zelfde verbod 
boven het hoofd. 

Medhi Zana, voormalig burgemeester 
van Diyarbakir en jarenlang gefolterd in 
Turkse gevangenissen, vertelt ons dat het 
nakend proces en de systematische ar
restaties een kat-en- muis-spel van de 
Turkse staat is, bedoeld om reacties uit 
Europa te provoceren. „Wanneer die 
uitblijven, wordt Hadep zonder meer 
verboden". 

Door het buiten spel zetten van Koer
dische politici, voedt de Turkse staat de 
sympathie van het Koerdische volk voor 
de PKK, wat dan weer het perfecte alibi 
oplevert om de militaire aanwezigheid in 

Z-0-Turkije op te drijven en de repressie 
tegen de Koerden genadeloos door te 
voeren. Wanneer de gesprekspartners 
voor onderhandelingen over de Koer
dische problematiek allen monddood 
zijn gemaakt, blijft inderdaad enkel een 
militair antwoord over. Maar ook voor 
de recent herhaalde oproep tot onder
handelingen van Apo Ocalan, hoofd van 
de PKK, blijft de Turkse staat doof. Sinds 
1984 voert de PKK een bittere guer-

grootste van de Navo!) wordt in de 
Koerdische regio ingezet. Ankara plant 
in de nabije toekomst de aankoop van 
nieuw militair materiaal ter waarde van 
3,5 miljard dollar. Mocht Kamerlid Van 
der Maelen (SP) zijn voorstel om de 
wapenverkoop te koppelen aan de voor
waarde dat een gelijk budget naar so
ciaal-economische ontwikkeling gaat, 
dan valt Turkije dadelijk uit de boot. Tot 
op heden stellen landen als Duitsland, 
België, Frankrijk, Groot-Brittannië e.a. 
zich geen vragen bij het democratisch 
gehalte van het Turkse beleid. Ook bin
nen Turkije groeit het verzet van linkse 
groeperingen en politieke partijen tegen 

TlirkUe vecht 
vuile oorlog uit 

rillastrijd. Niettegenstaande zij haar eis 
voor een onafhankelijk Koerdistan reeds 
heeft afgezwakt, gaat de Turkse staat niet 
op Ocalans voorstel in. De bestrijding 
van de guerrillastrijd is voor Ankara het 
gedroomde voorwendsel om de Koer
dische bevolking uit haar dorpen te 
verjagen, in steden samen te drijven en 
onder controle te houden! 
Ook in de gesprekken, die de delegatie 
met politici van Hadep had, viel nooit 
een separatistische uitspraak. De 
„droom" van een Vrij Koerdistan blijft, 
maar binnen de huidige context waarin 
de Koerden, sinds het verdrag van Lau
sanne (1922), verdeeld zijn over Turkije, 
Irak, Iran, Syrië en de voormalige Sovjet-
Unie. De partij opteert voor een au
tonoom statuut binnen een federaal Tur
kije. Wanneer het ze nu moeilijk valt om 
zich én Koerd én Turk te voelen, is dit 
volgens Veysel Turban, voorzitter van 
Hadep in Siirt, te wijten aan het feit dat 
de Koerden in Turkije noch erkend wor
den als volk, noch als mens. 
Leyla Zana, vrouw van Medhi Zana, zit 
voor 13 jaar vast omdat zij in het Turkse 
parlement riep: „Leve de broederschap 
tussen het Koerdische en het Turkse 
volk". Veysel Turban ziet op de weg naar 
een federale structuur van Turkije weinig 
hindernissen, ook sociaal-economisch 
zou er geen probleem mogen zijn. Hét 
obstakel voor federalisme wordt door de 
Turkse staat zelf opgeworpen; nl. de 
ontkenning van de Koerdische natio
naliteit. 

DICTATUUR 

Voor deze vuile oorlog heeft Turkije zeer 

veel over, 1/3 van zijn leger (na de VS het 

dit exuberant militair budget ten koste 
van een sociaal-economisch programma. 
Maar hoe kan een land, dat stelt de
mocratisch en sociaal te zijn, de nood
zaak van een dergelijk groot wapen
arsenaal en leger rechtvaardigen? Voor 
de burgemeester van Siirt is het ant
woord eenvoudig: „Waar de politiek, 
die volgens de wet regeert, faalt of tekort 
schiet, moet het leger ingrijpen". Door 
dergelijke vereenvoudiging van zaken 
kan men evengoed de folterpraktijken 
goed praten als de Turkse grondwet naar 
militaire normen tekort schiet. Art. 17: 
„Niemand zal onderworpen worden aan 
folterpraktijken of het voorwerp wor
den van een mensonwaardige behan
deling". 

In de geschiedenis van de Turkse de
mocratie werden reeds 48 politieke par
tijen afgeschaft. Artikel 68 van de Turkse 
grondwet zegt nochtans dat „de po
litieke partijen de absoluut essentiële 
elementen van het democratisch poli
tieke leven zijn, zonder welke dit niet 
kan bestaan". 

Veysel Turban spreekt van een contro
versiële situatie met aan de éne kant het 
Turks Parlement en aan de andere kant 
een militaire dictatuur. In samenwerking 
met enkele corrupte politici staat zij aan 
het hoofd van een militair, ultra-cen
tralistische unitaire staat. 
Niettegenstaande de schrijnende reali
teit van Turks Koerdistan, weten de 
Turkse machthebbers hun politiek ten 
aanzien van de Koerden goed te ver
kopen aan de Turkse burgers en aan het 
Westen. Turkse diplomaten en perslui 
worden de wereld rond gestuurd met de 
opdracht te desinformeren. Dhr. Ca

nard, van de mensenrechtenorganisatie 
IHD, stelt dat de Koerdische zaak enkel 
en alleen als „terrorisme" mag worden 
omschreven. Hetzelfde lot is de Koer
dische televisie MED-TV beschoren, 
twee jaar na de Spoetnik-operatie slaat 
de Vlaamse pers n.a.v. de recente hetze 
rond het dubieuze samenwerkingscon
tract tussen de Belgische rijkswacht en 
de Turkse autoriteiten een andere toon 
aan ten opzichte van deze zender. „In 
Turkije wordt het begrip terrorisme wel 
eens verward met het gebruik van de 
Koerdische taal." {De Morgen, 16 april) 
Gelukkig stelt artikel 28 van de Turkse 
grondwet dat „de staat alle nodige maat
regelen zal nemen om de vrijheid van 
pers en informatie te verzekeren"... 

OORLOGSSITUATIE 

Omdat de Koerdische zaak én de Koer
den niet in de doofpot zouden ver
dwijnen, klaagt de delegatie „Stop de 
oorlog tegen het Koerdische volk" over
tredingen van de Turkse grondwet aan 
inzake: 

- schendingen van het volkerenrecht. De 
delegatie eist de erkenning van het zelf
beschikkingsrecht van het Koerdische 
volk op cultureel, politiek en sociaal-
economisch vlak. 

- schendingen van de mensenrechten. De 
delegatie eist de vrijlating van alle ge
wetensgevangenen. 

- schendingen van het recht op politieke 
vrijheid. De delegatie eist een politieke 
oplossing voor Turkije en klaagt elke 
onrechtmatige arrestatie van Hadep-po-
liticir en de eventuele opschorting van 
die partij aan. 

De delegatie heeft kunnen vaststellen dat 
in de Koerdische regio van Turkije een 
oorlogssituatie heerst. Daarom eist zij: 

- de toekenning van een statuut van 
politiek vluchteling aan alle Koerden. 

- de stopzetting van de wapenhandel met 
Turkije. 

- het koppelen van economische in
vesteringen aan voorwaarden betref
fende volkeren- en mensenrechten. 
Aan senator Jan Loones werd de op
dracht gegeven de minister van Bui
tenlandse Zaken, Eric Derycke, over 
deze aangelegenheden te ondervragen. 

Isabelle Dekeyser 

c» Voor meer informatie: Coördinatie 

„Stop de oorlog tegen het Koerdische 

volk", tel. 02/230.89.30, fax 

02/231.00.97. 
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Onder een stralende lentezon betoogden zondag jl. zo'n 400 Vlaams-
Brabanders tegen het vliegtuiglawaai afkomstig van Zaventem. De 

protesttociit was georganiseerd door de Onafhanl<elijl<e Actiegroep iviidden-
Brabant. Namens de VU spral< Jos Bex, schepen te Herent en lid van 

het partijbestuur. 

Vliegtuiglawaai maakt 
walckere burgers 

Als poort op de wereld is Zaventem van 
uiterst groot belang voor de economische 
structuur van Vlaanderen. De uitbreiding 
van de activiteiten op de luchthaven zal 
nieuwe bedrijven aantrekken. De druk op 
de toegangswegen zal echter enorm toe
nemen. De gewenste expansie waarbij 
tegen het jaar 2007 op 20 miljoen pas
sagiers per jaar gemikt wordt kan volgens 
het Structuurplan Vlaanderen en de start
nota van het Structuurplan Vlaams-Bra-

bant nog net binnen de huidige voor 
luchthavenactiviteit voorziene ruimte ge
realiseerd worden. 

OP Z'N BELGISCH 

Jos Bex: „We moeten echter realistisch 

zijn. Het jaar 2007 begint bij manier van 

spreken morgen. Hoe kijkt men aan tegen 

een internationale luchthaven die slechts 

perspectief heeft om te groeien gedurende 

de nog luttele 9 volgende jaren ? Het is dus 

duidelijk dat er keuzen moeten gemaakt 

worden. Als hoofdstad van Europa be

schikt Brussel in Zaventem over de 10de 

luchthaven qua passagiervervoer, maar er 

zijn grenzen aan de groeimogelijkheden. 

Vandaar dat wij pleiten voor specialisatie 

en spreiding van de luchtvaartactiviteiten 

over alle luchthavens in Vlaanderen en 

Wallonië. Deze beoogde spreiding zal geen 

afname van werkgelegenheid of econo

mische activiteit betekenen voor de regio. 

Uit de vele discussies m.b.t. het Struc

tuurplan Vlaanderen, en ook de provincie 

deelt deze bekommernis, blijkt de grote 

kwetsbaarheid van ruimte, milieu en ui

teraard de mens. Niet alleen van de men

sen die in de ruime omgeving van Za

ventem wonen, maar ook van zij die er 

dagelijks komen werken of gebruiker zijn 

van de luchthaven." 

Volgens Bex heeft het verleden geleerd 
dat besluitvorming en uitvoering ervan 

steeds achterop hinken. Zo worden in de 
directe omgeving van de luchthaven nog 
steeds bouwvergunningen afgeleverd en 
palmen bedrijven, die niet rechtstreeks 
met de luchthaven verbonden activiteiten 
hebben, de schaarse gronden in. Wie de 
verzadiging van de toevoerwegen ziet en 
het quasi ontbreken van efficiënte aan
sluitingen tussen HST en luchthaven, 
moet vaststellen dat de maatregelen 
veelal op z'n Belgisch werden beslist: te 
laat, beetje bij beetje, onafgewerkt, ver
traagd door administratieve poespas of 
door gebrek aan middelen. 

GRENZEN 

J. Bex: „Vandaar onze vrees dat nog voor 

het jaar 2007 er bijkomende druk zal 

komen op de omgeving, zowel de be

bouwde als de open ruimte. We moeten 

dan ook aan de beleidsmensen de vraag 

durven stellen waar zij de grenzen van de 

expansie zien, niet tot in het jaar 2007 

maar in het belang van de komende 

generaties. Onze zorg voor mens, milieu 

en omgeving is nog steeds defensief En 

terwijl we druk bezig zijn de kwaliteit van 

het leven te verdedigen stellen we vast dat 

er na elk gevecht toch rruiar weer een 

stukje kwaliteit werd prijsgegeven." 

Er is, volgens Bex, in dit dossier veel meer 
aan de hand dan problemen van la
waaihinder, C02-uitstoot, inname van 
open ruimte, onleefbaarheid. Zaventem 
is ook een probleem van beleid, omdat de 
overheid vervoer als een ondersteunende 
sector ziet en niet als een waardevolle 
industrietak met zijn eigen wetmatig
heden en met nood aan een specifieke 
strategie. 

Bex verduidelijkte ook het standpunt 
over de spreiding van de luchtvaartac
tiviteiten, deze is verkiesbaar boven de 
ongecontroleerde of niet controleerbare 

uitbreiding van Zaventem. Verscheiden
heid is niet toekijken hoe charters en 
koeriers, omwille van grotere inschik
kelijkheid, verhuizen naar Bierset of 
Charleroi. Verscheidenheid is een zaak 
van spreiding van de hinder en van toe
genomen specialisatie. 

WAKKER LIGGEN 

J. Bex: „De vrees voor de teloorgang van 

jobs is terecht. Uitbreiding is echter geen 

waarborg voor behoud van de huidige 

tewerkstelling. Wat zal er straks geworden 

van de ongeveer 1.200 personeelsleden 

van Sabena Technics wanneer het on

derhoud van de Airbustoestellen door 

Swissair in Zwitserland gebeurt? Bij het 

personeel van Sabena Technics zit de 

schrik er in, niet omdat er protest is tegen 

de geplande uitbreiding, wel omdat voor 

de luchtvaartmaatschappij andere prio

riteiten dan lokale werkverschaffing gel

den. 

De vooropgestelde groei van het lucht-

vaartverkeer wordt door deskundigen in 

vraag gesteld. In veel protesten wordt 

verwezen naar luchthavens in het bui

tenland waar strenge geluidsnormen be

staan zonder dat deze op de globale ren

tabiliteit weegt. Een firma als DHL erkent 

dat er hinder is en is bereid te betalen voor 

structurele ingrepen. Zaventem zou haar 

betekenis voor de korte afstandvluchten 

zien wegvloeien naar de HST. Er moeten 

duidelijk afgebakende corridors komen. 

Van Tervuren over Kortenberg tot in Baal-

Tremelo klagen mensen aan dat ze met 

rustig kunnen slapen, de protesten tegen 

de HST haalden weinig of niets uit. We 

worden m slaap gewiegd terwijl we klaar 

wakker liggen!" 

J. Bex: „De VU pleit voor een globale en 

grondige benadering van de luchthaven-

problematiek in het raam van het mo-

De regionale vu-krant 

biliteitsvraagstuk in haar geheel. Alle be

trokkenen - economie en ecologie - moe

ten een viste ontwikkelen die verder reikt 

dan het jaar 2007. Dit allesomvattend 

vergelijk moet er komen voor die tijd en 

moet bindend zijn voor meerdere gene

raties. Want anders staan we hier elk jaar 

opnieuw. Hier, of misschien een dorp 

verder." 

Tenslotte deed Bex een oproep tot alle 
actievoerders om een haast onbesproken 
probleem „dat ons als partij niet on
beroerd laat" mee in het protest op te 
nemen. 

J. Bex: „Zaventem ligt in Vlaanderen. 

Onmiskenbaar trekt de luchthaven an

derstaligen aan. Wij zijn een gastvrij volk 

en doen er alles voor om onze gasten in 

optimale omstandigheden te ontvangen. 

Moet kunnen, zonder complexen de we

reld tegemoet treden. Steeds meer Erans-

taligen, werkzaam op de luchthaven of in 

de bedrijven er rond, vestigen zich in onze 

streek. 

Moet kunnen, maar wie zich in Vlaan

deren komt vestigen past zich aan. Een 

statuut van regionale in plaats van na

tionale luchthaven zou volgens ons een 

stap in de goede richting zijn. Zaventem 

maakt geen deel uit van Brussel. En 

faciliteiten in Kortenberg? Neen be

dankt." 

DUIVEN 

Jos Bex besloot zijn toespraak met een 
geestig toemaatje. Op een vraag van 
Vlaams volksvertegenwoordiger Gerda 
Raskin antwoordde minister Michel 
Daerden dat de Regie der Luchtwegen tot 
op heden nog geen verzoek tot de mi
nister richtte m.b.t. het verbod op dui
ventillen in een straal van 5 km rond de 
luchthaven. 

J. Bex: „Zoals brandnetel en muur op een 

voedzame grond wijzen, zo zijn de 300 

duiventillen een signaal van leefbaarheid 

van deze locale gemeenschap. Spijtig ge

noeg zijn er steeds minder melkers, het is 

een soort die langzaam verdwijnt. We zijn 

dus met z'n allen gewaarschuwd." 
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Bij monde van waarnemend algemeen 
voorzitter Patrik Vankrunkelsven rea
geert de VU met walg op de uitspraken 
van Waals minister-president CoUignon 
(PS) die elke mogelijke beperking van de 
wapenhandel wil tegenhouden. Ten eer
ste heeft Collignon als Waals minister
president niets in de pap te brokken over 
federale initiatieven en, ten tweede, is de 
houding van Collignon egoïstisch en on
menselijk. Dat de socialisten nog bestaan 
dankzij het smeergeld van het militair
industrieel complex, wordt door Col
lignon nu eigenlijk alleen maar beves
tigd. 

PERVERSE KEUZE 

Collignon offert crapuleus de stri]d voor 
de mensenrechten op aan de particuliere 
Waalse wapenindustrie. In 1996 drong 
Amnesty International in zijn jaarrapport 
nog aan op intensieve campagnes tegen 
wapenleveringen die mee aan de basis 
liggen van de toename van het aantal 
schendingen van mensenrechten. Van
daag verdedigt Collignon als het ware de 
wapenhandel met militaire dictaturen en 
conflictrijke regio's. Als het welzijn van 
Wallonië alleen maar afhangt van deze 

perverse politieke keuze, zotf mal' be
schaamd moeten zijn om er te wonen. De 
huidige Waalse machthebbers hebben 
niet de moed om te kiezen voor een ander 
economisch beleid. De Waalse bevolking 
kan en mag dit niet langer nemen. Het is 
haar plicht om deze onverantwoorde 'be-
leidsinzichten' genadeloos af te straffen. 
De VU dringt er op aan om eensgezind 
met alle Vlaamse partijen de wetsvoor
stellen die de wapenhandel moeten be
perken dringend op de politieke agenda 
te plaatsen en te bespreken. Nog deze 
legislatuur moeten er wetgevende resul
taten zijn. De reden waarom de ver
schillende reeds ingediende wetsvoorstel
len nog steeds niet besproken werden, is 
de halsstarrige houding van commissie
voorzitter de Donnéa die weigert om deze 
voorstellen te agenderen in de commissie 
Buitenlandse Zaken. SP-kamerlid Van der 
Maelen mag hier, samen met zijn CVP-
collega's van de meerderheid, wel eens op 
tafel kloppen. 

ONTOEREIKEND 

De VU is alleszins optimistisch over het 
initiatief van de SP, als regeringspartij. 
Enerzijds betekent dit dat er op korte 
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Graag uw mening 
over intercommunales 

Om een vergelijking te kunnen maken 
tussen de kostprijs en de dienstverlening 
van een aantal intercommunales, zouden 
we een beroep willen doen op WIJ-lezers 
(lokale mandatarissen, gebruikers, e.a.) 
uit heel Vlaanderen. Graag hadden we 
een antwoord op volgende vragen ge
kregen: 

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. Huisvuilophaling. 

-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 betaah u voor de vuilniszakken 
per stuk? Voor het restafval? Voor de 
PDM-zakken? Andere? 

Dank voor uw medewerking. 

CS- Stuur uw antwoord, eventueel met 

commentaar, aan Weekblad WIJ, 

t.a.v. Herwig Cornelis, Barrikaden-

plein 12 te 1000 Brussel. 

Vlaamse partijen 
moeten wet op 
de wapenhandel 
verstrengen 

UIT DE REGIO 

termijn een doorbraak moet mogelijk zijn 
om de wapenhandel in dit land verder aan 
banden te leggen. Anderzijds gaat het 
voorstel van Van der Maelen niet ver 
genoeg. De VU is b.v. wel sterk voor
stander van een zwarte lijst van landen 
waarnaar niet mag uitgevoerd worden. 
Als dit niet kan, voert België ook geen 

eigen politiek terzake. Zo kunnen wa
penleveringen aan Turkije niet, zolang dit 
land geen initiatieven neemt om de Koer
dische kwestie vreedzaam op te lossen. 
Maar, Collignon of geen Collignon, aan 
Vlaamse zijde is de wil aanwezig om de 
toenemende Belgische wapenhandel ver
der aan te pakken en dat moet nu maar 

OOST-VLAANDEREN 
vr. 24 april ZOTTECEM: i.p.v. 

17/4: Mark Platel over ,,Het altaar van 
de politiek". Om 20u. in kaffee Plan-
chee, Hospitaalstraat 12. Org.: VU-Zot-
tegem l.s.m. vu-arr Aalst en VCLD. 

Vr. 24 april AALST: Cespreks-
avond met Jan Caudron over de 
„Nieuwe medische cultuur". Om 20u. 
in het Ontmoetingscentrum De Nieuw
beek, Nieuwbeekstraat 35. Inkom vrij. 
ledereen welkom. 

Za. 25 april OUDENAARDE: Be
zoek aan het EP te Brussel en aan het 
Ceuzenmuseum. Vertrek om 8u.45 aan 
het oud stationsgebouw te Oude
naarde. Inschrijven vóór 5/3 bij Jacques 
Vander Haeghen (055/31.29.94) of 
Ceertruid Boone (055/31.05.32). Org.: 
vu-Oudenaarde i.s.m. vcLD. 

za. 25 april DEINZE: Wandeling 
door „Cent anders bekeken", met als 
gids Laurent De Poorter en als thema 
,,Orangisme en Vlaamse beweging in 
Gent.' Samenkomst om 14U. Aula Vol
derstraat. Inschrijving gewenst bij Els 
Coppens, Bredestraat 82. 9800 Deinze 
(tel. 09/380.02.47). Deelname 100 fr. 
Org. Goossenaertskring Deinze. 

Za. 25 april CENT: Busuitstap 
naar Frans-Vlaanderen en de Zwijgende 
Voettocht. Vertrek om I1u.30 aan het 
St.-Pieterspleln te Gent en om I2u. aan 
de achterkant station Brugge. Deel
name 350 fr., studenten 250 fr info: 
Dirk Ruebens (09/228.81.16). Org.: 
Goossenaertskring. 

za. 16 mei AALST: volksunie-
restaurant door VU-Groot-Aalst. Menu 
aan 450 fr Vanaf I8u. in feestzaal 't 
Kapelleken, Meuieschettestraat 34. 
Info en reservatie bij Danny Denayer 
(053/77.79.87), Antoine Van der Hey-
den (053/70.21.49) of Emi Feusels 
(053/70.34.66). 

' za. 16 mei HEUSDEN: Geleide 
natuurwandeling langs de andere kant 
van de Damvallei. Afspraak om I4u.30 
aan de palfngshuizen Damsloot en Stap
steen (Lage Heirwag te Heusden). Deel
name: 50 fr. p.p. of 100 fr per gezin. 

Laarzen nodigl Org.: Dr. J. Goosse
naertskring i.s.m. vu-Destelöergen-
Heusden. 

WEST-VLAANDEREN 
za. 25 apHI BRUGGE: Busult-

stap naar Frans-Vlaanderen en de Zwij
gende Voettocht. Vertrek om liu.30 
aan het St.-Pietersplein te Cent en om 
I2u. aan de achterkant station Brugge. 
Deelname 350 fr, studenten 250 fr. 
Info: Dirk Ruebens (09/228.81.16). 
Org.: Goossenaertskring. 

Za. 25 april DE PANNE-ADIN-
KERKE: Uutkommefeeste. vanaf 
19U.30 in feestzaal De Korre, Konink
lijke baan 7 te De Panne. Gastspreker: 
Annemie Van de Casteele. Deelname: 
600 frp.p. Inschrijven en info: 
058/41.44.06 of 058/41.14.48. Org.: 
vu-De Panne/Adinkerke. 

WO. 29 april IZEGEM: v-ciub 
voor kinderen. „Collage". Deelname 
100fr Van I3u.30tot I6u.30in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat. Org.: Vla-
najo. 

Vr. 1 mei BRUGGE: Lieven De-
handschutter over „Welkom in Wales". 
Om I5u. in De Gulden Spoor, 't Zand 22. 
Org.: informativa vzw i.s.m. VCLD. 

vr. 1 mei ROESELARE: Zie 9 
mei. 

WO. 6 mei ROESELARE: V-Club 
voor kinderen. Moederdag (klei). Deel
name 150 fr. Van 13u.30tot 16u.30 in t 
Laag Plafond, Gaatpersstraat 2. Org.: 
vianajo. 

Za. 9 mei ROESELARE: Dag-
uitstap naar Frans-Vlaanderen met ei
gen wagens (meerijden is mogelijk). 
Vertrek om 8u. vanuit 't Laag Plafond. 
Org.: Rodenbachkring Roeselare i.s.m. 
VCLD. 

WO. 13 mei IZEGEM: V-Club 
voor kinderen. Strandmolen. Deelname 
100 fr Van 13U.30 tot 16U.30 in De Drie 
Gezelten. Mentenhoekstraat. Org.: Via
najo. 

Zo. 17 mei ROESELARE: Fa-
miile-zoektocht. Een stadswandeling in 
het centrum van Roeselare (ca. 4 km), 
start tussen 14 en I6u. in brasserie 't 
Laag Plafond, Noordstraat 211. Deel
name: 150 fr, vvk. 125 fr Formulieren 
moeten binnen vóór I8u. Prijsuitrei
king 18U.30. Org.: Orde van 'tDui Bertje 
i.s.m. VCLD. 

WO. 20 mei ROESELARE: V-
Club voor kinderen. Volksspelen ma
ken. Deelname 150 fr Van 13U.30 tot 
16U.30 in 't Laag Plafond, Gaaipers-
straat2. Org.: Vianajo. 

^ WO. 27 mei IZEGEM: V-ClUb 
voor kinderen. Afscheidsfeest. Deei-
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eens hard worden gemaakt. Het VU-
wetsvoorstel, door kamerlid Fons Bor-
ginon ingediend in september 1997, wil 
het toezicht op de Belgische wapenhandel 
verstrengen. De wijze waarop jaarlijks 
aan het parlement over de Belgische wa
penhandel wordt gerapporteerd is on
toereikend. 
Met de karige gegevens heeft het par

lement onvoldoende zicht op de bestem
ming van de wapenuitvoer en nauwelijks 
controle op de naleving van de wapen-
handelwet. Het is dit wat Waalse politici 
de kans geeft om complexloos ten dienste 
te staan van de Waalse wapenlobby. En 
dat alleen al is voor politici met enig 
mondiaal verantwoordelijkheidsbesef 
ondraaglijk. 

name 100 fr. Van 13U.30 tot I6u.30 in 
De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat. 
Org.: Vlanajo. 

Ma. 8 iuni ROiSËLARE: „De 
waarden die dreigen verloren te gaan' 
door e.h. Cools. Om I4u.30 in het pa
rochiaal centrum, Kattenstraat. Org.: 
Vlaamse Senlorenclub VWG-Roese-
lare. 

VLAAMS-BRABANT 

Do. 23 april DIEST: Jan Cau-
dron spreekt over „De nieuwe me
dische cultuur". Om 15u. in Elzendijk-
molen, Elzendljk 14 te Diest. Deuren om 
14u. Org.: VVVG-Diest 

DO. 23 april SCHERPENHEU-
VEL-ZICHEM: Gemeenteraad, bijeenge
roepen door 1/3 van de raadsleden. Om 
20U.30 in de Raadzaal, 1ste verdieping, 
stadhuis scherpenheuvel. Info: R. Jans-
sens (013/78.19.21) of F. Thuys 
(013/77.53.85). 

Vr. 24 april TERVUREN: Jos Bex 
over „De VU en ID21". Om 20u. in Café 
Keizerskroon, iviarkt. Org;: VU-arr. Leu
ven i.s.m. VCLD. 

Vr. 24 april JETTE: Grote Quiz, 
om 20U. in GC Essegem, Leopold-I-
straat 329 te Jette. Ploegen van 3 tot 6 
deelnemers. Inschrijven bij Sven Gatz, 
Grondwetlan 9è, 1090 Jette, tel. en fax: 
425.60.24. Org.: vu-Jette. 

vr. 29 mei NEDER-OVER-
HEEMBEEK: 3de Algemene kwis van 
vu-Heembeek-Mutsaard-Haren. Om 
20u. stipt in de grote zaal Familia, F. 
vekemansstraat 131. Ruime parking. 
Deuren om I9u.30. Aantal deelnemers 
per ploeg: max. 5. Max. 40 ploegen! 
Tijdig inschrijven door 400 fr te storten 
op rek.nr. 428-4053551-51 (vóór 25/5) 
met vermelding ploegnaam, of contact 
aan bestuursleden. De avond zelf: 500 
fr 

LIMBURG 

Do. 23 april TONCEREN: Marc 
Piatel over „Het altaar van de politiek". 
Om 20u. in het Panoramacafé Gallo-
Romeins museum. Org;: VU-Tongeren 
i.s.m. VCLD. 

" vr. 24 april LOMMEL: Kaas-
avond. Vanaf 20u. in feestzaal Edel
weiss, Wanstraat 1. Deelname: 300 fr 
p.p. Org. en info: VU-Lommel. 

ANTWERPEN 

^ DO. 23 april BRASSCHAAT: De 
toekomst van de VU. Peter Renard in
terviewt Patrik Vankrunkelsven. Uitge
steld naar het najaar 

Zo. 26 april HOBOKEN: Lente-
Brunch met Bert Anciaux. Om l l u . in 
Zaal De Lelie, Kioskplaats. Deelname: 
350 fr., studenten 250 fr. Info en in
schrijving: Koen Raets. Org.: VU-Ho-
boken en Wilrijk. 

Ma. 27 april BEERSE: Kiezen 
voor een volledige tewerkstelling in 
Vlaanderen, voordracht door Fons Bor-
ginon. Om 20u. in zaal Lambeer, Vre-
destraat9. Toegang gratis. Org.: VU-arr 
Turnhout i.s.m. VCLD. 

Dl. 28 april EDECEM: LudO 
Abicht over „Joodse humor en mys
tiek". Om 20u. in De Schrans, Molen-
veldlaan 4 te Edegem. Inkom: leden 80 
fr, niet-leden 100 fr. Org.: Culturele 
Kring Edegem. 

WO. 29 april BERCHEM: Sven 
Gats over,,Vlaming zijn in Brussel". Om 
20u. in het Cultureel Centrum Ber-
chem, Driekoningenstraat 126. Org.: 
Vlaamse Kring Berchem. 

za. 8 mei EDEGEM : Naar to
neel. Streven brengt „Hotello". Klas
sieke en muzikale comedie. Kaarten 
(tot 2 mei) bij Agnes. Nijs (250 fr.), tel. 
457.76.86. Org.: FVV-Edegem. 

Za. 8 mei BORNEM: Leven na 
de commissie Dutroux? Werkt ons ge
recht zoals het hoort? Waarmee is ie
dereen begaan? Geert Bourgeois geeft 
uitleg en beantwoordt uw vragen. Om 
20u. in CC Ter Dilft, Bornem. iedereen 
welkom. Vrije toegang. Org.: VU-Bor-
nem. 

Zo. 10 mei EDEGEM: Wande
ling met FVV-Edegem. Vertrek om 
13U.30 Kerkplein Edegem. 

WO. 13 mei TURNHOUT: Prof. 
Chris vandenbroeke over „seksualiteit 
in Vlaanderen door de eeuwen heen"; 
Om 20u. in Keldercafé De Warande. 
Org.: Vlaamse Kring Turnhout I.s.m. 
VCLD. 

Za. 16 mei ANTWERPEN: Stu
dienamiddag „Tewerkstelling in Ant
werpen". Om 13U.30 m de Dieseghem-
hoeve, W. volcaertstraat44te Mortsel. 
M.m.v. DirkSchoeters (ABVV), Tom Har
ding (ACV), Guido Moetewiel (NCMV), 
Herman Lauwers (VU) en Fons Borginon 
(VU). Org.: VU-arr. Antwerpen, info: 
03/238.82.08. 

Dl. 19 mei EDEGEM: Bezich
tigen van het Antwerpse Plaza Hotel. 
Samenkomst om I4u.30. info H. De Wit 
(449.17.66). Org.: FVV-Edegem. 

~ Vr. 29 mei LINT: Leden- en 
sympathisantenfeest VU-afdeling Lint. 
Met Vlaamse Breugeltafel. Gastspre
ker: Geert Bourgeois. Deelname: 600 f r 
Vanaf 20u.30 in O.C. De Witte Merel te 
Lint. info: Frank Vercauteren 
(03/455.71.56). 

Tewerkstelling in Antwerpen 

VU-Antwerpen organiseert op 16 mei een 
studienamiddag over „Tewerkstelling in Ant
werpen", De gesprekken beginnen vanaf 
1 Su.30 en gaan door in de Dieseghemhoeve, 
W. Volcaertstraat 44 te iviortsel. 
Met medewerking van o.m. Dirk Schoeters, 
algemeen reglosekretaris ABW; Tom Har

ding, verbondssecretaris ACV; Guido Moe
tewiel, regiosecretaris NCMV; Herman Lau
wers, Vlaams parlementslid VU en Fons Bor
ginon, volksvertegenwoordiger VU. 
o» Meer info: VU-arr. Antwerpen, tel. en fax 

03/238.82.08, 
e-mail: VUantw@mail.dma.be 

Nieuwe telefoonnummers 
voor ministerie 

van de Vlaamse Gemeenschap 

Maandag jl. veranderden de telefoon- en 
faxnummers van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Alle 
nummers waarvan de eerste drie cijfers 
beginnen met 507 en 501 worden 553. 
De laatste vier cijfers blijven onveran
derd. 

De telefoon- en faxtoestellen in de ge
bouwen aan de Boudewijnlaan 30,1000 
Brussel; Markiesstraat 1, 1000 Brussel; 
Parochiaansstraat 15-23,1000 Brussel en 
Leuvenseplein 4, te 1000 Brussel, krijgen 
dus een nieuw nummer. 

De diensten van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap in Brussel kunnen 
bereikt worden via het algemeen op-
roepnummer: 02/553.31.11. Het depar
tement Onderwijs behoudt zijn afzon
derlijk algemeen nummer: 
02/210.51.11. 

Een lijst met de belangrijkste nieuwe 
telefoon- en faxnummers is verkrijgbaar 
bij de afdeling Communicatie en Ont

vangst; tel. 02/553.55.75, fax 
02/553.55.79, e-mail: 
gids.vlaamseoverheid(®vlaanderen.be. 

Ludo Abicht over 
Joodse humor en mvstieic 

Ludo Abicht is van origine een West-
Vlaming (Oostende, 1936), maar in Ant
werpen gedijde hij bijzonder goed. Sinds 
jaar en dag vertelt hij filososfie aan o.m. 
studenten communicatie, toekomstige 
tekstschrijvers, journalisten of omroep-
sters die dank zij hem een stapje meer in 
deze wereld hebben gezet. Dank zij hem 
leerden zij de grote denkers en hun rich
tingen kennen. Ludo Abicht is een fi
losoof, zijn warme pretoogjes achter die 
lichtende bril vertellen ons dat. In Ede
gem komt hij vertellen hij over Joden, een 

wel bijzonder thema van Ludo Abicht. 
Over hen pleegde hij reeds meer dan één 
boek, maar hem over hen horen vertellen 
is zijn beste kant. In Edegem gaat hij 
voluit over de Joodse humor: over hoe 
sérieux zo'n volk zichzelf neemt, en over 
hoeveel er nog achter steekt, hoeveel 
geheimzinnigs, hoeveel mystiek. 
Ludo Abicht over ,Joodse humor en 
mystiek" op dinsdag 28 april in zaal De 

Schrans, Molenveldlaan 4,2650 Edegem, 
om 20u. op uitnodiging van de Culturele 
Kring van Edegem. 

Het Arrondissementeel Bestuur van het 
arrondissement Aalst-Oudenaarde no
digt uit op de traditionele 1-mei viering, 
die dit jaar doorgaat op donderdag 30 
april 1998. 

Om 20 uur komen we samen aan het 
standbeeld van de gebroeders Daens aan 
de Werf te Aalst, waar een bloemstuk 
wordt neergelegd. De afdelingen worden 
gevraagd hun vlaggen mee te brengen. 
Een korte toespraak zal gehouden wor
den door Lieven Dehandschutter, co-

1 Mei te Aalst 
ordinator van het Vormingscentrum Lo-
dewijk Dosfel en schepen te Sint-Ni-
klaas. 

Daarna worden allen verwacht in het 
centrale secretariaat van het arr. Aalst-
Oudenaarde en de afdeling Aalst. Dit 
secretariaat is gelegen in de Albert Lie-
nardstraat 17a te Aalst (op 50 meter van 
het Stationsplein), waar in een gemoe-
deli|ke sfeer kan nagekaart worden. 

Hugo De Bruecker, 
arr. secretaris. 1 
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yredesactie 
te Leuveii~ 
Naar aanleiding van de drie-
envijftigste verjaardag van 
het einde van wereidoorlog II 
en aan de vooravond van de 
Europese feestdag roept de 
Volksunie van het arrondis
sement Leuven de politieke 
en economische leiders op 
om de productie van en de 
handel in oorlogswapens te 
stoppen. De stem van mil
joenen slachtoffers in de con
flictgebieden moet eindelijk 
luider gaan klinken dan het 
wapengekletter. Met de VU 
willen Wij hen een stem ge
ven. 
Op vrijdag 8 mei bouwen wij 
vanaf I9u. de actie op, die 
loopt van 20 tot 22u. Daarna 
wordt de boel opgeruimd. 
De manifestatie gaat door op 
ht Ladeuzeplein te Leuven en 
o.m. een handtekeningenac
tie i.v.m. productie en handel 
van en in oorlogswapens 
staan op het programma. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

I f Vèrmees 
\ J L y Steenhouwersvest, 52 
^ • - ^ ANTWERPEN 

Tel: 03/231.35.83 

j i ^ ^ j - ^ y * ^ ^ . , ^ ^ 

Wenst U meer informatie 

over de advertentie

mogelijkheden in WIJ? 

Bel dan vandaag nog naar 
Els Decoster op het nummer 02/481.78.59 

1 mei: 
jongerenfakkeltocht 

te vilvoorde 
Op vrijdag 1 mei organiseert het 
Vlaams Blok zijn nationale optocht 
in Vilvoorde. Dat is natuurlijk niet 
toevallig, bijna 1 jaar geleden ging 
de Renault-fabrlek er dicht. Door 
de ontslagen arbeiders en de be
volking, bij wie de sluiting een 
wrange nasmaak heeft gelaten, 
wordt de Biok-manifestatle dan 
ook als een provocatie be
schouwd. 
Om deze aan te klagen wil Jong-
Vllvoorde, dat ook tijdens de fa-
brleksbezetting solidair was, met 
de arbeiders en hun gezinnen een 
fakkeltocht organiseren. Jong-Vil-
voorde is een samenwerkingsver
band tussen VLD-, Sfi, CVP en VU-
jongeren van Vilvoorde. Al deze 
jongeren willen reageren tegen 
het feit dat het Vlaams Blok be
grippen als onverdraagzaamheid, 
racisme en egoïsme komt uitdra
gen in een stad die nog steeds haar 
wonden likt. 
Robin Ramakers (VUJO-vii-
voorde): „We hopen met deze 
fakkeltocht de bevolking een sig
naal te kunnen geven opdatzIJ zou 
nadenken over de gevaren wan

neer een partij In een wankele 
samenleving rassenhaat en onver
draagzaamheid predikt. De Volks-
unlejongeren en Jong-Vllvoorde 
vragen daarom dat zoveel mogelijk 
verenigingen en mensen op 1 mei 
naar Vilvoorde afzakken en mee 
opstappen In deze fakkeltocht 
voor verdraagzaamheid. Wij hopen 
alvast dat we een grote VUJO-
delegatle mogen verwelkomen." 

c&Dc fakkeltocht van Jong-Vil-
voorde op vrijdag 1 mei start om 
21 u. aan het station van Vil
voorde. 

EUROPEAN BUSINESS ^ ^ 

SERVICES CVO KA 

SUBSIDIEBUREAU E . B . S . 
specialisten alle soorten subsidies op Vlaams en Europees vlak... 

voor bedrijven, organisaties, gemeenten, provincies... 
Geen resultaat geen betaling. Vrijblijvend folder en info. 

A. Scheurenmanspark 13 Tel. 050/82.52.02 of 015/61.21.21 of 0477/370379 
8210 Loppem Fax: 050/82.52.02 
Zaakvoerder: Email: ebs@unicall.be http://uc2.unicall.be/ebs 
G. Vanoverschelde 

^</oe^. 9i^n^//?Y.^ *_y^^if'ei!d 
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Afhalen van palinggerechten mogelijk 

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 

HET DNA-SPOOR 
De sigarettenpeukjes uit de taxi van 
Constantin Angelou, die in 1983 werd 
vermoord door de Bende van Nijvel. 
De twee mutsen, die de Bende gebmikte bij 
hun overvallen van grootwarenhuizen, en waaraan nog een haar 
hing. De beenderen in de kelder van Andras Pandy. Professor 
Jean-Jacques Cassünan onderwerpt het allemaal aan een DNA-
onderzoeL Hij stelde ook het genetisch profiel samen van Mare 
Dutroux, Michel Nihoul en de vuilniszakkenmoordenaar van 
Bergen. Hoe kan de moderne wetenschap misdaden helpen 
oplossen? Een gesprek. 

B E L G I Ë 

JOS GEYSELS OVER AGALEV 

"Ga langzaam naar uw werk. Doe geen 36 zaken 
tegelijk en loop uzelf niet voorbij." Agalev 
congresseert volgend weekeinde over welzijn, 
solidariteit en democratie. Poütiek secretaris en 
Vlaams parlementslid Jos Geysels tekent de 
krachtlijnen. "Agalev was te veel op zoek naar het 
goede leven. We zwaaiden te veel met het vinger
tje. Maar op sommige verkeerspunten verhogen 
knipperlichten net de chaos. Dus is dit voor 
Agalev het einde van de knipperlichten." 
Een gesprek. 

W ^ E E K E N D K N A C K 

ZOMERWONEN & TUINEN 

Een met zachte hand opgeknapte boerderij in 
de Zwinstreek, een riante tuin in het hartje van 
Brussel, een zeldzame iristuin in Firenze... Een 
gesprek met Tim Smit die onder metershoge bra
men en klimop de mysterieuze tuinen van Heligan 
vond, en een ontmoeting met de man die Bali leer
de tuinieren. En vanaf nu in iedere 
tuinenspecial: de liefhebber, de ver
eniging en de specialist. De mensen 
achter de planten. En vele prachtige 
huizen met een zomerse ambiance. 

WETENSCHAP: DE MANNEN WORDEN STEEDS ONVRUCHTBAARDER 
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R eal Madrid speelt op 20 mei de finale van de 

Europabeker voor landskampioenen. 

Daarmee knoopt de Koninklijke uit de Spaanse 

hoofdstad opnieuw aan met een glorieus verleden. 

Real Madrid is pure voetbalmagie. 

^ 1 0 0 J A A R SPORT ^ 

We gaan terug naar de jaren vijftig. Eu
ropa herstelt zich ook sportief van de 
tweede wereldoorlog. De Europese ge
dachte leeft ook bij de machtigste sport
bond, de Uefa. Aanstichter is de Franse 
voetbaljournalist Gabriel Hanot. In 1955 
achtte hij de tijd rijp voor zijn levens
werk. 

DROOMTEAM 

De Europacup I begon zijn roemrijke 
geschiedenis. Het is niet overdreven te 
stellen dat Real Madrid de reputatie van 
deze prestigieuze internationale compe
titie vestigde. De Spanjaarden brachten 
een droomteam tussen de lijnen. De witte 
engelen. Helemaal in het wit voetbalden 
de Madrilenen op onbereikbare hoogte. 
Een ploeg om voor te knielen. Begees
terend, bekoorlijk en ongenaakbaar. Vijf
maal op rij won Real de beker met de 
grote oren. 

In het team liepen levende legenden. De 
grootste was ongetwijfeld Alfredo Di Ste-
fano. Hij werd door voorzitter Santiago 
Bernabeau bij het Columbiaanse Mil-
lonarios weggekocht. Di Stefano dweilde 

week in week uit negentig minuten lang al 
de hoeken van het veld af. Hij was 
bedreven, geïnspireerd, slagvaardig, 
doeltreffend. Een voetballer om met 
open mond naar te kijken. Een kale 
knikker maar schijnbaar eeuwig jong. Een 
totaalvoetballer vóór dat begrip door 
Rinus Michels werd uitgevonden. 
Langs de zijlijn was Francisco Gento een 

Poolse afkomst die tekende voor de glo
riejaren van de inmiddels volledig weg-
gedeemsterde Stade Reims. Kopa drong 
met Stade tweemaal door tot de finale van 

Witte Engelen 
witte schicht. Vermoedelijk de snelste 
buitenspeler ooit. Hij werd weggekocht 
bij Santander. Een „exterieur" waarvoor 
de voetballiefhebbers op de banken gin
gen staan. 

Andere grote namen waren Santamaria, 
een centrale verdediger en een onin-
neembare vesting, de Uruguayaan Hector 
Rial en Miguel Munoz, die na zijn spe
lerscarrière de club nog zo'n vijftien jaar 
dienen als manager. 

Witte engelen met wereldklasse waren 
natuurlijk ook Raymond Kopa en Ferenc 
Puskas. De eerste was een Fransman van 

de beker voor landskampioenen. Dan 
achtte Santiago Bernabeau het welletjes 
en kocht de balvaardige spits voor zijn 
Koninklijke. De roemruchte majoor van 
Honved en van het Hongaarse droom
team van de vroege jaren vijftig kwam na 
de Hongaarse opstand naar Spanje. Bij 
Real vond hij sportieve erkenning en 
absolute rijkdom. In de onvergetelijke 
finale van 1960, toen Eintracht Frankfurt 
in Glasgow voor 135.000 toeschouwers 
met 7-3 werd verslagen scoorde hij liefst 
vier keer. Een doelpunt meer dan... Di 
Stefano. 

HERBOREN 
In 1966 won Real, in Brussel, nog een 
zesde keer de Europacup I. Gento was 
toen de laatste overlevende van de gou
den generatie. Nadien bleef Real een 
machtig bastion in Spanje. Al moest de 
trots van Castillië de trots van Catalonië 
naast zich dulden, de CF Barcelona. In 
Europa verschoof het machtscentrum ge
leidelijk naar Italië, Engeland en Duits
land. In voetbal is niets eeuwig. Gelukkig 
maar. Zelfs bergen geld hebben daar 
nooit wat kunnen aan veranderen. 
Maar in mei zal Real er weer staan. In de 
finale waarvan het de grootheid instal
leerde. Real zal er aantreden met een 
ploeg die meer dan twee miljard heeft 
gekost. Met anderhalf miljard schulden 
ook. Het heet dat voetbal vandaag zo in 
elkaar zit. 

Olympus 

Dl Stefano en 
Puskas: Real 
Madrid In een 
tUd dat de 
doelen recht 
bleven staan. 
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Onwaarschijnlijk: meesterschap 
De Mapeis van Patrick Ijefevere demon
streerden in „de Vlaams klassiekers" waar
onder in Frankrijk ook Parijs-Roubaix wordt 
gerekend, een onwaarschijnlijk meester
schap. Eerst was er Museeuw die drie 
koersen op rij won De E3-prijs, de Bra
bantse Pijl en de Ronde van Vlaanderen. 
Driemaal oppermachtig. 
Daarna meldde Frank Vandenbroucke zich 
in Gent-Wevelgem en in PariJs-Roubaix 
verpletterde Franco Baiierini vriend en 
vijand, in Roubaix stonden drie Mapeis op 
het podium. De itaiiaans-Belgische for
matie van Lefevere regeerde ongege
neerd de Vlaamse klassiekers. 

SUCCESSEN 
Vanzelfsprekend verzamelt de ploeg veel 
talent. Veel „klassieke" coureurs die een 
bewonderenswaardige pioegdiscipline 
opbrengen en die daarbij ook nog eens 
voorbeeldig worden begeleid. Het is niet 
de eerste keer dat de wieierwereld moeite 
heeft met de Mapeis In het voorjaar. Het 
meesterschap wordt slecht begrepen en 
helemaal niet verteerd. Er worden ver
wijten gemaakt. Men probeert de ver
diensten te minimaliseren. Patrick Lefe
vere zal het allemaal worst wezen. H ij moet 
zijn bazen resultaten voorieggen. De con
tracten zijn nog niet vernieuwd. De ploeg
leider wapent zich met doorslaggevende 
argumenten: successen. Zonder zou Ma-
pel vrijwel zeker wonden opgedoekt. Van
daag is redding nog mogelijk maar niet 

lil 
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zeker. Het heet dat de tegenstelling tus
sen de Italiaanse en Belgische clan van de 
ploeg latent voor spanningen zorgt. Pre
cies daardoor zou de toekomst van deze 
succesrijke formatie worden gehypothe-
keerd. 
De grote bazen mogen nochtans niet 
klagen. Vorig seizoen fronsten ze vaak, en 
niet altijd onterecht, de wenkbrauwen. 
Maar in de huidige campagne liggen de 
kaarten anders. Zo heeft Frank Vanden
broucke zich doorgezet. We staren ons 
niet blind op zijn succes in Gent-We
velgem. Maar In de veel zwaardere Ard-
eense klassiekers, de Waalse Pijl en Luik-
Bastenaken-Luik, zette 's lands grootste 
belofte prestaties neer die mochten ge
zien worden. De Waalse Pijl had hij zonder 

meer kunnen winnen. In de beslissende 
kilometers stond hij er evenwel alleen 
voor. Van zijn Italiaanse ploegmaats geen 
spoor. In de Doyenne eiste hij eveneens 
een hoofdrol op. De man bezit dus wel 
degelijk meer weerstand en karakter dan 
vermoed. Hij moet nu gelegenheid krijgen 
rustig verder te ontwikkelen. 

BROODWINNING 
Naar aanleiding van het oplopende klas
sieke voorseizoen verwijzen we naar Gazet 
van Antwerpen dat naar aanleiding van 
Parijs-Roubaix Francesco Moser in zijn ge
boortestreek ging opzoeken. De Italiaan 
won de kasseikoers eind Jaren zeventig 
driemaal op rij. Eenmaal zette hij Roger De 
Vlaeminck gevangen in de ploegtucht. Het 

kostte Roger wellicht een vijfde over
winning in „zijn" klassieker. Moser ging in 
het interview heftig tekeer tegen de kam
pioenen van vandaag die hun seizoen 
afstemmen op een paar belangrijke wed
strijden of de Ronde van Frankrijk Vooral 
Jan Ulrich moest het ontgelden Voor 
Moser zijn „dat geen coureurs" meer. Hij 
wijst erop dat hij en zijn tijdgenoten, en 
hun voorgangers wellicht nog meer, het 
ganse seizoen lang overwinningen na-
Joegen. Men vond dat normaal en bij de 
stiel horen. Vandaag worden de vedetten 
verwend, worden ze rijk in een minimum 
van tijd en met een minimum aan in
spanningen. Het kan waar zijn. Maar nie
mand kan in deze discussie zijn gelijk 
bewijzen. De omstandigheden zijn ver-
andend. De relatie kopman-knecht is ge
wijzigd, ledereen moet punten halen voor 
de UCI-ranking. Daar hangt de brood
winning van af. Niemand gaat nog opzij. 
Men moet zich een weg banen. Letteriijk. 
Geschenken worden niet meer uitge
deeld. Niet dat er vroeger zoveel wend 
weggegeven maar mensen die het kun
nen weten stellen dat de zeden in het 
peloton zijn veranderd. Er wondt niet vaak 
gelachen. Het is bloedige ernst. Wie te
genslag krijgt mag het meestal vergeten. 
Er wondt niet omgekeken. Museeuw valt, 
breekt een knieschijf, krijgt media-aan-
dacht maar het peloton gaat over tot de 
onde van de dag. 

(Olympus) 
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VERZAMELD WERK 
fc. In Ruïnes doet Liliane Lens, die eerder al tekende voor het 
redelijk te genieten 'Terugkeer naar het narrendorp', het verhaal 
van de opnamen van een documentaire voor de openbare 
omroep. En de medewerkers daaraan zijn niet altijd de beste 
vrienden, zo blijkt. (Uitg. C. de Vries-Brouwers, 795 fr.) 

-*• Met Vallende bladeren. Het verhaal van een ongewenste 

Chinese dochter schreef Adeline Yen Mah haar autobiografie. 
Haar rijke vader, weduwnaar geworden bij haar kraambed, 
hertrouwt met de in het westen opgevoede en beeldschone Niang. 
De stiefmoeder bekommert zich niet om Adeline. (Uitg. Anthos, 
790 fr.) 

BOEKEN 

lË Independence Day: Silent Zone vertelt wat voorafging aan 
Independence Day. Het verhaal beantwoordt ondermeer de 
vragen waar de buitenlandse dreiging vandaan kwam en wat er in 
1947 precies neerstortte in het plaatsje Roswell in de woestijn van 
New Mexico. (Uitg. Anthos, 595 fr.) 

h, De Stenen Getuigen is de eerste roman van de Japanse auteur 
Hikaru Okuizumi die in het Nederlandse verschijnt. De hoofd
persoon is een maniakale verzamelaar van stenen. Hij werkt zich, 
niet straffeloos, op tot een autoriteit op dit vakgebied. Zijn 

obsessie vindt haar oorzaak in de Tweede Wereldoorlog, toen hij 

gefascineerd raakte door het geweld en eraan meedeed, een 

medeplichtigheid die nu zwaar op zijn geweten drukt... (Uitg. 

Meulenhoff, 738 fr.) 

I In De verre Eufraat vertelt Aryeh Lev Stollman het verhaal 
van Alexander, de eenzame zoon van een rabbijn in Windsor 
(Canada), die zijn bestaan vult met de legende van zijn over
grootvader, verhalen over vliegende tapijten en bijbelverhalen. 
Tegelijkertijd wordt zijn leven gevuld met allerlei mensen die even 
wonderlijk en gedenkwaardig zijn als deze in de verhalen. Het 
boek wordt meer dan een portret van een jonge man; via het 
verhaal van de jongeman wordt de vraag gesteld naar de betekenis 
van een wereld na de holocaust. (Uitg. Meulenhoff, 738 fr.) 

4> BOEKEN # 

Geheim Sacrament 
Vandaag 23 april is het de Werelddag van 
het Boek. Verschillende Vlaamse uitge
verijen laten in die week enkele van hun 
paradepaardjes verschijnen. Uitgeverij 
Facet in Antwerpen koos voor Geheim 

Sacrament van de in haar land meermaals 
bekroonde Nieuw-Zeelandse schrijfster 
Sherryl Jordan, reeds bekend van De stam 

van Anshur en Grensgebieden. Het is een 
boek dat vanaf 14 jaar en door vol
wassenen kan worden gelezen. 

VISSERSVOLK 

Het is geen toeval dat Sherryl Jordan haar 
hoofdpersonage in Geheim Sacrament de 
naam Gabriel meegaf, want hij straalt als 
een aartsengel en is een droomverschij
ning die lang in je hoofd blijft hangen. 
Het verhaal begint wanneer de zeven
jarige Gabriel na het breken van een van 
zijn vaders geliefde kunstwerken van huis 
wegloopt. In zijn schuilplaats is de jongen 
getuige van een brutale aanval op een 
vrouw. Wanneer de aanvallers verdwenen 

zijn en de vrouw hem in een vreemde taal 
om hulp smeekt, rent hij weg, maar neemt 
wel haar talisman mee naar huis, in de 
stad Navora. 

Navora is een kustplaats, een stadsstaat 
die door keizerin Petra volgens Romeinse 
traditie wordt geregeerd. De stad ont
stond uit de veroveringstochten van een 
avonturier die zich eeuwen daarvoor ver
rijkte door de oesterparels van het "bar
baarse" plaatselijk vissersvolk, de Shinali, 
te ontvreemden. Later stal hij ook hun 
land waardoor de vissers die boeren wa
ren geworden nu ook geen landbouw
grond meer hadden. 

VRIJHEIDSSTRIJD 

Gabriel moet als oudste zoon, na de dood 
van zijn vader diens zaken verder zetten, 
maar hij weigert en kiest voor een carrière 
als genezer. Hij wordt aangenomen in de 
beste school van het land, de Citadel, 

waar priesters-genezers de kunst van de 
kruiden en het opereren zonder pijn 

Over de familietragedie Houlteaux 
Verschelden Jaren werkte Daniël Jannes 
aan een studie over een van „de be-
vrijdingsmoorden" uit de periode sep-
tember-novennber1944. Op 5 september 
1944 l<ogelden vier Diestse leden van Wef 
Geheim Leger een moeder en haar twee 
dochters in hun woning aan de Michel 
Theysstraat te Diest neer. 
Het gezin Houlteaux behoorde tot de 
welstellende Franssprekende Diestse bur
gerij en werd door talloze Diestenaren, al 
dan niet terecht, van collaboratie ver
dacht. Vandaar dat de lokale publieke 
opinie - althans openlijk - weinig of geen 
begrip opbracht voor deze aanslag. 
De drie slachtoffers werden door hun 
moordenaars voor dood achtergelaten. 
Niettegenstaande de medische verzor
ging in het St.-Elisabethgasthuis, over
leden ze alle drie binnen een korte tijd. 
Het opsporings- en gerechtelijk onder
zoek door het Leuvense parket liep van 
oktober 1944 tot januari 1948 en on
dervond allerlei problemen. Op 13 januan 
1948 werd het lijvige dossier naar de 
Brusselse Krijgsraad overgeheveld vermits 
de vier betichten ondertussen wettelijk 
erkend waren als... gewapende weerstan
der. Zo waren ze onderworpen aan de 
militaire rechtspraak. Op 4 maart 1948 
bekwam het viertal buiten vervolgings
stelling omdat de amnestiewet van 20 
september 1945 op hen van toepassing 

AHM& l!Sa« •«• 

Het graf van de familie Houlteaux. 

was. Op 16 september 1944, na het over
lijden van de laatst overlevende van het 
vijfkoppige gezin, moest het aanzienlijke 
gezinsvermogen onder zeventien men
sen verdeeld worden. Op 5, 6 en 7 maart 
1945 greep de openbare veiling van de 
inboedel van het ouderlijk huis plaats. De 
opbrengst bedroeg 795.645 fr. 

De verdeling van de erfenis verliep niet 
van een leien dakje. Tengevolge van een 
aantal vonnissen en arresten werden alle 
bezittingen van de familie Houlteaux in de 
loop van 1950 openbaar verkocht 
Op basis van authentieke documenten 
heeft de auteur gepoogd een aantal pran
gende vragen rond deze tragedie te be
antwoorden; Wie waren de Houlteaux? 
Waren ze Duitsgezind? l-ioe verliep het 
onderzoei<?Hoe werd hun aanzienlijk ver
mogen verdeeld? Wie waren de erfge
namen? 
Rond deze en andere vragen heeft de 
auteur zijn boek opgebouwd, het is ver
lucht met nooit eerder vertoonde fa
miliefoto's en reproducties van authen
tieke documenten, 
Daniël Jannes Is een geboren en getogen 
Diestenaar, hij is licentiaat in Sociale en 
Militaire Wetenschappen en publiceerde 
in 1994 Diest tijdens de Tweede We
reldoorlog. 
Het boek De familietragedie Houlteaux is 
daar een naschrift op, het verschijnt op 20 
juni '98 en Is een initiatief van de Diestse 
Heemkundige Kring 't Cackenborgh 

(mvl) 
c» De Familietragedie Houlteaux. Daniël 

Jannes. 750 fr. (+ 150 fr. portkosten) op 
rek.nr. 452-9170741-84 van vzw 't Cac
kenborgh, 3290 Diest. Voorintekenen tot 
15 juni'98. 

onderwijzen. Gabriel is ook een ziener, 
wat hem toelaat in de geest en de her
inneringen van de mensen te kijken. Hij 
kan eveneens dromen verklaren. Wan
neer keizerin Petra hem op een dag ont
biedt, raakt hij verstrikt in de politieke 
intriges die bezig zijn het keizerrijk van 
binnenuit te torpederen. Hij vlucht en 
ontmoet een jonge Shinali vrouw op wie 
hij verliefd wordt. Samen worden ze 
meegesleurd in de vrijheidsstrijd van haar 
volk en worden gevangengenomen. 
De roman volgt de ontwikkeling van 
Gabriel van naïef idealisme tot het be
grijpen van het leven en voert de lezer 
door een heel gamma van emoties, van de 
vreugde van de liefde tot de verschrikking 
van de kruisiging van de Shinali hoofd
man. 

MENTALE KRAÊHT 

Sherryl Jordan maakte al eerder uitstap
pen in de wereld van telepathie en ex
ploratie van de geest, maar in Geheim 

Sacrament gaat ze verder dan ooit. De nu 
alom aanvaarde alternatieve geneesme
thoden, visualisatie, chirurgische ingre
pen door accupunctuur, de macht van het 
gebed, zijn allemaal methoden die door 
de priesters op de Citadel worden ge
bruikt. De schrijfster slaagt er eveneens in 
haar fantasiewereld zo werkelijk te ma
ken, dat zelfs mensen die zich nooit aan 
fantasy waagden, dit boek met stijgende 
koorts zullen uidezen. 
Dit is haar eerste boek sinds jaren en het 
was de moeite waard om erop te wach
ten: het is haar beste boek geworden! Al 
mag je geen week hartje hebben, want het 
geweld dat reeds in de eerste pagina's 
schuilt blijft in het ganse boek als ach
tergrond doorwerken, en zal zijn climax 
kennen aan het eind, wanneer de Shinali 
haast helemaal wordt uitgemoord. 

Momos 
c» Geheim Sacrament. Sherry Jordan. 

Uitg. Facet, Antwerpen. 1998, 336 

blz.,850fr. 

verlcooppuiit ANZ 
Tijdens het 61ste Vlaams Na
tionaal Zangfeest van 26 april 
a.s. in Flanders Expo te Gent, wil 
het ANZ hulde brengen aan alle 
vrouwen die zich hebben in
gezet voor het jaarlijks welsla
gen van het zangfeest. 
De Federatie van Vlaamse Vrou
wen wil haar steentje bijdragen 
tot het welslagen van dit Zang
feest door te fungeren als ver
kooppunt voor Gent en om
streken. 

c» Inlichtingen: 
FW, 09/223.38.83. 
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aar aanleiding van het 61ste Vlaams Nationale 

Zangfeest heeft het ANZ door middel van een 

Open Brief een eisenpakket naar alle Vlaamse 

maatschappelijke geledingen gestuurd. WIJ peilde 

Met de brief, midden maart 1998 ver
zonden, stuurt het Algemeen Nederlands 

Zangverbond (ANZ) op een brede maat
schappelijke discussie bij het Vlaamse 
bedrijfsleven, de media, de academische 
wereld en de vakbonden aan. 

NIET THUIS 

Toch gaat het ANZ een stap verder. „Wij 
vragen dat zij (de maatschappelijke ge
ledingen, red.), samen met het ANZ, 
volgende aandachstspunten voor de ko
mende communautaire gespreksronde 
willen onderschrijven." Precies de vraag 
om de verregaande ANZ-standpunten 
(zie kader) te bevestigen, heeft sommige 
sectoren doen besluiten niet te reageren. 
Van drukkingsgroepen of universiteiten 
kan men nauwelijks verwachten dat ze -
als organisatie - alle ANZ-eisen onder
steunen. Meer nog, bijna alle door ons 
aangesproken organisaties of personen 
meenden niet van de brief op de hoogte te 
zijn. Peilend naar een reactie, reageerden 
sommigen afwijzend. KUL-rectot André 
Oosterlinck liet via zijn secretaresse we
ten met vakantie te zijn. VÜB-rector Els 
Witte antwoordde „zich als rector moei

lijk te kunnen engageren. Als ik mij moet 

engageren, dan zal ik de brief eerst aan de 

Raad van Bestuur moeten voorleggen. En 

dat kan ik niet doen." Nogal verrassend 
was de reactie van VEV-voorzitter Karel 
Vinck. „Wij reageren liever niet op de 
brief omdat de vragen te specifiek zijn en 
wij daar liever buiten blijven." 

BELGIË BARST 

Yves Desmet, hoofdredacteur van De 

Morgen, ziet weinig graten in punt 4 en 5. 
„Jè heb wel - emotionele - problemen met 

de term natiebewustzijn en de door het 

ANZ beschreven Vlaamse identiteit. Men 

moet deze termen duidelijk definiëren, 

zoniet beperkt men zich tot vendel-

zwaaien. Het ANZ beschouwt Vlaamse 

identiteit als te eng. Er zijn zoveel iden

titeiten als er Vlamingen rondlopen. Voor 

mij zijn de belangrijkste identiteitsvor-

mende kenmerken van een cultuurge

meenschap de taal en de interne rijkdom. 

Het ANZ beperkt de Vlaamse identiteit 

voornamelijk tot het territorium in de 

trant van 'geen morzel gronds zal ons 

ontsnappen'. Dat mag één van de klem

tonen zijn, maar in de rangorde der waar

den staat dit voor mij niet op de eerste 

plaats. Met punt 3 heb ik geen problemen. 

Maar waarom heeft men daar niet aan 

toegevoegd inwijkelingen simpele basis

rechten - zoals het actief participeren via 

stemrecht - te willen toekennend Wat de 

overdracht van sociale, fiscale en finan

ciële bevoegdheden betreft, moet men de 

puur logische evolutie erkennen. Eco

nomische en fiscale bevoegdheden worden 

naar Europa overgeheveld en andere be

voegdheden naar de regio's. Ook voor mij 

vormt het Belgisch consumptiefedera-

lisme het grote probleem. Dat sommige 

middelen federaal geïnd, maar regionaal 

besteed worden is onlogisch. Het recht

streeks verkozen Vlaams parlement heeft 

geen greep op beide facetten. Dat ont

neemt de kiezer om het gehele beleid te 

evalueren en te sturen. Daarom kan ik 

vanuit een basisdemocratisch gegeven gro

tere vormen van fiscale autonomie on

derschrijven. Eigenlijk zou de Sociale Ze

kerheid een Europese bevoegdheid moeten 

verder staat mij wel aan, af en toe tijdens 

een volgende legislatuur kan werk ge

maakt worden van een volgende rondje 

staatshervorming." 

SCHIMMIG 

Bart Sturtewagen, adjunct-hoofdredac
teur van De Standaard, zei het „Inte-

Wie steunt ANZ? 
worden. Voorlopig zijn er de Belgische 

ontsporingen ten aanzien van de soli-

dariteitsmechanismen. Als de optie in een 

bredere visie op het sociaal-economisch 

beleid gekaderd wordt, kan er aan een 

splitsing van de S-Z gedacht worden. 

Alleszins kan dit niet los worden gezien 

van de splitsing van de overheidsschuld. 

Hoe dan ook, een verdere staatshervor

ming moet niet-emotioneel bekeken wor

den en mag niet tot bloedvergieten leiden. 

Ooit zal België barsten. Dat is evenwel 

niet mijn eerste prioriteit. Niet alle aan

dacht moet in één keer naar de staats

hervorming gaan. ledere keer een stap 

ressant te vinden dat het ANZ de com

munautaire thema's tot het economische 

verbreedt. De voorbije jaren was dat wat 

minder het geval, zodat de eisen tot het 

folkloristische dreigden te vervallen. Punt 

3 viel mij op. Het zal niet makkelijk 

geweest zijn om dat erdoor te krijgen. Het 

maatschappelijk handvest valt toe te jui

chen, te prijzen. De eisen in verband met 

economische verankering zijn nogal 

schimmig geformuleerd. Zo stel ik mij 

vragen bij de nadruk op de kleinscha

ligheid. Moet Vlaanderen een KMO-land 

zijn en blijven f Dat de overdracht van 

bevoegdheden zo scherp wordt gesteld is 

vanuit het ANZ begrijpelijk. De Standaard 

heeft daar geen principiële problemen 

mee. Wel plaatsen wij kanttekeningen bij 

de daarbij horende tactische overwegin

gen. De eisen zijn zo scherp geformuleerd 

dat men zich kan afvragen of er een brede 

coalitie zal gevonden worden. Wat dus 

met de respons? Welke strategie zal men 

aanwenden om een brede steun te vinden ? 

Zal de steun beperkt blijven tot de gekende 

klassieke Vlaamse verenigingen? Als mijn 

informatie klopt, zoekt het ANZ vooral 

steun bij de economische sector. Daar zal 

veel van afhangen. Toch vrees ik dat de 

tekst een korte levensduur beschoren is. 

Indien ze dode letter blijft, hebben we er 

niet veel aan. Dan worden zo'n jaarlijkse 

brieven, met telkens nieuwe punten, be

tekenisloos. Precies daarom is het spijtig 

dat de eisen tegelijk verregaand en schim

mig geformuleerd zijn. Er wordt niet veel 

verteld. En het ANZ zal zonder de nodige 

logistieke middelen te weinig contacten 

kunnen leggen. Het zal moeilijk worden 

om hun project serieus in de stijgers te 

krijgen." 

(evdc) 
Volgende week: reacties vakbonden 

Yves Desmet: 
„Ooit zal 
België 
barsten." 

In de Open Brief die het ANZ naar alle 
maatschappelijke geledingen stuurt, ver
trekt men van de vaststelling dat in de 
huidige maatschappelijke discussie nog 
slechts twee richtingen open staan; het 
conservatief etatisme en het toekomst
gericht zelfbestuur. ,,Het conservatief en 
niet-dynamisch etatisme wil alleen de be
staande staatsstructuur met al zijn ge
breken en onwerkzaamheid bestendigen. 
Voorstanders van deze eenzijdige oplos
sing plaatsen het staatsbelang boven het 
belang van de Vlaamse gemeenschap. Het 
toekomstgericht zelfbestuur wil aan de 
verschillende gemeenschappen maximale 
ontplooiingskansen geven om zo vanuit 
een wederzijds respect te groeien naar 
nieuwe, autonome staatsstructuren 
waarin elke gemeenschap verantwoor
delijkheid draagt, Voorstanders van deze 
toekomstgerichte oplossing plaatsen het 
belang van de Vlaamse volksgemeen
schap boven het staatsbelang." Op basis 
van deze beschrijving fomiuieert het ANZ 
vijf eisen, 
1. Natiebewustzijn. Uitwerking en onder
steuning van concrete programma's die 
kunnen bijdragen tot een versterking en 
verruiming van het natiebewustzijn in 
onze gemeenschap; meer aandacht voor 
de Nederlandse taal en cultuur in het 
onderwijs, herwaarding van het geschie-
denlsonderricht, het ontwikkelen van een 
actief buitenlands beleid en het voeren 
van een actief ondersteuningsbeleid van 
de Nederlandse taal en cultuur in de 
media. 

2, Overdracht bevoegdheden. De Vlaamse 
burgers schuiven op naar het maatschap
pijmodel dat wereldwijd beroemd Is ge
worden als het 'Nederlands poldermodel'. 
Vlaanderen moet daarom alle troeven in 
handen krijgen om deze rol volledig uit te 
spelen. Het Vlaams parlement moet de 
Vlaams regering opdragen om met alle 
democratische middelen bij de federale 
overheid de overdracht af te dwingen van 
alle bevoegdheden die op tennijn niet aan 
Europa zullen worden afgestaan en met 
als prioriteiten de volledige Sociale Ze
kerheid, de taalwetgeving, de financiële 

Open 
brief 

en fiscale bevoegdheden en tot slot alle 
instrumenten inzake het Vlaams econo
misch beleid. 
3, Maatschappelijk handvest. Welvaart en 
welzijn kunnen slechts gedijen in een 
maatschappij waarin verdraagzaamheid 
en respect voor andere culturen als on
aantastbare waarden worden vooropge
steld. Uitwerking door het Vlaams par
lement van een maatschappelijk hand
vest, gebaseerd op consensus over alle 
politieke formaties heen, waardoor Vlaan
deren model kan staan voor een mo-
deme, zelfbewuste, open, verdraagzame, 
democratische en solidaire samenleving 

met een fundamenteel respect voor an
dere culturen, Dit handvest moet de voor
afbeelding zijn van een eigen Vlaamse 
grondwet. Het spreekt voor zich dat hierin 
waarborgen moeten worden opgenomen 
voor de politieke en culturele vertegen
woordiging van de Viaame gemeenschap 
in Brussel en voor het behoud van het 
eentalig Nederlandstalig karakter van 
Vlaams-Brabant. 
4, Economische verankering. Onze maat
schappij heeft nood aan een vernieuwde 
visie op de economische ontwikkeling, 
waarbij kleinschaligheid binnen de Eu
ropese en internationale context niet als 
een tekort, maar als een bewuste en 
zinvolle keuze wordt aanzien. Ontwikke
ling door het Vlaams parlement van een 
strategisch plan waarin toekomstgerichte 
investeringen steun krijgen en waarin 
economische belangen van de Vlaamse 
ondernemingen en van de Vlaamse ge
meenschap ten aanzien van buitenlandse 
monopolievorming in strategische sec
toren worden veiliggesteld. Versterken 
van onderzoek en ontwikkeling als één van 
de belangrijkste factoren van veranke
ring. 
5. Samenwerking Vlaanderen-Nedertand. 
Uitwerking door het Vlaams pariement 
van concrete initiatieven die de actieve 
samenwerking tussen Nederiand en 
Vlaanderen kunnen vermimen, onder
steunen of op gang brengen. Een in
tensiever gezamenlijk optreden voor het 
behoud van de Nederiandse taal en cul
tuur in de Europese Unie. 
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MONDIAAL FILMFESTIVAL 
In Turnhout kan men van 24 april tot 3 mei 40 films zien in de 

Warande op het mondiaal filmfestival dat de naam 'Focus op het 

Zuiden' draagt. Meer info op tel. 014/41.94.94 (vóór 25 april), 

daarna op het nummer 014147.80.26. 

Enkele tips. 

DANCEHALL QUEEN 
... is een ietwat ouwerwetse film uit Jamaica, maar komt recht uit 

het hart. Het is het erg kleurrijk verhaal van een straatventster die op 

een ongewone manier probeert haar familie uit het getto te halen. 

De hoofrol wordt op schitterende wijze vertolkt door Audrey Reid. 

De reggaemuziek en de prachtige natuuropnamen zijn een surplus 

aan dit hedendaags sprookje. (**1I2 -1 mei om 17u.) 

NIEUW IN DE BIOS 

LARCHE DU DESERT 
... is ontstaan uit een Algerijns-Frans-Duitse samenwerking. Een 

soms ietwat moeilijke film, omwille van de diverse ethnische 

venvijzingen, maar het verhaal van de 'onmogelijke liefde' dat er 

doorheen is geweven is van alle tijden en alle landen. Mystiek en 

sterke dialogen zullen kenners van de Arabische ziel erg kunnen 

aanspreken. (**1I2 - 26 april om 17u.) 

100%ARABICA 
... werd samen door Frankrijk, België en Zwitserland geproduceerd. 

Het is een erg humoristische film waarin de ene gag na de andere 

volgt. Deze film is een satire op het fundamentalisme van de Islam 

die erge bezwaren heeft tegen de Rai-muziek. De Algerijnse 

exielfilmer Mahmoud Zemmouri heeft dit alles erg overtuigend 

vastgelegd. Misschien krijgen ze wel tegenbetogers in de Warande... 

rui-2 mei om 17u.) 

HANA-BI 
Deze Japanse prent is een erg poëtische film over een ex-politieman 

die voor het ongeluk geboren lijkt. Hij verneemt van een neer

geschoten vrierui dat deze graag wil gaan schilderen, maar geen geld 

heeft voor het materiaal. Nishi leent geld van de yakuza om te 

helpen. Om alles te kunnen terugbetalen zal hij in een nagemaakte 

politiewagen een bank overvallen ..., Tedere, soms humoristische 

film. (*** -1 mei om 19u.45) 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P ^ 

'ïfe=# A World Apart Britse dramatische film van 
CInris Manges uit 1988 met Barbara iHershey, Jolidi 
May en Jeroen Krabbé. Een persooniijice gesciiiedenis 
over de aparttieid, gezien door de ogen van een 15-
jarig blanl< meisje. Zat. 25 april, Ned. 1 om 22u.46 

K = ^ The Crlfters Amerikaanse thrilier van Step
hen Frears uit 1990 naar de gelijl<namlge roman van 
puipschrijver Jlm Thompson. Centraai staat een trio 
zwendelaars dat ell<aar l<ent, maar niet weet wat ell< 
van hen precies uitspookt. Schitterende film noir, vol 
verrassende situaties en met prachtige rollen van 
Anjelica Huston, John Cusack en Annette Bening. zon. 
26 april. BBC 2 om 24U. 

^Ê0 The Unguarded Moment Amerikaanse po
litiefilm van Harry Keller uit 1956 met Esther Williams, 
George Nader en John Saxon. Lois Conway, mu
zieklerares, ontvangt passionele brieven van een ano
nieme leerling. Om licht op de zaak te werpen, gaat ze 
in op het afspraakje. Dat dreigt verkeerd af te lopen 
want de jonge Leonard Bennett probeert Lois te 
verkrachten. Dramatische film, met ex-zwemkam-
pioene Esther Williams in een van haar weinige rollen 
op het droge Maan. 27 april, FR3 om 23u.i5 

^ 3 Histories: Albert Speer, de architect Al 
bert Speer (1905-1981) bood in 1931 Hitler zijn 
diensten aan als architect. Later werd hij „manager" 
van de wapenindustne (waann het werk echte sla
venarbeid was) en minister voor „Bewapening en 
Munitie". Het portret van Speer is een eerste in een 
reeks over belangrijke kopstukken van het nazisme. 
DIns. 28 april, Canvas om 20U.30 

Nicole Kidman 
met Tom Cruise 
in 'Far and Away', 
woens. 29 april. 
Kanaal 2 om 2lu. 

'^=# Rare streken: Secrets of the Titanic Do
cumentaire over het werk van oceanograaf Robert 
Ballard, die er in 1985 in slaagde het wrak van de 
Titanic te lokaliseren. Wie geïntlgreerd is door het 
schp en de recente film, kan op BBC2 (22u.30) terecht 
voor het wetenschappelijk magazine 'Horizon', dat 
Titanic als voorbeeld neemt om aan de tonen hoe 
speciale effecten in de hedendaagse film worden 
gerealiseerd. Dond. 30 april. Canvas om 20u.30 

t C ^ Margaret's Museum Canadees-Britse film 
van Mort Ransen uit 1995 met Helena Bonham Carter, 
Clive Russell en Kate Nelligan. Cape Breton island 
(Nova Scottia) in de jaren veertig. De jonge Margaret 
MacNeil ontmoet op een dag de excentrieke, doe-
delzakspelende Neil Currie. Ze stelt hem voor aan haar 
moeder, een vrouw die verbitterd Is omdat haar man 
en haar oudste zoon in een mijnongeval omkwamen. 
Emotioneel sociaal drama met een uitmuntende 
Helena Bonham Carter. Vr||. 1 mei. Canvas om 
23U.20 

De vrUe mening 

M 

Op deze bladzijde is al meermaals 
gebleken dat wij betere vrienden hebben 
dan Luckas Vander Taelen. Eén van de 
redenen daarvoor is dat deze reporta
gemaker ons ooit verblijd heeft met de 
boodschap dat hij over zowat alles 'een 
mening' had. Precies omdat de grootste 
zelfverklaarde tegenstanders van het po
pulisme steevast over alles een heldere, 
eenduidige mening hebben - zelfs over de 
meest complexe problemen, aanhoorden 
wij Vander Taelen dan ook altijd met 
enige achterdocht. 

Datzelfde deed ook de openbare omroep. 
Al was zijn houding erg dubbelzinnig. In 
bijna elk 'mening-panel' - zonder de
welke de helft van de TV-programma's 
van eigen bodem niet meer schijnt te 
verwezenlijken - kreeg de ;alentrijke re
portagemaker van de VRT een plaatsje. 
Hij mocht over alles en nog wat komen 
zwetsen, hoe ijler, hoe liever. Er werd 
slechts één ding van hem gevraagd: spui 
niet in het openbaar kritiek op de open
bare omroep. Vander Taelen is evenwel 
een consequent 'zwetser' en liet zich ook 
daarover niet de mond snoeren. Noch
tans is de VRT één van die dingen waar
over hij met kennis van zaken kan spreken 

Vorige week werd Vander Taelen na een 
interview in Humo opnieuw - en nu 
voorgoed, zo lijkt het - gebannen van het 
VRT-scherm. Omdat hij de VRT-top, en 
met name het nieuwe 'kwaliteitsnet' Can

vas de mantel had uitgeveegd. Enkele 
uittreksels: 

- „Tegenwoordig analyseert men zelfs 

kijkcijfers per kwartier om te achterhalen 

waarom programma's al dan niet een 

succes zijn. Dat is toch waanzinnig. Het 

vreselijke werkwoord scoren is de norm 

geworden en of iets mooi is, heeft geen 

enkel belang meer." 

- „Op VIM zie je alleen nog documen

taires over geperverteerde, homoseksuele 

loodgieters, die bij voorkeur in krotten 

wonen. Wel, Canvas dreigt dezelfde weg 

op te gaan. De reportages worden sen

sationeler en de keuze van de onder

werpen beperkt zich steeds meer tot ko

ningen, moordenaars, enzovoort." 

- „De VRT wordt met overheidsgeld ge

maakt en Bert De Graeve en zijn vrienden 

moeten beseffen dat de VRT niet alleen 

van hen is. Als je in een openbare instelling 

je mening niet meer mag zeggen , is het 

afgelopen met de democratie." 

De kritiek is niet mals, maar ook niet 
helemaal onterecht. Veel wat Canvas nu 
doet overkomen als de uitvinding van het 
wiel is het kanaal op andere, buitenlandse 
stations al voorgedaan. En niet zelden 
(veel) beter. 

Voor het overige gaat Vander Taelen in de 
(Agalev)politiek, wil hij iets doen aan de 
verkeersdoden, vindt hij Bert Anciaux 

niet geloofwaardig en meent hij dat Tom 

Lanoye het parlement nieuwe impulsen 
kan geven. Zoals 'Bach Mag' aan Canvas 
zeker? We zegden het al: Vandèr Taelen 
zwetst over alles en nog wat. Alleen niet 
meer op de VRT. Zelfs een twistgesprekje 
over zijn verwijdering in 'De Commissie 
Wyndaele', programma waaraan Vander 
Taelen geregeld meewerkte, bleek niet 
door de beugel te kunnen ... 

]ohan Vande Lanotte, federaal mi
nister voor Binnenlandse Zaken, heeft 
zich het afgelopen weekeinde op een SP-
bijeenkomst weer van zijn progressiefste 
kant laten zien. De man die in jonger jaren 
ooit nog al blowend de anarchistische 
kaart trok, viel nu uit naar de pers. „De 

pers kan niet ongehinderd tewerkgaan. De 

discussie rond de oprichting van een Hoge 

Raad voor de journalistiek kan niet meer 

worden ontweken." noteerde De Stan

daard. De SP'er wdl dat de pers zichzelf 
gaat controleren en meent dat zoiets het 
beste kan middels een 'Hoge Raad', met 
wat goede wil te vergelijken met de Orde 
van Geneesheren of Advocaten. Ook dit 
weekblad kan zich scharen achter 'meer 

Luckas Vander Taelen mag geen 
mening meer hebben op en over 

de VRT 

deontologie', 'meer sociale verantwoor
delijkheid' en dies meer. Maar wij zouden 
wel graag van de heer minister vernemen 
hoe hij - de grondwettelijke vrijheid van 
mening in acht nemend - meent in te 
grijpen indien de pers hem niet volgt. En 
wat de minister meent te moeten om
schrijven als 'pers'. En wat hij gaat doen 
indien een van zijn partijgenoten weer 
eens in een schandaaltje verzeild raakt en 
de media daar - zeer terecht - melding 
van maken. 

Niet méér nodig 
Woensdagavond, 15 april 1998, Ned 3 

In weerwil van de goede bedoe
lingen van ons aller VRT - en met 
name Canvas - stemmen wij toch 
geregeld af op het Nederlandse 
derde net. Daar zijn verschillende 
redenen voor, waarvan de oever
loos saaie ChampionsLeagueer één 
is. Daarom kozen wij vanavond voor 
achtereenvolgens 'De wereld van 
Boudewijn Büch' (Vara), 'Werken 
aan werk' [Radio Vrije Universiteit) 
en 'Kaap de Goede Hoop' (RVU). Het 
vieze eüc/7-mannetje nam ons van
avond mee naar Zuid-Af rika waar hij 
op zoek ging naar de roots van de 
'Boerafrikaner'. Op zijn zeer eigen
zinnige wijze maakte hij zijn be
denkingen bij het 'Voortrekkersmo
nument', bij (Oom) F^ul Krügeren 
bij de strijd tussen de Boeren en de 
Engelsen. Vele onzer kennissen vin
den Büch een bijzonder onaan
genaam man, maar wat hij In zijn 
reportages doet voor het toerisme 
ter plekke, heeft nog niet één 'Op 
de koop toe' bij ons kunnen be
reiken. 

In 'Werken aan werk' loopt een 
boelende reeks 'Zapping Europe'. 
Daarin wordt nagegaan hoe ver
schillende Europese landen het
zelfde probleem oplossen Twee 
weken geleden ging het over de 
zorg voor geestelijk gehandicapten 
- met daarbij ruime aandacht voor 
Geel, vandaag keken we in de riolen 
van Liverpool en Utrecht. Bij wijze 
van afsluiter schonk 'Kaap de Goede 
Hoop' ons bijdragen overeen boer
derijproject voor minder-validen en 
over een restaurant dat werd open
gehouden door de bewoners van 
een asielcentrum. 
We zagen geen lesbische prosti
tuees die hielden van kantklossen, 
geen massamoordenaars, geen 
jonge moeders, geen bejaarden 
verslaafd aan porno en hoorden 
niet één keer de naam 'Dutroux' of 
de term 'NPC'. En toch hadden we 
een leerrijke, beschaafde, maar 
niettemin ontspannende avond. 
Meer moet TV echt niet zijn. 

Kriic 
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Olie OP vuur 
Als Je de vele reacties leest (WIJ, 16 april 
jl. over „De eeuwige strijd" = migran
ten) moetje toch ongewild grinnikken. 
Niet de basis van die problemen zijn tiet 
belangrijkst, maar de algemene onte
vredenheid over heel wat anders. Bewijs 
is dat veel mensen niet wakker liggen 
van de Vlaams-Waaise verhoudingen of 
de migranten. 
Als het goed gaat laat Iedereen Iedereen 
gerust. Het zijn echter dankbare uit

laatkleppen voor alles wat slecht gaat. 
Op kookpunt gebracht door de belang
stelling van de media en door felle 
uitspraken van fanatieke voorvechters 
van mistoestanden die helemaal niet 
begrijpen dat ze daarmee de boel nog 
aanwakkeren. 
Hoe minder de Ranstaligen in Vlaams 
gebied zich aanpassen, hoe meer ze de 
toorn der Vlamingen opwekken. Hoe 
meer de migranten zich opdringen, met 
o.a. onlangs hun onbuigzaamheid over 
de rituele slachtingen, door criminaliteit 

of andere, hoe méér ze zich ongewenst 
maken. Hoe méér discussie over die 
onderwerpen, hoe slechter voor de ver-
franslng en de migranten. 
De oplossing is dan ook simpel. Frans-
tallgen In Vlaams gebied en migranten, 
gedraag je. Ondertussen kan de slui
pende woekering van de verfransing 
(WIJ - Taalgrensgemeenten) onge
stoord doorgaan. 
Tot de Vlamingen verdreven zijn uit 
woongebieden waar ze zich niet meer 
thulsvoeien. Migranten, denk er aan dat 

jullie momenteel de enigen zijn die zor
gen voor de (Vlaamse!) bevolkingsaan
was. Met een beetje geduid en "goed 
gedrag" bekleden jullie mettertijd hoge 
posten, zoals In Amerika. 
Hopelijk hebben de Vlamingen hiermee 
begrepen tot wat een sullig verdeeld 
gedrag en het bekvechten onder elkaar, 
aanleiding geeft. 

w. Degheidere, 
Brugge 

^ WEDERWOORD ^ 

Vuil 

Eindelijk begon Antwerpen ook met ge
scheiden huisophaling. Natuurlijk brengt 
dat in 't stad het nodige morren mee, en 
uiteraard wordt het sluikstorten ook een 
spelletje. Verkeerde zakken krijgen echter 
een plakker opgeplakt met de boodschap: 
Foutief aangeboden. Als die na tien dagen 
nog op straat liggen, door k(r)atten open
gescheurd en door honden bezeken en 
bescheten, is dat niet leuk meer. En wat 
met zakken die voor je deur worden 
gedeponeerd en daar weken blijven lig
gen met de fluoriscerende plakker erop ? 
Graag zou ik zien dat deze voorlopig 
worden opgehaald, en niet alleen op die 
plaatsen waar véél publiek komt. 

Walter A.P. Soethoudt, 
Antwerpen 

Champost 
Bijna vlak voor Pasen werd op Ned. 1 een 
volle uitzending gewijd aan de schadelijke 
gevolgen voor mens en plant door het 
gebruik van Champost voor de toma
tenteelt onder glas. 

Deze Champost was afkomstig uit cham
pignonkwekerijen, waar toen nog ont

smet werd met Pentachloorfenol. Zo was 
er een teler die als gevolg hiervan ging 
lijden aan leukemie, bij weer andere was 
de opbrengst dat betreffende jaar na 
gebruik van die Champost ronduit slecht 
en financieel rampzalig. Een en ander 
werd rechtskundig aanhangig gemaakt. 
Met tot op heden veel kosten voor de 
betrokken tuinders en geen enkele ver
goeding in zicht. Meer nog, er werd 
vanuit de besturen van de officiële tuin
dersinstellingen dringend verzocht hier
over te zwijgen, omdat dit nadelig zou 
kunnen zijn voor de faam van de Ne
derlandse tuinbouw. 

Intussen wordt meer en meer ontsmet 
met stoom, ook in ons land. 
Maar geen enkele regelgeving belet de 
betrokken telers andere zwaar giftige ont
smettingsmiddelen te gebruiken. Wij ho
pen en betrouwen erop dat ze dat niet 
doen. 

Rik Dedapper, 
Geraafdatergen 

Charlotte 
Het is niet zo dat keizerin Charlotte van 
Mexico na een kort verblijf in Laken naar 
Steenokkerzeel is verhuisd, maar wel naar 

Meise is gaan wonen (WIJ, 9 april jl.) Als 
inwijkeling van Meise heeft men mij al 
dikwijls verteld welke goede invloed kei
zerin Charlotte, verblijvend in het kasteel 
van Bouchout in Meise, voor het dorp 
heeft gehad. Toen in 1915 een Uhla-
nenofficier werd doodgeschoten op het 
grondgebied van Meise dreigden de Duit
sers het dorp plat te branden en de 
bewoners te vermoorden. Dank zij de 
tussenkomst van de keizerin werden alle 
Meisenaars naar het domein van Bou
chout overgebracht, dat aanzien werd als 
Oostenrijks territorium en ongemoeid 
werd gelaten door de Deutsche 
Wehrmacht. Zij bekwam ook dat het 
dorp gespaard bleef. 

De keizerin, die naar Steenokkerzeel ver
huisde, v/as waarschijnlijk keizerin Zita, 
moeder van de overleden keizer Maxi-
miliaan van Oostenrijk, gekroond in 
Mexico en die met Charlotte van België 
gehuwd was geweest voor zijn terecht
stelling door Mexicaanse vrijheidsstrij
ders. Zij woonde er in een kasteel op het 
gehucht Humelgem, dat op 10 mei 1940 
door de Duitsers „voor de vorm" ge
bombardeerd werd. Merkwaardig ge
noeg vielen alle bommen in de velden 
naast het kasteel, dat nochtans heel alleen 
op een onbeplante hoogte een té ge

makkelijk doelwit voor de aanvallende 
Stuka's zou moeten geweest zijn. 

Theofiel Amoeyts, 
Meise 

P.S. Verder gaat in Meise alles goed! 

Minabel 
U citeert Frans Boenders (WIJ, 16 april 
jl.) waar deze in zijn elitair tijdschrift 
Kunst en Cultuur de Vlaamse vraag om de 
faciliteiten nu eens eindelijk correct toe te 
passen minabel vindt. Het was diezelfde 
Grote Geest die in De Standaardmagazine 

verklaarde dat met de naamswijziging van 
BRTN in VRT voor hem de maat vol was. 
En zijn werk op de openbare omroep 
(Radio 3) voor bekeken hield. En op
stapte... 
Het is maar dat u het weet! 

F. Lammens, 
Hofstade 15 

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

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur 
van maandag 20 april jl. werd volgende 
persmededeling verspreid. 

BELGISCHE EN VLAAMSE REGERING 
SCHULDIG AAN PROBLEEM 
TRACTEBEL 

Precies een jaar geleden heeft de VU 
bezorgd en argwanend gereageerd op de 
monsterfusie van de holdings Suez en 
Lyonnaise des Eaux. De belangen van 
Lyonnalse des Eaux zijn Immers dezelfde 
als die van Tractebel, die een grote ver
antwoordelijkheid draagt voor de werk
gelegenheid in de energiesector van het 
land. Suez-Lyonnalse des Eaux partici
peert via de Generale Maatschappij in 
Tractebel. De berichtgeving dat Suez-
Lyonnalse des Eaux nu een bod zou voor
bereiden op de Generale Maatschappij 
geeft dan ook aanleiding tot speculaties 
betreffende de gewaarborgde autono
mie van Tractebel, die vorig jaar bij de 
monsterfusie werd bedongen. Onder 
druk van analisten en fondsbeheerders 
zou de voorzitter van Suez-Lyonnalse des 
Eaux af willen van deze waarborgen. De 
VU zal hierover in de Kamer en het Vlaams 
Pariement interpelleren. 
Wat vandaag gebeurt met Tractebel, is 
het logische gevolg van de globalisering 
en binnen de Europese economische 
ruimte niet aanvechtbaar Maar het lot 
van duizenden arbeidsplaatsen in Vlaan
deren bij o.a. Electrabel en Distrigas komt 

• HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE ^ 

wel in de i=ranse handen van Suez-Ly
onnalse. De enige schuldigen hiervoor 
zijn de Belgische en de Vlaamse regering. 
Vlaamse en Belgische politici hebben in 
de gemeenschappelijke salons van de 
Generale het monopolie van Electrabel 
helpen uitbouwen. Men heeft verzuimd 
om de regels van de vrije markt te laten 
spelen. En tien jaar geleden reeds heeft 
de Belgische regering de controle van het 
Franse Suez op de Belgische energie
sector toegestaan. Zowel energieproduc
tie, als de distributie over grote afstand, 
als lokale distributie (gemengde inter
communales) werden in handen ge
speeld van één firma, Electrabel, voor wat 
dividenden en links en rechts een zitje in 
een Raad van bestuur. De Belgische en 
Vlaamse politiek hebben Vlaanderen, 
voor wat betreft de elektriciteitsproduc
tie en distributie, tot de speeltuin van 
Frankrijk gemaakt. Nu komen uithuilen is 
wel vrij hypocriet en brengt geen zoden 
aan de dijk. Deze monopoliepositie heeft 
Vlaanderen niet alleen meer afhankelijk 
gemaakt van Frans kapitaal, maar laat ook 
niet toe dat de belangen van de ganse 
bevolking optimaal worden behartigd. 
Door de afwezigheid van enige concur
rentie is de bevolking als klant de zwakste 
schakel. 
De Vlaamse regering moet vandaag nog 

maar eens voor zichzelf uitmaken dat een 
ernstig financieel verankeringsbeleid es
sentieel IS en dit zonder monopolievor
ming in de hand te werken. Maar ook dat 
een duidelijke strategie moet uitgete
kend worden waarbij Vlaanderen de voor
waarden kan scheppen om bedrijven hier 
te laten investeren.Vlaanderen kent Im
mers weinig grote industriële groepen 
die op Internationaal vlak sterk genoeg 
staan. De aanwezigheid van deze con
cerns kan een meerwaarde betekenen ais 
Vlaamse universitairen en hooggeschool
den de kans krijgen om belangrijke po
sities in deze industriële concerns In te 
nemen. Hier ligt ook een grote verant

woordelijkheid voor de Vlaamse rege
ring. 

DRUGNOTA 
De pers maakt melding van het feit dat de 
parketten aan de vervolging van can-
nablsgebaiik de laagste prioriteit geven. 
Het valt te betreuren dat het bijna een 
jaar heeft geduurd vooraleer de voor
stellen van de Kamercommissie Drugsaan 
uitvoering toe zijn. En dan nog. De VU 
laakt de halfslachtige houding van de 
regering bij de uitvoering van de drug
nota. Het gaat niet alleen traag, maar de 
rondzendbrief over het vervolgingsbeleid 
IS nog maar het eerste concrete voorstel 
van de commissie dat nu enige aandacht 
krijgt De VU wil meteen benadrukken dat 
het zo geheten 'gedoogbeleid', niet be
let dat cannabisgebruikers terecht kun
nen in het criminele milieu waar de drug
handel zich zal blijven manifesteren Zo
lang dit niet wordt opgelost, blijft can
nabisgebruik een bedreiging voor de sa
menleving en de gebruikers. Evenzeer 
dient werk gemaakt te worden van een 
uitgebouwd preventie- en opvangbeleid 
Druggebruikers zijn geen criminelen, 
maar veeleer slachtoffers. Bijzondere 
aandacht voor de verslavingsproblema
tiek In het algemeen, als een probleem 
van volksgezondheid, en het ondersteu
nen van hulpverieningscentra is een vol
gende logische stap in het algemeen 
drugbeleid. 
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Z ondag a.s. vindt in Flanders Expo te Gent het 

61ste Vlaams Nationaal Zangfeest plaats. 

ANZ-voorzitter Hugo Portier zal er krachtige 

communautaire taal spreken: Vlaanderen moet de 

onafhankelijkheid opeisen, onderhandelen met de 

Franstaligen is niet meer vereist. Een gesprek. 

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

Tot nu toe stond tijdens de opeenvolgende 
staatshervormingen de dialoog van ge
meenschap tot gemeenschap centraal. Van 
taalwetgeving over culturele autonomie 
tot federahsme: stukje bij beetje, door 
krijgen en toegeven en steeds in overleg 
met de "tegenpartij" werd een - zij het 
tijdelijke - pacificatie bereikt In de 
Vlaamse beweging leidde deze strategie tot 
verhitte discussies. De 'anti-federalisten' of 
de voorstanders van de meerderheids
strategie verweten de te 'lauwe politici' dat 
ze de economische en demografische 
sterkte van Vlaanderen niet in politieke 
macht hadden omgezet. Oorsponkelijk 
streefden de anti-federalisten naar het be
houd van de unitaire staat, mits de macht 
er in handen was van een Vlaamse meer
derheid. Deze visie vond heel wat bijval in 
de niet-partijpolitieke Vlaamse beweging. 
In feite, zo redeneerden niet weinigen, zou 
een Belgische staat gedomineerd door een 
Vlaamse meerderheid het karakter aan
nemen van een Vlaamse staat met een 
Franstalige minderheid. Uiteraard 
strookte deze visie niet met het federale 
principe waarbij eerder sprake is van ge
lijke machtsdeling dan van machtsover-
wicht. 

EIGEN WEG 

Toen vanaf 1970 het federaliseringsproces 
onomkeerbaar werd, kozen sommige aan
hangers van de meerderheidsstrategie 
voor de vlucht vooruit. De Belgische fe
derale staat, waarin een Franstalige min
derheid een onrechtmatig machtsaandeel 
had verworven, moest verworpen wor
den. Deze staat had de Vlaamse demo
cratische meerderheid onrecht aangedaan 
en dus konden de Vlamingen beter hun 
eigen weg gaan. Daarbij hoefden ze het 
conflict niet langer te vermijden. Ze moes
ten met andere woorden hun tanden laten 
zien, de Franstaligen diets maken dat ze op 
onafhankelijkheid uit zijn en dat ze daar
over niet per se willen onderhandelen. 
Niet de pacificatie, niet de consensus, dan 
wel het herstel van het machtsoneven-
wicht door middel van een Vlaamse on
afhankelijke staat moest centraal staan. Als 
de Walen van deze door het Vlaams volk 
uitgedragen wil overtuigd raakten, zouden 
ze wel volgen. Precies daar nijpte het 
schoentje. De door wijlen Lode Claes 

verwoorde strategie - onlangs in her
innering gebracht in het conservatieve 
tijdschrift Tekos (januari 1997) - vond geen 
navolging bij de Vlaamse publieke opinie, 
noch bij de meeste Vlaamse parrijen. 

TIJD RIJP 

Niettemin acht ANZ-voorzitter Hugo Por

tier de rijd rijp om de 'Claes-strategie' voor 
de voeten van de Franstaligen te werpen. 
Geheel onverwacht is dat niet. In Brussel 
en de Rand nemen de communautaire 

spanningen toe en tekenen er zich twee 
naries af die een onderscheiden politieke 
en sociaal-economische richring uitgaan. 
In Vlaanderen groeit het besef dat de 
Vlaamse regio binnen het Belgisch geheel 
en door de onwil van de Franstaligen te 
weinig eigen, vooral sociaal-economische 
accenten, kan leggen. Overigens, reeds 
tijdens de jongste IJzerbedevaart riep 
voorzitter Lionel Vandenbergbe de Vlaams 
parrijen op geen federale regering te vor
men indien de Franstaligen niet willen 
praten. Op deze, zeg maar, dreigende, 
conflictueuze lijn borduurt Portier voort. 
In de persmap voor het 61ste Vlaams 
Nationaal Zangfeest staat te lezen: ,fien 

juridische en wettelijke middelen - denk 

aan Vlaams-Brabant - onze rechten op

eisen. Voorts moeten we met behulp van 

tegenargumenten al de geledingen van de 

maatschappij bij ons project betrekken. 

Dat zal lang duren, maar op één of andere 

manier zullen we toch de onafhankelijk

heid bekomen. Ms de Walen niet akkoord 

gaan zullen we voortdurend tegenargu

menten opwerpen, rationeel, bedaard, niet 

ingegeven vanuit haatgevoelens, zeker niet 

met geweld, maar op een eerlijke manier. In 

alle vrede en solidariteit - wij zijn geen 

egoïsten - moet er een einde komen aan de 

spanningen. Vanuit een sociaal rechtvaar-

digheidsstreven moet Vlaanderen over alle 

ANZ kiest 
voor het conflict 

ingesteldheid als 'hoe vermijden wij een 

botsing met politiek Wallonië' is reeds een 

Vlaamse toegeving. Meer Vlaams zelfbe

stuur eisen is niet alleen dubbelzinnig maar 

totaal onvoldoende. De ingesteldheid moet 

zijn: wij moeten niets eisen, wij moeten 

niet onderhandelen over wat van ons is, wij 

moeten nemen wat van ons is." 

We vroegen ANZ-voorzitter Hugo Portier 
met welke middelen hij zal nemen 'wat van 
ons is' ? Of de Vlaamse bevolking wel voor 
het conflict kiest? Of de Vlaamse partijen 
als het er werkelijk op aankomt zijn stra
tegie zullen ondersteunen? Of de Eu
ropese mogendheden één en ander zullen 
aanvaarden? En wat met het probleem 
Brussel? 

NIET BUITENWIPPEN 

Hugo Portier: ,JAag ik er vooreerst op 

wijzen dat er nooit sprake is geweest van 

pacificatie. Het conflict tussen de gemeen

schappen duurt nu reeds 160 jaar. Als men 

nu nog niet beseft dat het Belgisch gegeven 

niet zal standhouden, is het erg gesteld. 

Overigens blijven de Franstaligen ons een 

rad voor de ogen draaien. Ze zijn daarin 

waardeloos, ze maken van het begrip de

mocratie een containerbegrip. De Belgische 

democratie stelt niets meer voor. De Frans

taligen gebruiken de democratische spel

regels zolang het hen voordelig uitkomt. Fr 

valt met de Franstaligen niet meer te 

praten. De jongste faciliteitenrel toont dit 

duidelijk aan. Intussen worden de Vla

mingen van egoïsme en dies meer beticht. 

Het is genoeg geweest, bet geduld is op. De 

Franstaligen mogen eisen wat ze willen: 

wij gaan daar niet meer op in. Wij moeten 

al het mogelijke en onmogelijke doen om 

ons te verdedigen. Let wel, ik ben een 

vreedzaam man en kan dan ook op vreed

zame wijze conclusies trekken. Deze hou

den in dat we met de povere beschikbare 

bevoegdheden en middelen beschikken. 

Daarbij gaat het niet om een oorlogs

verklaring. Wij ijveren niet tegen iets, maar 

voor een sociaal bepaalde doelstelling. Het 

is een kwestie van overleven. We kunnen 

niet blijven wachten op de Walen. Een 

belangrijk deel van het bedrijfsleven, hier in 

de Antwerpse havengemeenschap en in de 

juridische wereld, onderschrijft deze ana

lyse. Ik weet pertinent zeker dat bij som

mige banken de splitsingsscenario's reeds 

klaar liggen. En het onafhankelijke Vlaan-

'.ifi^^f ^ ^ ^ 

deren, zoals sommigen beweren, is niet te 

klein, staat sterk genoeg en zal zich geens

zins op een eiland begeven.Vlaanderen is 

het centrum van een grote economische 

ruimte. En waarom zouden de interna

tionale mogendheden de Vlaamse onaf

hankelijkheid niet aanvaarden? Ik zie daar 

geen reden toe. Wel integendeel, eindelijk 

zou er ook de voor Europa noodzakelijke 

klaarheid komen. Met het behoud van 

Brussel streven we overigens naar een 

Vlaams-Nederlandse statenbond. De 

Franstaligen zullen voor Vlaanderen kie

zen. Met de splitsing van de Sociale Ze

kerheid voor ogen, kunnen de Brusselaars 

niet anders dan voor het ene dan wel het 

andere model opteren. Ze zullen daarbij 

financieel veilig gesteld willen worden. 

Wallonië heeft daartoe noch de centen, 

noch de politieke wil. Let wel, Brussel blijft 

tweetalig. We zullen de Franstaligen er niet 

buitenwippen." 

(evdc) 

Hugo Portier: 

..De 

Franstaligen 

mogen eisen 

wat ze wilien: 

wU gaan daar 

niet meer op 

in." 
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Symfonie voor 
¥l3SII1ClGr6l1 

Zondag a.s, viert het Algemeen Nederlands 
Zangverbond (ANZ) zijn SOste verjaardag. Er 
wordt dan ook een bijzonder feestpro
gramma uitgewerkt. Onder het motte Een 
symfonie voor Vlaanderen blijft „het goede 
Nederlandstalige lied de voedingsbodem 
voor elk Zangfeest. Elk lied krijgt zijn eigen 
omkadering, inkleuring, dynamiek en ver
klaring binnen het grote geheel dat 'Zang
feest' heet. Kortom, elk jaar wordt, met het 
lied al thema, een nieuwe symfonie ge
schreven." 
Voor de algemene regie doet de commissie 
opnieuw beroep op Herman Slagmulder 
Voor de artistieke invulling wordt bewust 
voor jong talent gekozen. Zo zal het Eureglo 
Jeugd Orkest üe podiumkoren en de solisten 
begeleiden. De voiksliedprogrammatie 
wordt ingevuld door Trammelant een groep 
jonge en creatieve muzikanten. De belof
tevolle zangers. Lieve Leonaers (alt) en Mare 
Meersman (bas-bariton) staan In voor de 
sololiederen. Het visueel aspect wordt ver
zorgd door de jeugdigen van volksdansgroep 
De Krekels en door de dansgroepen Shaïda 

en Nele De veelbelovende apotheose van 
het Zangfeest wordt een taptoe, verzorgd 
door de jeugdmuzlekkapellen van KSA, 
VVKSM en VNJ. Dirigent Dirk Dossche zal 
daarbij een nieuwe muzikale compositie uit
werken. 
Tijdens het 61ste Vlaams-Nationaal Zang
feest brengt het ANZ hulde aan alle vrouwen 
die zich In de Vlaamse beweging en voor het 
Zangfeest hebben ingezet, „Talloze vrouwen 
hebben In eigen persoon of aan de zijde van 
hun geliefden het beste van zichzelf ge
geven Voor hun idealisme hebben veien een 
hoge tol betaald. Na de oorlog trof de re
pressie de Vlaamsgezinde vrouwen het 
hardst," 
o» 61ste Vlaams Nationaal Zangfeest, 

zondag 26 april a.s.. Flanders Expo 
Cent. voorprogramma l3u.S0, aan
vang zangfeest 14U. 30. Prijzen: van 
1000 fr (rang v tot 300 fr. (rang 6), 
korting voor gezinnen, kinderen. 3de 
leeftijden Vlaamse verenigingen. Re-
servatle: ANZ-secretarlaat. tel: 
03/237.93.92. 

23 ainrii 1998 


