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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD • • 

D eze week worden de gesprekken 

russen de vernieuwingsbeweging 

ID21 en de VU afgerond. 

Eerst dit. Uiteindelijk zullen de partijraad 

van 12 september en het bijzonder congres van 

27 september a.s., waaraan het uitgebreid VU-

kader deelneemt, het laatste woord krijgen over 

het onderhandelende akkoord. Een dag eerder 

spreekt ID21 zich over de alUantie uit. 

Het feit dat zowel ID21 als de VU hun 

goedkeuring aan de alliantie zullen moeten 

verlenen, toont aan dat beide groepen een 

onafhankelijke positie behouden. Juist daarom 

zullen beiden over een woordvoerder of 

voorzitter beschikken. Patrik Vankrunkelsven 

blijft VU-voorzitter tot de verkiezingen van juni 

1999. Binnen ID21 moet nog een woordvoerder 

aangeduid worden. In de ID21-wandelgangen 

wordt vooral de naam van Vincent Van 

Quickenbome genoemd. 

Naast de onafhankelijke positie wordt 

ook het feit dat beide groepen een alliantie 

aangaan, benadrukt. In die zin wordt Bert 

Anciaux de alliantievoorzitter. Sommige VU-

mandatarissen willen nog een stap verder gaan 

en ID21 doen aansluiten bij de VU. Hoewel de 

partijraad en het partijcongres het laatste woord 

krijgen, ligt dat niet in de bedoehng. Dat beide 

groepen in onderHng overleg en elkaar 

aanvullend dezelfde snaren zullen betokkelen, 

ligt wel voor de hand. Zo zullen er in het 

parlement gemeenschappelijke fracties tot stand 

komen die ondersteund worden door een 

gemeenschappelijke studiedienst. 

Op inhoudelijk vlak rezen er tijdens de 

besprekingen tussen ID21 en VU weinig 

problemen. Vandaag, donderdag 27 augustus, 

wordt de laatste hand gelegd aan een 

gemeenschappehjke tekst. In tegensteUing tot 

wat sommigen vreesden, bleek het 

communautaire aspect geen punt van discussie. 

ID21 ondersteunt het confederalisme. In de 

ontwerptekst staat dat daaronder wordt 

verstaan: „De confederale logica houdt in dat 

ook vanuit democratische bezorgdheid niet langer 

België, maar wel Vlaanderen en Wallonië de 

volheid van bevoegdheid krijgen en samen 

beslissen wat ze gemeenschappelijk besturen." 

Een dehcaat punt is de samenstelling van 

de hjsten. ID21 vroeg drie mandaten. In 

gezamenlijk overleg met de VU zal aan de 

beweging drie 'goede' plaatsen worden 

aangeboden. Daaronder worden zowel 

'strijdplaatsen' als 'potentieel verkiesbare 

plaatsen' verstaan. Het ligt immers in de ambitie 

om met de alliantie minstens 1% te stijgen en op 

die manier 7 extra zetels binnen te rijven. Op die 

wijze zouden de huidige mandatarissen hun 

positie behouden en ook ID2rers een mandaat 

verkrijgen. Vooral in voorziene 'win-

arrondissementen' als Gent en Antwerpen zou 

aan mensen van ID21 een potentieel verkiesbare 

plaats kunnen aangeboden worden. 

(evdc) 

Een veeg uit De Panne. 

Ontspoord 

Barco schiet raai<. 
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Werd alles anders?. 

S ommige mensen zullen het blijkbaar 
nooit leren. Neem nu de schepen van 

Toerisme van De Panne. Reeds In 1996 
werd hij door de Vaste Commissie voor 
Taaltoezichtop de vingers getll<t wegens 
het overtreden van de taalwet. In een 
brief aan het college van burgemeester 
en schepenen verheugde de voorzitter 
van de VCX Nederlandse afdeling, er zich 
toen over dat „de gemeente De Panne 
ailes in het werk zal stellen om In de 
toekomst fouten Inzake de gebruikte 
taien te vermijden". Twee zomers later 
schendt dezelfde schepen de taalwet 
opnieuw! 
Blazen wij een zomerse komkommer op? 
Of leggen we de vinger op een oud zeer? 
Natuurlijk kan men luchtig doen over het 
voorval, maar dat we willen we nu juist 
niet. De jarenlange strijd voor de totale 
vernederlandsing van Vlaanderen is te 
intens geweest dat we niet mogen dul
den dat oude demonen weer een kans 
krijgen. Dit heeft niets met bekrompen
heid te maken, Vlaanderen ontvangt wat 
graag anderstalige gasten. Daar varen 
niet alleen veel mensen wel bij, maar dat 
is ook goed om onze gemeende gast
vrijheid alle eer aan te doen. Geen mens 
zal aanstoot nemen aan de veeltaligheid 
in toeristische centra, maar daar mag 
geen misbruik van gemaakt worden. 
Door niemand Zeker niet door een ver-
kozene die zich via de sluipwegen van 
een VZW bij Franstalige Inwoners het 
Imago van Breeddenkende Belg wil ver

zekeren. Heeft de man dan nooit ge
hoord van de lange weg die de Vlaamse 
beweging heeft afgelegd om b.v. een 
einde te maken aan de Franse missen aan 
de Vlaamse kust? Wat in De Panne ge
beurd is, kan zich echter op vele plaatsen 
in Vlaanderen herhalen want overal lo
pen slippendragers van de Voltooid Ver
leden TIJdronó. Potentaatjes die, om hun 
dromen waar te maken, niet alleen taal-

Taalwet is geen 
vodje papier 

wetten overtreden maar de vloer aan
vegen met decennia Vlaamse strijd. Er is 
overal in Vlaanderen een De Panne mo
gelijk. 1. Omdat Franstaiigen zich geen 
fluit van taalwetten aantrekken. 2. Om
dat er is altijd wel een Vlaamse knecht te 
vinden is om hen daarbij te helpen. Voor 
deze ongeneeslijke ziekte bestaat maar 
één remedie uitroeien met wortel en 
taki De taalwet is geen vodje papieri 
Het incident moet nogmaals overtuigen 
hoe noodzakelijk een kordaat Vlaams be
leid is. Dankzij de taalwetten kan een 
minister voor Vlaamse Binnenlandse Aan
gelegenheden weerbarstige gemeente
besturen verplichten zich naar de wet te 
schikken Dat inzake taalgebruik Vlamin

gen Vlamingen moeten terechtwijzen Is 
echter schrikwekkend, het moet ons in 
de francofone wereld een zonderlinge 
reputatie geven! 
Wanneer gaan de Vlamingen nu eens 
met z'n allen komaf maken met de agres
sieve kant van de francofonie? In één 
kordate beweging van Voeren over de 
Vlaamse Rand tot De Panne! Maar eens
gezindheid is nooit een overdreven 
Vlaamse eigenschap geweest. De wil om 
doorte drijven, zoals minister Leo Peeters 
(SP) en gedeputeerde Herman Van Aut-
gaerden (VU) in de Vlaamse Rand tonen, 
is het zuiverste bewijs dat vastberaden
heid meer mogelijk maakt dan mooie 
memoranda. 
Bovendien werkt het klimaat dat door 
deze doortastendheid geschapen wordt 
ook gunstig op andere mandatarissen. Zo 
lijkt de oproep tot een Vlaams burge
meestersfront uitgaande van het sche
pencollege van Sint-Pieters-Leeuw ons 
uiterst belangrijk. Dit college weet dat 
ook haar gemeente een randgemeente 
is die aan vele kanten wordt bedreigd. De 
oproep kan de eveneens bedreigde 
buurgemeenten over de streep halen om 
zich bij het front aan te sluiten. Want ook 
gemeenten uit de tweede rand rond 
Brussel die op het eerste gehoor nog met 
door verfransing geplaagd worden -
maar dat wél zijn - zullen uit hun on
verschilligheid moeten treden. Wie 
Vlaams-Brabant kent, weet dat veel ge
meentebesturen een zachte vorm van 

taaifaciliteiten toestaan. Niet onbelang
rijk is het feit dat het Initiatief afkomstig is 
van een CVP-gekleurd schepencollege. 
Die partij toont inzake de Vlaamse Rand 
een eerder lauw profiel, wat haar mi
litanten hopeloos zenuwachtig maakt. 
Nu de burgemeesters van de zes fa
ciliteitengemeenten een onderhoud 
met premier Dehaene (CVP) aange
vraagd hebben, kunnen de Vlaams-Bra-
bantse CVP-burgemeesters niet onder
doen. Dus geven ze Dehaene een schot 
voor de boeg. Maar er zal meer nodig zijn 
dan deze, weliswaar lovenswaardige, op
roep voor een Vlaams burgemeesters-
front. Want noch Dehaene, noch CVP-
voorzitter Van Peel geven de indruk wak
ker te liggen van een kordate Vlaamse 
belangenpolitiek. Al te veel tekenen wij
zen daarop. Het euro-stemrecht, de 
waarborgen voor Vlamingen in Brussel, 
de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, 
de benoemingen van Franstalige ma
gistraten, de verdere staatshervor
ming Nooit spreekt de CVF̂ top zich 
duidelijk uit, steeds blijft hij schipperen, 
steeds blaast hij koud en warm tegelijk. 
De IJzerbedevaart van zondag a.s. is de 
laatste voor de volgende parlements
verkiezingen, voorzitter Vandenberghe 
zal er ten behoeve van de politieke we
reld de bakens uitzetten voor verdere 
staats(her)vorming Want verder zal deze 
evolueren, met of tegen de goesting! 

Maurlts van Lledekerke 



Het zit niet mee 
voor de PNPB 
De partij van vader Marchal is vooral de partij 

van vader Marchal. Daarom stapten een 13-tal 

Limburgse bestuursleden, waaronder Hugo 

Vanheeswijck, de voormalige directeur van het 

lyceum van Genk, uit de PNPb. Marchal en 

voorzitter Simelon trekken het laken al te zeer 

naar zich toe, wat het democratisch gehalte 

van de PNPb niet ten goede komt. Een PNPb-

bestuurslid verwoordde het in het Belang van 

Limburg als volgt: „De PNPb is een witte 

partij die de openheid in haar vaandel zou 

dragen en die het anders zou doen. Maar het is 

niet anders, het is erger." Eerder stapte ook 

Willy Vermeulen, gewezen topman van het 

Hoog Comité van Toezicht, al om soortgelijke 

redenen uit de PNPb. 

Een feest? 
„De maatschappij verloedert en de voetbalsport Is daar een 
afspiegeling van. Jonge spelers krijgen een hoop geld en 
leven in een beperkt wereldje. Ze hebben nog nooit in de 
maatschappij gefunctioneerd. Dat geeft op zich mets, maar 
Ik wil ze wel laten beseffen dat ze goed met hun status 
moeten omgaan. (...) Toen iktrainer was van FC Köln, heb Ik 
een aantal spelers eens meegenomen naar een fabriek, 
waar arbeiders acht uur per dag en vijf dagen in de week 
niets anders doen dan schroeven en bouten monteren. 
Maar ja, ze keken ernaar en waren het zo weer vergeten." 
Ajax-tralner Morten Oisen In De Morgen var\ donderdag 20 
augustus 1998. 

^ DOORDEWEEKS • 

Om de vertragingen te vermin
deren gaat de NMBS de reistijd van een 
aantal treinen die door de beruchte 
'Noorei-Zuid-verbinding' moeten ver
lengen. 

U wi! weten hoeveel vrouwen 
er in Vlaanderen wonen of hoeveel 
universiteitsstudenten, maar weet 
niet waar het te zoeken? IWogelijk 
vindt u een antwoord op deze en 
soortgelijke vragen op het inter
netadres www.vlaanderen.be/statis-
tieken/ waarop veel Vlaams cUferma-
terlaal terug te vinden is. 

Leuven mag zich opmaken 
voor een hete verkiezingsstrijd. Nadat 
eerder al de VLD'er Rik Daems naar de 
stad was afgezakt, zal nu ook Aga-
lev'ster Magda Aelvoet zich In ieuven 
kandidaat stellen. De plaatsjes worden 
er duur. 

l Mieke Vogels en Patsy Sören-
sen zullen volgend jaar naar alle waar
schijnlijkheid kancficieren op respec
tievelijk de Senaatslijst en de Europese 
lijst voor Europa. Beide zullen, indien 
verkozen, ontslag nemen uit het Ant
werpse schepencollege. Het zal de po
litiek maagdelijke vogels waarschijnlijk 
ook niet beletten om in 2000 opnieuw 
mee te dingen naar een zitje in de 
Antwerpse gemeenteraad. 

Uit een onderzoek naar de 
moordgraad van een 30-tal Ameri
kaanse en Europese grootsteden blijkt 
dat de kans om in Brussel vermoord te 
worden het kleinst is. 

Als alles goed gaat - en in zulke 
gevallen gèat meestal alles goed - zal 
Philippe Maystadt, jarenlang federaal 
penningmeester en Interim-redder 
van de PSC, in de loop van 2000 Karel 
Van iVJiert opvolgen als Europees com
missaris. In dit land mag je niet cynisch 
worden, maar je blijft er wel door in 
leven... 

ffe Ook Vlaams-Brabant heeft nu 
werkende onbemande camera's. 

^ Zelfs geen nieuws wordt 
nieuws: verschillende kranten meld
den maandag dat een crash tussen 
twee passagiersvliegtuigen op het nip
pertje vermeden werd. 

r Tot slot: zeven op tien vrouwen 
kiezen een verkeerde bustehouder. 
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PROCES 
Deze week gaat het Agusta/Dassault-pro-
ces van start. Tijdens het proces van de 
eeuw zullen 13 verdachten voor het Hof 
van Cassatie moeten verschijnen. Het Hof 
moet vooral uitmaken of de meer dan 
honderd miljoen die de wapenhandelaars 
aan de socialisten schonken dienden als 
gift dan wel als smeergeld. SP-kopstukken 
houden staande dat het geld pas werd 
verkregen nadat het contract werd on
dertekend. Deze stelling, aldus de krant De 
Morgen die deze week uitpakt met een 
bijzonder gedetailleerde reeks over de af
faire, drijft op los zand. Volgens de krant 
hield de 'smeergeldaffaire' ook verband 
met een verbeten machtsstrijd binnen de 
SP-top. 

VOORZORG 1 
Hoe dan ook, één van de kroongetuigen, 
Rafaello Teti, voorzitter van Agusta ten 
tijde van de betwistbare helikopteraan
koop (1988), is niet meer. Hij overleed 
zaterdag jl. in Rome. Het Hof van Cassatie 
wou hem aan de tand voelen. Teti had 
kunnen vertellen of het geld was over
gemaakt voor de bewuste aankoop of 
erna. Intussen meldt het weekblad Knack 

dat drie andere getuigen, ex-PS-penning-
meester Frangois Pirot, Jean-Louis Mazy, 

de voormalige kabinetschef van Guy Co-

eme en Brussels PS-kopstuk Merry Her

manns door de voorzitter van de ver
zekeringsmaatschappij Prévoyance/Voor-

zorg benaderd werden om te zwijgen. In 
ruil zou de maatschappij opdraaien voor 
de gerechtskosten. Voor deze bereidwiUige 
stap zou de voorzitter van P6cV de goed
keuring hebben gekregen van vice-premier 
Elio di Rupo. 

V0ÖR20RC 1 
Op 21 augustus verscheen in het Staats

blad het benoemingsbesluit van zes raads

heren van het Hof van Cassatie. Aan de 
vooravond van het ^usta/Dassault-pro-
ces nam de federale regering de 'voorzorg' 
om Didier Batselé, tot dan toe kabinetschef 
van de minister-president van de Franse 
gemeenschapsregering Laurette Onkelinx 

(PS), tot raadsheer te benoemen. 
Opmerkelijk is dat Batselé niet voldeed 
aan de leeftijdsvereiste op het ogenblik dat 
het Hof zijn voordrachten overmaakte. De 
benoeming zet bovendien de Octopus
afspraken op de helling. Zo voldoet Bats
elé niet aan de vereiste juridische ervaring. 
Aangezien hij nog geen 15 jaar auditeur is 
bij de Raad van State, moet hij volgens het 
Octopus-akkoord tien jaar een ander ju
ridisch ambt hebben vervuld. Onder rijks
wachtofficier verstaat de regering een ju
ridisch ambt... 

VU-kamerlid Geert Bourgeois: „Mooit 

voorheen werd het rechterlijk ambt bij het 

hoogste Hof zo gedevalueerd. De acht 

maanden aanslepende intriges rond deze 

benoeming zijn een zoveelste bewijs van de 

diepgaande verschillen in politieke cultuur 

tussen Vlaanderen en Wallonië en meteen 

een overtuigend argument voor de de-

federalisering van Justitie. De Vlaamse 

meerderheidspartijen buigen het hoofd 

voor een arrogante PS en geven daarmee 

het opnieuw opgebouwde vertrouwen tus

sen politiek en bevolking een stevige 

knauw." 

RUIL 
Na fel protest van de oppositie werd beslist 
om Batselé niet te laten zetelen tijdens het 
Agusta/Dassault-proces. In ruil mogen de 
Franstaligen andermaal rekenen op de 
benoeming van de procureur-generaal van 
het Hof van Cassatie. Zo volgt/ean-Mzne 
Piret de gewezen procureur-generaal Eli-

anne Liekendael op. 

Geert Bourgeois: ,fitt voortdurend Frans

talig monopolie is strijdig met het federaal 

Geografisch 

middelpunt 

van België ligt 

in Vlaams-

Brabant. 

evenwicht Blijkbaar heeft Justitieminister 

Tony Van Parys (CVP) elke Vlaamse reflex 

moeten inslikken." 

FOURONS INFO ... 
De verkiezingskoorts neemt niet alleen toe 
op het nationale vlak, ook de gemeen
telijke verkiezingen beroeren reeds hier en 
daar de gemoederen. Een voorbeeld daar
van is de Franstalige brief in De Panne, een 
ander is te vinden aan de andere kant van 
Vlaanderen, in Voeren om precies te zijn. 
Daar maakte de Franstalige meerderheid 
van de afwezigheid van de Vlaamse sche
pen Huub Broers - die zijn veto had 
kunnen stellen - gebruik om de Voerenaars 
te laten kennismaken met een vernieu
wende visie op 'Ie decret Suykerbuyk' dat 
'wel degelijk een vergoeding aan de 'col
laborateurs van het naziregime' voorziet. 
,^a de omzendbrief Peeters die Belgen hun 

democratische rechten ontzegt, na de 

Vlaamse weigering om aan Europese bur

gers stemrecht te verlenen, na de Vlaamse 

weigering om de Europese kaderovereen

komst tot bescherming van de minder

heden te ratificeren, na de Vlaamse ini

tiatieven tot etnisch bepaald favoritisme in 

Brussel en in de randgemeenten, bevestig 

het decreet Suykerbuyk voor de zoveelste 

keer wat we onlangs stelden, nl. dat het 

Vlaamse nationalisme een beleid van et

nische uitsluiting nastreeft. (...) „Nu het 

verenigd Europa het harmonieuze samen

leven van staten, volkeren en regio's na

streeft, kan het schepencollege niet be

grijpen dat Vlaanderen zijn separatistische 

aanspraken gestalte tracht te geven door 

het kweken van vreemdelingenhaat en door 

nostalgie naar nazitoestanden." luidt het in 
het officiële, met Vlaams geld betaalde 
Voerense infoblad. 

GEPEST 
Bij het infoblad weze opgemerkt dat niet 
alleen José Smeets, de Voerense burge
meester, ondertekent, maar ook Markovic, 

de gemeentesecretaris ... Op twee be
richtjes van algemene aard na, is het 
decreet-Suykerbuyk overigens het enige 
onderwerp van de nieuwsbrief. Voorwaar 
een uitsluitend Voerense aangelegenheid! 
Er is een goede reden waarom de Frans
talige Voerense meerderheid zo laag bij de 
grondS uithaalt naar het decreet: de ver
kiezingen van 2000. Dan mogen immers 
ook de Nederlandse inwoners van Voeren 
naar het stemhokje. Het laat zich evenwel 
veronderstellen dat deze Euroburgers, die 
bovendien zélf het initiatief moeten nemen 
om zich als kiezer te laten registreren, er 
niet happig op zijn om zich tot het ene of 
het andere kamp te laten benoemen. Er 
wordt misschien nog (te) weinig aandacht 
aan besteed, maar de Vlamingen in het 
paradijselijke Voeren moeten dit soort 
(kleine) pesterijen nog altijd ondergaan. 

27 augustus 1998 
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Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Gij zijt geen 
seconde te vroeg teruggekeerd, want het Vlaanderland davert op 
zijn fundering. Er is weer flink geprofiteerd van uw afwezigheid. 
Daar waren vooreerst de burgemeesters van De Zes die nog altijd 
niet willen weten van een Vlaamse regering. Daar was ook de 
schepen van De Panne die zich verstaanbaar wilde maken. Da's 
lovenswaardig dat de West-Vlaming zich verstaanbaar wilde 
maken voor alle toeristen, maar hier deed hij het voor de 
inwoners! Daar was de NMBS die zichzelf wilde splitsen, maar 

niet mocht. Een officiële woordvoerder zei zelfs dat sommige 
polirici nu geen natte dromen hoefden te krijgen. Waar moeit die 
man zich eigenlijk mee, vraag ik u, De Liedekerken? Mag de 
woordvoerder van zo'n trienorganisatie in zijn functie dat soort 
bedenkingen wel maken ? Dat hem gaat werken, verdorie! En dan 
heb ik het nog niet over uwen 'Ik-ben-efkes-om-een-pakske-
sigaretten'-baas die aan uwen 'Als-ge-erom-vraagt-dan-spring-ik-
wel-even-in'-sjef heeft gevraagd om uw bevrijde Vlaamse de
mocraten nog even te leiden. 

Maar, vriend schrijvelaar die ik toch zo gemist heb, het meest in 
de puree zat ik met de vlek die Ludwina op mijn broek zag, na een 
uitgelopen bezoek aan 'De Meter'. Het is een vrouw van goud, De 

Liedekerken, maar toch zo achterdochtig. Dacht ze toch wel dat 
ik met de rosse van de Rooie Rutten er vanonder was gedoken! De 
waarheid is, vriend van de vrije Vlaamse pers, dat ik in een zwaar 
dispuut met de Bruine Maesen over de IJzerbedevaart nogal wild 
tekeer ben gegaan met mijne Frisri. Kunt gij ervoor zorgen dat ik 
weer binnen mag? En aan de Bruine Maesen zeg ik: ik gedoog u 
omdat gij Vlaming zijt, gedoog gij mensen die Vlaming kunnen 
worden! Kunt ge dat niet, blijf weg van de weide! 
Met Vlaamse groet. 

De Gele Geeraerts 

^ DOORDEWEEKS 4 

CRISIS 
Het Canadese Hooggerechtshof heeft in 
een uitspraak beslist dat de Franstalige 
regio Quebec niet het recht heeft om zich 
van Canada af te scheiden. In een federale 
staat, zou luidt het argument, kan een 
deelstaat zich niet zonder schending van 
de federale grondwet van de federatie 
losmaken. Voorwaarde is wel dat de deel
staat het gezag van het Hof erkent. In 
Canada vormt dit een probleem. Quebec 
stuurde geen verdediger van zijn stand
punt naar het Hooggerechtshof. In een 
gesprek met de krant De Standaard meent 
de Leuvense politoloog Bemd Renders dat 
dit tot een legimiteitscrisis kan leiden. 
Quebec heeft immers laten blijken niet 
hoog op te lopen met de federale loy-
auteit. 

Gevraagd naar een vergelijking met de 
Belgische communautaire problemen, er
kent de Leuvense pohtoloog dat „ook bij 

ons neigingen in deze richting bestaan, de 

story van Carrefour toont aan dat Frans

talige politici uitspraken van het Arbi

tragehof en de Raad van State durven 

ontkennen of negeren als ze hen niet zin

nen. Zij gaan door met het voeren van een 

cultuurbeleid op bet grondgebied van 

Vlaanderen, ofschoon Arbitragehof en 

Raad van State dat veroordelen." De po
litoloog aanziet dit als een gevaarlijke 
situatie en zegt zich geen dergelijke hou
ding aan Vlaamse zijde te kunnen her
inneren... 

ZONNEKLAAR 
Dat de Franstaligen met vuur spelen, is 
zonneklaar. Zoals bekend weigeren de 
burgemeesters van de faciliteitengemeen
ten, daarin gesteund door de Franse ge
meenschapsregering, de Waalse gewest
regering en de Franstalige partijvoorzitters 
om de rondzendbrieven van de Vlaamse 
regering toe te passen. Toch houdt de 
Vlaamse regering en de provincie Vlaams-
Brabant, daarin bevestigd door uitspraken 
van de Raad van State, voet bij stek. De 
juridische veldslag lijkt voor de Frans
taligen bij voorbaat verloren. Overigens 
schorste gouverneur De Witte van Vlaams-
Brabant de milieubelasting van Wezem-
beek-Oppem omdat deze niet is aangepast 
aan de vereisten van de rondzendbrief van 
Vlaams minister Leo Peeters. 

De Franstalige burgemeesters van de zes 
faciliteitengemeenten staan voor een di
lemma. Of ze aanvaarden dat de faci
liteiten tijdelijk en uitdovend zijn, zoals in 
de rondzendbrief wordt uiteengezet. Of ze 
lappen deze stelregel aan hun laars, wat tot 
een behoorlijk gat in de gemeentekas kan 
leiden. In beide gevallen vrezen de Frans
talige mandatarissen electoraal te worden 
afgestraft. Daarom bewandelen ze een 
andere strategie. Ze laten uitschijnen dat 
de Vlaamse regering geen administratieve 

voogdij over de randgemeenten kan uit
oefenen. Dat zou inhouden dat de 
Vlaamse regering geen uitspraken mag 
doen over de administratieve interpretatie 
van de faciliteitenwet. In navolging van het 
territorialiteitsprincipe hebben de rechts
colleges laten verstaan dat de Vlaamse 
regering de faciliteiten kan interpreteren. 
Dus schiet er niets anders meer over dan 
een conflict tussen de federale en Vlaamse 
regering uit te lokken. Daarom proberen 
de Franstahge burgemeesters nu het dos
sier op de federale tafel te krijgen. De 
burgemeesters vragen een onderhoud met 
alle partijvoorzitters en premier Dehaene 
aan. Ze wensen van de premier dat hij zelfs 
een omzendbrief anti-Peeters zou verstu
ren. 

Vlaming kent 

gemiddeld 

meer luxe dan 

waal of 
Brusselaar. 

Zondag a.s. vindt de 7lste IJzerbedevaart plaats. 
Voorzitter Lionel Vandenberghe zal er, zoals 

verwacht krachtige communautaire taal spreken. Het blijft 
uitkijken in hoeverre de termen godsvrede of 

verdraagzaamheid geïnterpeteerd zullen worden. 

Verzoening met 
progressieven 

De afgelopen maand haalden de IJzer
bedevaart en de interne verhoudingen 
binnen het Uzerbedevaartcomitéüe kran
tenkolommen. Deze keer lekte zelfs de 
voorziene toespraak van voorzitter Lionel 
Vandenberghe uit. De voorzitter zal de 
weinig neutrale houding van Albert II en 
van zijn adviseurs aan de kaak stellen. 
Enkele recente dossiers toonden Inder
daad aan dat het koningshuls In het bij
zonder de Franstalige belangen dient. 
Daartegen durven weinigen kritiek uiten. 
Op de IJzerbedevaart, waar ook in het 
verleden revolutionaire accenten werden 
gelegd, horen bedenkingen over de mo
narchie thuis. Daar hoeven de Vlamingen 
'niet te braaf te zijn'. 
Achter de passage over het koningshuis 
wordt de invloed van Manu Ruys ver
moed. De gewezen hoofdredacteur van 
De Standaard zette zich ook in om het 
Uzerbedevaartcomité en het iJzerbede-
vaardersforum te verzoenen. Dat leidde 
tot een gemeenschappelijke, maar vage, 
verklaring waarin sommige afspraken op 
uitvoering wachten. De tekst heeft Iets 
weg van de faciliteitenwet: ze creëert 
tegenstrijdige verwachtingen in beide 
kampen. Dat hoeft niet tot onoverko
melijke problemen te leiden. Veel zal af
hangen van de wijze waarop binnen het 

Comité gedebatteerd zal worden. De 
voorstanders van de verzoening, ook bin
nen de numeriek minder sterke progres
sieve groep van het Comité, halen aan dat 
de gemeenschappelijke verklaring voort
aan de sluimerende conflicten binnen de 
Vlaamse beweging beheersbaarder 
maakt. Daarmee wordt bedoeld dat alle 
strekkingen niet buiten, maar binnen het 
Comité vertegenwoordigd zijn zodat ein
delijk een interne en serene discussie op 
inhoudelijk vlak mogelijk wordt. 
Anderen hebben weinig vertrouwen in 
een dergelijke evolutie Daartoe horen 
RobEykens, Herman D'Espailleren Paul De 
Belder Ze wensen dat het Comité een 
radicaal democratische en vernieuwende 
koers vaart. In feite zijn ze ook van mening 
dat de bedevaart niet enkel een Vlaams-
nationalistische hoogmis kan zijn. Eykens 
en kompanen verkiezen een opening naar 
meerdere ideologische groepen, naar niet 
nationalistische jeugdverenigingen als 
Scouts, Chlro of KSA boven de verzoening 
met rechts-radicale nationalisten. Daar
toe, aldus sommigen van de progressieve 
vleugel, moet het Comité duidelijke ver
nieuwende krijtlijnen trekken, zowel naar 
inhoud als naar vorm. Binnen de regle-
commissle leek de talentrijke Eykens daar 
langzaam maar zeker in te slagen. Zo was 

hij o.m. van ptan om Stef Bos en Ja 
Lemaire naar de bedevaart te halen. Naar 
veriuidt zou Eykens zelf van dit voor
nemen hebben afgezien van zodra hem 
ter ore kwam dat sommigen binnen het 
Comité gesprekken aanknoopten met de 
Groep van Cent. 
Deze houding legt enkele pijnpunten bin
nen het Comité bloot. Er is de sluipende 
en weinig democratische besluitvorming 
waarbij enkelen wel en de meesten niet op 
de hoogte zijn van belangrijke beslissin
gen of onderhandelingen. Bovendien 
worden al te vaak binnen de Algemene 
Vergadering (AV) gemaakte afspraken op 
de helling gezet. Daardoor raakt het ver
trouwen zoek en zetten sommigen zich 
opnon-actief. De Belder, D'Espailler, Hugo 
Van Hemelrijck en Willy Van Stappen, die 
eertijds, in samenspraak met Lionel Van
denberghe, een belangrijke impact had
den, zijn in de coulissen van het Comité 
verdwenen. Anderen van deze generatie, 
zoals Dirk Van Eegen, zijn in stilte op
gestapt Deze groep heeft bovendien wei
nig vertrouwen in de Groep van Gent en 
brengt geenszins respect op voor het 
l=orum. Daarbij gaat het om meer dan. 
allergieën voor personen. Over een mo
dernere, levensbeschouwelijk verdraag
zame en doorgedreven sociale invalshoek, 
valt er, zo wordt aangegeven, met rechts-' 
radicalen met te praten. 
Ijzerbedevaartvoorzitter Lionel Vanden
berghe is van plan om met sommige 
progressieve dissidenten de plooien glad 
te strijken. Dat Is noodzakelijk. In de niet-
partijpolitieke Vlaamse beweging zijn de 
progressieven dun gezaaid. Van Eykens 
mag worden verwacht dat hij de jongeren 
binnen het Comité niet in de steek laat. 
Bovendien dmkken velen de hoop uit dat 
allen die bekommerd zijn om de vre
delievende opdracht van de IJzerbede
vaart zondag a.s. massaal naar DIksmulde 
trekken om de manifestatie in alle se
reniteit bij te wonen. 
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stof tot spreken 
Sinds de verlaging van de 
meerderjarigheid naar 18 jaar is het 
aantal jonge bestaansminimumtrekkers 
spectaculair toegenomen. Bedroeg hun 
aantal in 1990 nog 5.811, in 1997 waren 
het er al 21.300. Dat blijkt uit het 
antwoord van staatssecretaris]an Peeters 
op een vraag van kamerlid Fons Borginon. 

Onder de bestaansminima jonger dan 25 
bevinden zich ongeveer 7.100 studenten. 
Ofschoon deze soms zwaar wegen op het 
OCMW-budget van de studentensteden 
kunnen zijn niet principieel worden 

uitgesloten. „Momenteel voorzie ik geen 
maatregelen om deze situatie te 
veranderen. Eenzijdige ingrepen in de 
bijstand brengen immers enkel 
afwentelingseffecten teweeg. Er kan 
vastgesteld worden dat de OCMWs 
uitgegroeid zijn tot een laatste vangnet 
met een steeds breder bereik" aldus 
Peeters. 

• WETSTRAAT ^ 

In De Panne schreef schepen van Toerisme Mare 
Decoussemaeker een brief naar de Franstalige 
inwoners van de i<ustgemeente. De 'gastvrije' 

schepen beiooft de anderstalige inwoners dat ze 
voortaan overheidsinformatie in het Frans i<unnen 

l<rijgen. 

Electoraal 
misplaatst 

T 

Nogal wat, vooral oudere, Franstaligen 
vestigen zich aan de Vlaamse kust. Ook 
heel wat Franstalige toeristen zakken naar 
de kuststreek af. Bepaalde kustgemeenten 
als Oostende, Knokke, Koksijde en De 
Panne worden van oudsher graag door 
Franstaligen bezocht. Tot diep in de jaren 
1960 heeft men in meerdere kustge
meenten een verwoedde taalstrijd ge
voerd. Dat wierp vruchten af, maar het 
blijft op eieren lopen. Meerdere flamm-
ganten storen zich nog steeds aan de 
talrijke Franstalige benamingen van ap
partementen, hotels en restaurants. 

SUBGROEP 

Soms is de grens tussen een voor de 
toeristen aangepast taalgebruik en een 
onwettig bestuurlijk taalgebruik flinter
dun. De wet stipuleert dat toeristen, via 
brochures, in meerdere talen kunnen aan
gesproken worden. Normaliter worden 
toeristische folders m vier talen opge
steld. Officiële overheidsdocumenten ge
richt aan de inwoners kunnen enkel in het 
Nederiands. Dat betekent dat anders
talige inwoners zich de taal van de streek 
eigen moeten maken. Franstalige inwo
ners aan de kust hebben daar moeite mee. 
Meerdere oorzaken liggen daaraan ten 
grondslag. Sommige Franstaligen blijven 
ervan overtuigd dat hun taal superieur is 
en dat ze ook in Vlaanderen het recht 
hebben om zelfs door overheidsinstanties 
in het Frans te worden aangesproken. 
Anderen, meestal ouderen, erkennen wel 
het Nederlandstalig karakter van de 
streek, maar werpen op dat ze, wegens 
hoge leeftijd, niet meer bij machte zijn om 
Nederlands te leren. En aangezien ze 
meestal in het Frans worden bediend, 
voelen ze niet de nood aan om de taal van 
de streek te kennen. De Franstalige ou
deren gedragen zich bovendien als een 
numeriek niet te onderschatten subgroep. 
In sommige gemeenten, zoals in De 
Panne, maken ze inderdaad een flink 
percentage (10%) van de totale bevolking 
uit. Als groep wensen deze Franstaligen 
dat met hun wensen rekening wordt 
gehouden. In grensgemeenten zoals De 

Panne wordt de druk opgevoerd. Enkel 
een doortastende houding van de over
heden en de gemeentelijke mandatarissen 
kan de druk van de ketel halen. Precies op 
dat vlak nijpt het schoentje. In bepaalde 
kustgemeenten kunnen de Franstalige m-
woners de electorale verhoudingen ver
anderen, bepaalde mandatarissen aan het 
beleid helpen, anderen aan het beleid 
houden. Sommige gemeentelijke man
datarissen zien aldus in de Franstalige 
inwoners een welgekomen reservoir voor 
een politieke loopbaan. Daarvoor met 
echter een prijs worden betaald. 

RECIDIVIST 

In De Panne presteerde schepen van 
Toerisme Mare Decoussemaeker het 'a 
nos Pannois Francophones' een brief te 
sturen waarin beloofd wordt de Frans
talige inwoners geregeld en in het Frans in 
te lichten over gemeentelijke berichten. 
Decoussemaeker vraagt de aangeschre
venen om een lijst aan te leggen van alle 
Franstalige ingezetenen zodat hij nog 
meer Franstalige vrienden kan 'bereiken'. 
De brief is mede ondertekend door de 
directrice van de gemeentelijke toeris
tische dienst. Decoussemaeker, eertijds 
liberaal, nadien kandiderend voor een 
socialistische lijst, ziet in de brief geen 
juridische graten. Hij beweert dat de 
dienst voor Toerisme een vzw is, vertelt 
daar echter niet bij dat deze van subsidies 
van de gemeente en dus van het geld van 
de belastingbetaler leeft. Vlaams minister 
van Binnenlandse Zaken Leo Peeters (SP) 
oordeelt terecht dat de brief onwettig is. 
Met de brief veroorzaakte Decoussemae
ker een zomerse communautaire rel. 
Toch is de schepen niet aan zijn proefstuk 
toe. Reeds in 1996 werd bij de Vaste 

Commissie voor Taaltoezicht (VCT) een 
klacht tegen de toeristische dienst van De 
Panne ingediend. In het Anderlechtse 
advertentieblad AZ-magazine had de 
kustgemeente een advertentie geplaatst 
waarvan sommige vermeldingen enkel in 
het Frans werden opgesteld. De VCT 
achtte de klacht ontvankelijk en gegrond. 
„De gemeente De Panne dient als plaat-

VU-senator Jan Loones: „Het Initiatief 
van schepen Decoussemaeker van De 

Panne is duidelijk een uiting van 
misplaatst electorallsme." 

selijke dienst in het Nederlandse taal

gebied het Nederlands te gebruiken voor 

de berichten en mededelingen aan het 

publiek. De plaatselijke diensten kunnen 

de berichten en mededelingen bestemd 

voor de toeristen in ten mmste drie talen 

stellen." 

Aan Decoussemaeker liet de VCT dui
delijk weten dat de berichten en me
dedelingen van de toeristische dienst on
der de bestuurlijke taalwet vallen. Van
daag doet de schepen alsof zijn neus 
bloedt. Dat staat in schril contrast met 
wat hij eerder, op 25 juni 1996 in een 
brief aan de VCT schreef. „Vw opmer

kingen zijn inderdaad terecht. Jaarlijks 

plaatsen wij vele tientallen aankondi

gingen en bij ons weten is dit de enige 

waarvan sommige vermeldingen in het 

Frans zijn gesteld. Wij zullen alles in het 

werk stellen om dergelijke fouten in de 

toekomst te vermijden." 

BOEMERANCEFFECT 

Twee jaar later en met de gemeente
raadsverkiezingen van 2000 in het voor
uitzicht hervalt Decoussemaeker in zijn 
'fouten'. Met een afgestreken gezicht 
vertelt hij aan de televisiezenders dat 
volgens hem een vzw niet onder de be-
stuuriijke taalwet valt. 

VU-senator Jan Loones, eerste schepen 
van de kustgemeente Koksijde. „De 

Vlaamse kust, en ook De Panne heeft er 

toeristisch alle belang bij om zich als een 

Vlaamse gemeente, in alle authenticiteit, 

maar gastvrij tegenover anderstalige be

zoekers, te gedragen. Dit houdt in dat alle 

informatie aan toeristen meertalig wordt 

verstrekt. Provocerende initiatieven aan 

anderstalige inwoners zijn misplaatst en 

onverstandig. De initiatieven kunnen niet 

anders dan tot wrijvingen tussen de taal

groepen leiden. Ze suggereren dat er fa

ciliteiten kunnen worden verleend en zijn 

een verkeerd signaal naar nood aan m-

tegratie voor de Franstaligen." 

Loones meent dat zij die zelfs op latere 
leeftijd in een Vlaamse gemeente komen 
wonen er alle belang bij hebben om zich te 
integreren. Daartoe is minstens de pas
sieve kennis van de taal van het gebied 
waar ze wonen noodzakelijk. „Vlamingen 

kunnen het zich met voorstellen dat zijzelf 

in een anderstalige gebied zouden gaan 

wonen zonder minstens de taal van het 

gebeid waar zij zich vestigen, te kunnen 

begrijpen. Vanwege de schepen voor Toe

risme van De Panne is het initiatief tot 

aanschrijving van de Franstaligen in hun 

eigen taal zeer duidelijk een uiting van 

misplaatst electorabsme. Als Vlaamse par

tijen elkaar de loef willen afsteken in het 

afsnoepen van Franstalige kiezers zou dit 

wel eens een boemerangeffect kunnen 

teweegbrengen. Zo zullen de initiatieven 

niet door de Vlaamse kiezers in dank 

worden afgenomen. Bovendien zouden ze 

de Franstalige mwoners wel eens op ge

dachten kunnen brengen omtrent het in

dienen van eigen lijsten. Ik doe een oproep 

aan al mijn goede collega's uit De Panne 

om het misplaatst en uitdagend initiatief 

naar anderstalige, eigen inwoners stop te 

zetten." 

Bij monde van voorzitter N. de Gryse en 
secretaris AHemerycke eist het VU-be-
stuur De Panne-Adinkerke het ontslag 
van schepen Decoussemaeker als schepen 
van Toerisme (zie ook op de regionale 
bladzijde). 
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T""'"" reinbestuurders van Charleroi hebben gedurende 

enkele dagen het werk neergelegd, een actie die 

door de Spoorwegdirectie én de vakbonden werd 

afgekeurd. De staking werd beëindigd na «geheime 

onderhandelingen» tussen de actievoerders en de 

NMBS. Yves Boullet, reeds 30 jaar werkzaam bij de 

NMBS, heeft zo zijn bedenkingen bij de rol van de 

vakbonden bij het spoor. 

Uit de jongste staking is nog maar eens 
gebleken dat er zeer grote vraagtekens bij 
de houding van de vakbonden moeten 
geplaatst worden. Afgezien van het zich
zelf in standhouden, het met alle mo
gelijke manieren nekken van eventuele 
concurrenten (zie Loco, OVS), moet men 
zich de vraag stellen wat de vakbonden bij 
het spoor eigenlijk doen? Zij onder
handelen met de NMBS-top, maar in 
wiens naam? "Wie vertegenwoordigen zij ? 
Wie zijn de vertegenwoordigers van het 
personeel? Door wie werden zij aan
geduid of verkozen ? Ik hoor en lees soms 
dat «de basis» geraadpleegd werd. Welnu 
ik meen deel uit te maken van de basis en 
ik ben nog nooit geraadpleegd, nochtans 
heb ik 30 jaar dienst (tot voor 10 jaar 
vakbondslid). Meer nog, ik ken geen 
collega's die al ooit geraadpleegd wer
den! 

MET HAND EN TAND 
Is het normaal dat de vakbondstop zetelt 
in de opperste bestuursorganen van de 
NMBS (met auto en chauffeur) ? Is dat in 
het belang van het lager personeel? Is dat 
niet gewoon het versterken van de par
tijpolitieke macht binnen de spoorweg-
top? 

In een democratie zouden ook de vak
bonden op een democratische manier 
dienen samengesteld te worden. Zij zeg
gen graag en luid dat ze dat zijn, maar 
niemand stelt zich daar vragen bij, het ligt 
immers voor de hand dat dit zo is. Niets is 
echter minder waar, de laatste syndikale 
verkiezingen dateren van bijna... 50 jaar 
geleden, een halve eeuw dus. Het is nog 
steeds op die basis dat «de vakbonds-
macht» onder de twee vakbonden ver
deeld wordt. Via hun partijpolitieke bin
dingen zitten ze in een vastgeroest sys
teem dat ze met hand en tand verdedigen. 
Ik kan dat begrijpen, maar of dat zo 
«democratisch» is, is toch maar de vraag. 
In dit democratisch tekort dragen de 
politieke partijen een verpletterende ver
antwoordelijkheid. Denk maar niet dat 
iemand gevraagd wordt om bvb. ACOD-
afgevaardigde te worden als hij (of zij) 
géén lid van de SP is. Als men daarbij nog 
weet dat de zetels in het beheersorgaan 
van de NMBS «politiek» verdeeld worden 
dan weet men het toch wel zeker? Bij
komstig is dan nog dat bij voorkeur 
«chefs» als vakbondsafgevaardigde aan
geduid worden, altijd handig natuurlijk, 
zij hebben een aantal mensen onder zich 
die, als ze met hun eventuele grieven naar 
de vakbond stappen, gewoon bij hun baas 
terecht komen. Geloof me vrij, niet zó 
evident... want die man is meestal ver
antwoordelijk voor de diensttabels, het 
bepalen van de premies, het toekennen 
van vacantie, enz... 

Eerlijkheidshalve schrijf ik hier graag dat 
er ook goede, zeer goede, vakbonds
afgevaardigden zijn. Mensen die hun taak 
van vakbondsman echt zeer ter harte 
nemen. Jammer genoeg zijn zij meer 
uitzondering dan regel! 
Ik stel vast dat de vakbonden zich vooral 
bezighouden met het overbrengen en 
verkopen van beslissingen uit de top naar 
de basis. Maar wat bij de basis leeft naar 
de top brengen is er allang niet meer bij, 
bewijzen genoeg gedurende de jongste 
jaren. Spontane acties breken los die 
achteraf al dan niet gesteund worden. 

ken, al proberen ze elkaar in deze de loef 
af te steken. Zo was ik getuige van de 
boosheid van een CVCC-verantwoorde-
lijke wanneer die vernam dat de ACOD 
een kandidaat spoorman, tegen de af
spraken in, té vroeg had aangeschreven. 
Hoe dat gebeurt wil ik graag illustreren. 
Wanneer kandidaat treinbegeleiders van 
de NMBS de mededeling krijgen dat ze 
geslaagd zijn voor de indienstnemings-

Bedenkingen bU 
een spoorstaking 

De NMBS-topmensen weten dat zeer 
goed, zij lossen de problemen immers op 
via «geheime» onderhandelingen, zonder 
de «erkende» bonden dus... Duidelijk 
niet? 

Het belang van de twee grote bonden is 
dus niet meer het belang van de spoor-
mannen. Hun belang is eigenbelang, het 
belang van behoud van bepaalde functies, 
het ontvangen van jaarlijkse toelagen (op 
basis van welke controleerbare gege
vens?) ... 

TOCH VERKIEZINGEN? 
Het moet zijn dat het stilaan te gortig 
wordt want er worden syndikale ver
kiezingen aangekondigd. Maar wanneer? 
Binnen een jaar of vijf? 
En hoe zullen deze georganiseerd wor
den? Wie zal mogen stemmen en wie zal 
zich kandidaat kunnen stellen? Welke 
lijsten zullen onder welke voorwaarden 
kunnen deelnemen? Zullen deze ver
kiezingen op de meest democratische 
manier georganiseerd worden? Of zal het 
zo zijn, dat enkel de «erkende» vak
bonden lijsten zullen mogen indienen? 
Heeft het wel zin (en ik ga er van uit dat 
echt wel iedereen zal mogen stemmen) als 
enkel bepaalde lijsten zullen toegestaan 
worden, dan zullen velen de bonden 
groter maken dan ze al zijn. 
In het depot waar ik werkzaam ben, is het 
zo dat een bepaald vakbondsafgevaar
digde momenteel alleen nog zichzelf ver
tegenwoordigt... Dit zijn echt wel per
tinente vragen die «de basis» zich stelt. 
Maar eerlijk gezegd, ik vrees dat... Ik 
vrees als ik zie op welke agressieve manier 
zowel de socialistische ACOD als zijn 
kristelijke tegenhanger CVCC momen
teel aan ledenwerving doen. Voor het 
winnen van leden onder de nieuwe spoor-
mannen en -vrouwen (er zijn dus wel 
degelijk aanwervingen) hebben ze afspra-

proef, maar dat ze eerst nog een medische 
test moeten ondergaan, ontvangen ze 
reeds op diezelfde dag van het ACOD een 
intern NMBS-document dat ze dienen in 
te vullen en terug te sturen om de syn
dikale bijdrage rechtstreeks van hun loon 
af te houden. Ze worden dus uitgenodigd 
interne NMBS-documenten te onderte
kenen ten voordele van de vakbond 
(ACOD) terwijl ze helemaal nog niet in 
dienst zijn. 

NSC 
Met deze bijdrage wil ik ook duidelijk 
maken dat de spoormannen van hoog tot 
laag, wel degelijk hun uiterste best doen 
om het publiek een degelijk openbaar 
vervoer aan te bieden. Ik kan iedereen 
verzekeren dat het niet prettig is en uiterst 
stresserend is als die inspanningen steeds 
weer uitmonden in, al dan niet uitge
sproken, wederzijdse verwijten tussen de 
regisseurs en de uitvoerders. Dat de men
sen die de stations en de treinen bedienen 
allerhande terechte, maar ook onte
rechte, klachten naar hun hoofd krijgen is 
begrijpelijk maar uiterst frustrerend en 
werkt op termijn demotiverend. Dat is 
zeer jammer en eigenlijk oneerlijk. In die 
zin zijn acties zoals deze van de Waalse 
machinisten dan ook te begrijpen. 
Ik geloof echt dat de NMBS nog wel eens 
„geheime" onderhandelingen met haar 
personeel zal moeten voeren en dat de 
maatschappij groot gelijk heeft wanneer 
ze dat doet. Er zijn ondertussen bewijzen 
genoeg dat het via de vakbonden in hun 
huidige doen, niet werkt en dat is «hun» 
verantwoordelijkheid én deze van de par
tijpolitieke koepels waartoe ze behoren! 

"De laatste syndicale verkiezingen bij öe NMBS dateren van bijna 50Jaar 
geleden..." 

Het CVCC maakt het nog gortiger, zijn 
brief komt wel een dagje later. Eerst 
wordt de kandidaat vriendelijk gefeli
citeerd, maar wordt er wel op gewezen 
dat nog een uitnodiging voor een medisch 
onderzoek zal volgen. Dat is dan het 
ogenblik om het CVCC op het bijgevoegd 
nummer op te bellen! Ik veroorloof mij 
om deze werkwijze zeer suggestief te 
vinden en zelfs zeer agressief. In de 
meeste gevallen loopt een jongere, kan
didaat spoorman, daar dus in. Er zijn er 
zelfs die in al hun onwetendheid lid 
worden van twee overheidsvakbonden 
nog voor ze in dienst zijn! 

Het mag voor de politieke partijen zeer 
duidelijk zijn dat het met hun vakbonds
zuilen echt wel te ver gekomen is. Als er in 
dit land een Nieuwe Politieke Cultuur 
nodig IS, en ik geloof echt dat daar werk 
van gemaakt wordt, is er zeker ook in de 
zuilen een en ander te doen. Ik pleit dus 
voor een Nieuwe Syndicale Cultuur, syn
dikale verkiezingen in de openbare dienst 
kunnen daartoe de start geven... 
Het zal niet alleen mij benieuwen. 

Yves Boullet 
(De auteur is treinbestuurder 

...en graag!) 

"Het mag voor 
de politieke 
partyen zeer 
duldelUk zUn 
dat het met 
hun 
vakbonds-
zullen echt 
wel te ver 
gekomen Is." 

J 
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Barco's Imago 
zou er wel bU 
varen mocht 

het de wapen-
productle 

stopzetten. 

6 

In mei '98 stelde het Forum voor Vre-

desactie een rapport voor over de wa-
penproductie in Vlaanderen. Het ont
hulde een lijst van meer dan 50 in 
Vlaanderen gevestigde bedrijven die 
deels wapens produceren of via reclame 
de militaire markt proberen te verove
ren. Geen ordinaire geweren, wel top
klasse hightech. 

GOED GERIEF 

Zo was Alcatel Bell in 1995 goed voor 
50% van de exportvergunningen voor 
wapenuirvoer vanuit Vlaanderen. Mo
menteel produceert dit bedrijf onder
delen voor AWACS-vliegtuigen, die hun 
diensten reeds bewezen hebben o.m. 
tijdens de Golfoorlog. En met pijn in het 
hart moet worden gemeld dat de trots 
van Vlaanderen, Lernout & Hauspie, 
ook begonnen is met adverteren op de 
militaire markt. 

Maar vooral het West-Vlaamse Barco 
wordt aan de kaak gesteld. Hoewel het 
bedrijf tot in '97 beweerde geen wapens 
te produceren, staat haar jaarverslag vol 
met foto's van gevechtsvliegtuigjes en 
militaire terminologie. Het moet zijn dat 
Barco goed gerief verkoopt, want de lijst 
met klanten wordt elk jaar indrukwek-

I k blijf erbij dat Vlaanderen geen eigenlijke 

wapenindustrie bezit", meldde Vlaams minister 

van Economie Eric Van Rompuy op 6 november 

1997 in het Vlaams parlement. Op 8 mei 1998 

klonk het commentaar van zijn kabinet heel wat 

voorzichtiger: „Als men civiele producten aanpast 

met het oog op oorlogsomstandigheden, kunnen die 

als wapens worden beschouwd." Wat deed de 

beleidsman van mening veranderen f 

• A C T U E E L ^ 

kender. De US Navy, de Franse Puma- en 
Gazelle-helicopters, het sturingssysteem 
van de Rolandraket, de modernisering 
van de F-16, de Rafale, de F-22... 
Barco is „fier wanneer zijn beeldscher
men zouden kunnen bijdragen tot de 
verdediging van ons land of van een 
democratische samenleving", maar 
blijkbaar sluit het toch de ogen dat zijn 
producten ook voor heel andere doel
einden kunnen worden gebruikt. Want 
de Barco-schermen worden ingebouwd 
in het gevechtscommandosysteem van 
twee brandnieuwe Indiase destroyers. 

verwierf ze spreek- en vraagrecht op de 
aandeelhoudersvergadering van 13 mei 
jl. Wat viel er daar dan wel te vragen? 
Het merendeel van de producten van 
Barco heeft nog steeds niets met de 
militaire markt te maken. Volgens het 
bedrijf komt slechts 3% van zijn omzet 
van de "defensiemarkt". Maar welke pro

ducten beschouwt het bedrijf zelf als 

wapens? Met welke producten wordt 

welke winst gemaakt? daarom staat in 

een reclameblad voor militairen dat 

Barco 30% en geen 3% van zijn pro

ducten aan hen slijt f 

Van geweer 
naar hightech 

beeldschermen 
Nu dat land een atoombom heeft getest, 
is dit wel een heel fijn idee... 
Ook Indonesië verwende zijn Maritieme 
Patrouille met Barco-schermen. En het 
Britse Vosper, zelf klant van Barco, levert 
korvetten aan Oman en aanvalsschepen 
aan Qatar. Wat de regimes van deze 
staten betreft, kunnen vragen gesteld 
worden over hun democratisch gehalte. 

AANDEELHOUDERTJES 

Op initiatief van Forum voor Vredes-
actie en Netwerk Vlaanderen werd Kris
tin De Winter, voorzitter van de Volks
uniejongeren, de niet al te trotse be
zitster van één Barco-aandeel. Hierdoor 

Weer eerst bObetalen. pas dan terugtrekken 
In een interne nota van 4 augustus jl. gericht aan 
de taxatiediensten van de personenbelasting, 
verplicht directeur-generaal J.C. Tiltiet de amb
tenaren opnieuw om de gewone belastingplich
tigen die normaal moeten bijbetalen met voor
rang de rekening te sturen. Zo staat er letterlijk 
te lezen: een lijst (zal) worden verstrekt met 
de belastingplichtigen waarvoor de aanslagen In 
de PB voor het aj. 1998 zo spoedig mogelijk 
moeten worden Ingecohierd." 

VU-kameriid Hugo Olaerts heeft „deze onfrisse 
en on(ge)rechtvaardige wanpraktijken" reeds 
herhaaldelijk aangeklaagd. 
H. Olaerts: „Maar het is opnieuw hetzelfde 
ondemocratische liedje, waarbij de geviseerde 
bijbetalers onmiddellijk moeten betalen, binnen 
de twee maanden nog wel of anders krijgen ze 
de woekerintrest van 9 procent aan hun been. 
De terugtrekkers daarentegen moeten wach
ten, zonder recht op vergoedende Intresten. In 
theorie zelfs tot 30 september 1999!" 
De speciale lijst met bijzondere voorkeursbe
handeling toont duidelijk twee maten en twee 
gewichten. Zo worden belastingplichtigen extra 
voorfinanciers van de staatsschuld want met 
hun geld fleuren ze begroting en rekening op. 

Ook de afhouding van de bedrijfsvoorheffing Is 
regelmatig te hoog, omdat er geen rekening 
wordt gehouden met de mogelijke wijzigende 
duur van werken, bijvoorbeeld bij starters, 
werkbeëindiging en verlies, vakantiewerk, 
enz... 
H. Olaerts:„oe ongebreidelde geldhonger van 
de regering wordt eveneens bewezen In de 
cijfers van de ontvangsten Inzake de inkomens
belastingen en dit gedurende de laatste jaren, 
immers, na de verrekening van de reeds be
taalde bedrijfsvoorheffing, voorafbetaling, roe
rende en onroerende voorheffing Is het saldo 
van de ingecohierde personen- en vennoot
schapsbelasting uiteindelijk duidelijk negatief. 
Deze onverantwoorde oude aanpak besmeurt 
het beeld van de nieuwe herstructurering van de 
belastingsdiensten." 
Bovendien had Hugo Olaerts gehoopt dat Jean-
Jacques viseur, de nieuwe minister van Finan
ciën, deze onverkwikkelijke gewoonte van zijn 
voorgangers niet zou overnemen en er een 
einde aan zou stellen. Olaerts, die ook lid van de 
commissie Financiën is, wil de minister over deze 
aangelegenheid ondervragen, vervolgens wil 
het VU-kamerlid een wetsvoorstel Indienen dat 
een einde moet maken aan deze willekeur 

Dat wilden de aandeelhouders wel eens 
weten. En of de bedrijfsleiders wisten of 

hun afnemers Barco-producten doorver

kochten? Neen, dat konden zij toch niet 
weten... 

De voorzitter van de aandeelhouders
vergadering, de heer d'Ydewalle, stak 
hen een handje toe, want onderbrak ruw 
de vragenstellerij. Hij vond dat de pa
cifistische aandeelhouders hun nummer
tje lang genoeg hadden opgevoerd. 
Maar was het de kleine aandeelhouders 
alleen maar te doen om keet te schop
pen? Wilden ze een bloeiend bedrijf als 
Barco schade toebrengen? Vanzelfspre
kend niet, integendeel. Hun argumenten 
waren drievoudig, al kregen ze niet eens 
de kans om daarover fatsoenlijk in ge
sprek te gaan. 

1. Een hightech bedrijf kan de wapen-
productie links laten liggen. Bedrijven 
als Barco boeken slechts succes dank zij 
hun grote flexibiliteit. Op korte tijd 
worden de producten vernieuwd. De 
militaire producten vormen slechts een 
klein deel van de omzet. Zo kunnen 
Barco en co zich op eerder korte termijn 
en zonder verlies aan werkgelegenheid 
opnieuw en enkel op burgerlijke pro
ducten toeleggen. 

2. Barco kan niet overleven zonder de 
steun van de Gewestelijke Investerings

maatschappij Vlaanderen (GIMV). Deze 
is nog steeds mét belastingsgeld hoofd
aandeelhouder van Barco. De Vlaamse 
overheid kan haar aandeelhouderspo
sitie uitspelen en het bedrijf verplichten 
zich te heroriënteren. 
3. Vlaanderen heeft niets te zoeken op de 
militaire markten. Dat zijn luie markten: 
er wordt gekocht en verkocht dank zij de 
enorme sommen aan belastingsgeld die 
in deze industrie worden gepompt. Een 
hightech bedrijf kan beter een concur-
rentiële niche in de markt opzoeken. 

PROCES 

Aandeelhouders, ook al zijn ze maar 
bescheiden, hebben recht op informatie 
over "hun" bedrijf. Bij Barco werd het 
spreek- en vraagrecht geschonden. 
Daarom stuurden de aandeelhouders 
een deurwaarder naar Barco met de 
bedoeling het bedrijf voor de rechtbank 
te brengen. De zaak komt voor op 
woensdag 2 september e.k. Er wordt 
antwoord geëist op volgende vragen: 

- Hoeveel investeert Barco jaarlijks in 

onderzoek naar burgerlijke producten en 

hoeveel in dat naar militaire producten? 

- Wie zijn de militaire klanten van 

Barco? 

- Welke producten worden in landen als 

India geproduceerd? 

- Wordt bij overname vooral gekeken 

naar het aandeel van deze bedrijven op de 

wapenmarkt? 

De eisers willen de antwoorden gepu
bliceerd zien in de belangrijkste Vlaamse 
kranten. Maar ook "de tegenpartij" zat 
niet stil, zij schakelde een van de grootste 
advocatenkantoren van België in. Haar 
raadsman verslijt de eisers voor „ide
ologen die in eerste instantie hun ideeën 
bekendheid willen geven". Nochtans is 
tachtig jaar na het einde van WOI, het 
bestaan van een wapenindustrie in 
Vlaanderen een schande en strijdig met 
onze traditie van Nooit meer oorlog. 
Of de Barco-directie het nu graag wil of 
niet, maar deze zaak helpt haar niet aan 
een positief imago. Alleen het afstoten 
van haar wapenproductie is de enige 
manier om opnieuw een proper bedrijf 
te zijn. 

(kdw) 

Processenfonds 
Kristin De Winter zoekt WiJ-lezers die het Forum voor Vredesactie In dit 
proces willen steunen. Dit kan door een bijdrage voor het proces
senfonds te storten op het nummer 523-0403000-40 met vermelding 
"processenfonds Barco". Giften vanaf 1,000 fr. zijn fiscaal aftrekbaar. 
Info over het Forum voor Vredesactie: Van Elewijckstraat 35 te 1050 
Brussel (02/648 75 83). 

27 augustus 1998 



CBSr SUPER; ^ - ^ 
TOOT Uc M0t4VE PAZLJ^ CW^' 

' ^ y / ^ o 

' w 

\ j > 

(*) Le néerlandais est un atout, pas une punit ion ! 

Nederlands voor anderstaligen 
In Vlaamse Rand 

Op initiatief van gedeputeerde Herman 
Van Autgaerden (VU), gaat opnieuw de 
campagneNederlands Tweede Taal (NT2) 
van de provincie Vlaams-Brabant. Doel is 
anderstaligen en migranten aan te moe
digen Nederlands te leren en te gebrui
ken. 

KRACHTLIJNEN 

Zoals bekend verblijven in de provincie 
Vlaams-Brabant, vooral in de brede 
Vlaamse Rand, tienduizenden Neder
landsonkundigen. Zij zijn niet enkel een 
'bedreiging' voor het Vlaams karakter 
van de provincie, maar beperken ook hun 
eigen ontplooiingskansen. 
Want taal is bij uitstek de hefboom voor 
sociale, culturele en economische deel
name aan de samenleving. Daarom heeft 
Vlaams-Brabant nu voor de tweede keer 
een promotiecampagne opgezet om mi
granten en anderstaligen wegwijs te ma
ken in het bestaande lesaanbod Neder
lands. Om de professionele aanpak te 
waarborgen werd de campagne net zoals 
vorig jaar voor 2 miljoen frank uitbesteed 
aan een communicatiebureau. 
De taaicampagne kadert in het beleid 
'Vlaams karakter' van de provincie 
Vlaams-Brabant. Dat beleid omvat een 
heel pakket van maatregelen, met naast 
een 'actief taalbeleid' initiatieven op het 
vlak van cultuur, huisvesting en ruim
telijke ordening. 

Herman Van Autgaerden: ,J[l deze maat

regelen passen in een globaal plan om het 

Vlaams karakter van de provincie en van 

de Vlaamse Rand te versterken. Het taal

beleid bouwt verder op vier krachtlijnen: 

strikte toepassing van taalwetgeving en 

faciliteiten, promotie van het bestaande 

lesaanbod Nederlands, pedagogische 

steun voor scholen met veel anderstaligen, 

het terugdringen van tweetaligheid in het 

straatbeeld." 

De promotiecampagne Nederlands 

Tweede Taal (NT2) wil concreet gestalte 
geven aan de tweede krachtlijn. Maar zij 
past ook binnen het provinciaal inte
gratiebeleid, waarmee gedeputeerde Her
man Van Autgaerden uitdrukkelijk de 
'link' legt. De band tussen het beleid 

Vlaams karakter en het integratiebeleid 
wordt nog verder versterkt. 

STERKE TOENAME 

^ Wat houdt de campagne nu 
juist in? 

H. Van Autgaerden: „Langs advertenties 

in de Franstalige kranten Le Soir, La Libre 

Belgique en La Dernière Heure en een 

blitse huis-aan-huis-folder op 135.000 

exemplaren in de Vlaamse Rand, worden 

anderstaligen gewezen op de troeven die 

kennis van de streektaal voor hen inhoudt. 

Advertenties en folders verwijzen naar het 

gratis telefoonnummer 0800195.119. Van 

daaruit worden de bellers doorverwezen 

naar naburige taaicentra, rekening hou

dend met hun doelgroep. Verder stelt de 

provincie haar webstek (http:l/ vl-bra-

bant.bel berichten/ nederlands.html) ter 

beschikking van de campagne, evenals 

haar e-postadres nederlands® vl-bra-

bant.be." 

Vorig jaar reageerden ongeveer 1.000 
belangstellenden op de campagne, wat 
zich vertaalde in een sterke toename van 
het aantal cursisten in de taaicentra. Bij de 
evaluatie van die campagne bleek echter 
ook dat er een groot kwantitatief en 
kwalitatief aanbodtekort bestaat, niet al
leen in Vlaams-Brabant trouwens. Voor 
Brussel en Vlaams-Brabant moet, aldus 
nog Van Autgaerden, naar schatting 100 
miljoen frank bijkomend volstaan om aan 
de meest dringende behoeften te vol
doen. 

De regionale vu-krant 

vu-De Panne-Adlnkerke 
eist ontslag 

schepen van Toerisme 
Het bestuur van de Volksunie, afdeling 
De Panne-Adinl<er1<e, in vergadering 
bijeen, protesteert met l<lem tegen de 
provocerende politiële van M. Decous-
semaeker, schepen van Toerisme in De 
Panne. 
Het aanleggen van een adressenbe
stand met de taal als parameter is 
verboden volgens de wet op de pri
vacy. Ook kan het opmaken van der
gelijke lijsten een verdoken talentelling 
zijn, wat eveneens onwettelijk is. Men 
spreekt nu al openlijk van 10% Frans
talige inwoners in De Panne. Is dat niet 
om moeilijkheden vragen? 
De bewuste Franstalige informatie die 
de schepen van Toerisme wil verschaf
fen heeft niets te maken met toerisme, 
maar is een gemeentelijk 2-maande-
lijks informatieblad voor Adinkerke en 
De Panne. De noodzakelijke en aan
vaardbare viertaligheid van een toe
ristische folder aanwenden om ge
meentelijke informatie in het Frans te 
vertalen voor de Franstalige inwoners 
is een misleidende argumentatie. De 
schepen overtreedt de taalwet en wil 
dit met een dubieuze redenering ver
doezelen. 
De bewuste Franstalige brief van de 
schepen van Toerisme aan de Frans
talige inwoners van De Panne is even
eens onwettig en dit werd reeds door 

de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Leo Peeters, dui
delijk gesteld. De inhoud van de Frans
talige brief is ook een flagrante mis
kenning voor de vele inspanningen die 
geleverd worden om cursussen Ne
derlands aan anderstaligen (o.a. door 
het OCMW) aan te bieden, 
ledere burger die de wet overtreedt, 
kent de consequenties en hier zien we 
dat de ex-liberaal M. Decoussemaeker 
openlijk de wet naast zich neeriegt. 
Daarom eist het bestuur van VU-De 
Panne-Adinkerke bij monde van haar 
voorzitter N. De Gryse en secretaris A. 
Hemerycke het ontslag van M. De
coussemaeker als schepen van Toe
risme. 

ZOEKERTJE 
BIJVERDIENSTE. Pas gepensio
neerde alleenstaande weduwe 
zoekt bijverdienste als gezel
schapsdame, babysit, kantoor
werk of dergelijke, te Centbrugge 
of omgeving. 
Aanbiedingen bij Oswald Van Oo-
teghem, tel. 09/230.72.87, die be
middelt. 

Lawaai 
De beste herinnering aan onze vakantie met zicht op 
de Ventoux danken wij niet alleen aan de zon, het 
aangename gezelschap, de mooie uitstappen en de 
gezellige gastronomische uren onder de monumen
tale platanen. Wat wij nog het meest waarderen ts de 
zalige stilte die ons toelaat ongestoord een goed boek 
te lezen of een partijtje schaak te spelen met het 
gezang van krekels op de achtergrond. 
Terug thuis lezen wij in het streeknieuws dat het op 7, 
8 en 9 augustus voor de bewoners van de anders zo 
stille dorfi^kem Eist, de meest hectische uit hun leven 
is geworden omwille van een popconcert. 
De in de volksmond genoemde boenke-boenkemuziek 
deed volgens oorgetuigen zelfs de rolluiken en ramen 
trillen. Anderen vreesden dat de pannen letterlyk van 
het dak gespeeld zouden worden. De Inrichters van dit 
Freegebeuren wuiven die kritiek weg met de bewering 
dat de „zwarten In de wlldemis" toch ook een ge
lijkaardige muziek creëfBn. De dreunsessles zouden 
vergelijkbaar zijn met de tam-tam die de tribale muziek 
produceert om het ritme van het hart te beïnvloeden 
en zo in trance te geraken. De lawaaipromotoren 
vergeten er echter bIJ te zeggen dat onze broeders en 
zusters in zwart Afrika niet beschikken over geso
fistikeerde amplificatoren die de bewoners van uren in 
het ronde evenveel uren uit hun slaap houden. 
Moet het nog herhaald dat bezoekers van mega
dancings, die zich wekelijks aan dergelijk lawaai bloot
stelten, hun gehoor emstig beschadigen om uitein
delijk keteidoof te worden of horendol. 
Uit al dat gedruis worden nieuwe Nederlandse woor
den of neologismen geboren zoals de doefdoemauto. 
Dit is een wagen met voornamelijk de bastonen van de 
radio op maximum, bestuurd door een zombie die iets 
later de statistieken van de weekenddoden of -ge
wonden stoffeert. 

In ons landelijk Erpe kan het soms nog stil zjjn, behalve 
wanneer er getrouwd wordt. Dan komt er aan de 
vooravond bijna geen eind aan de karbuurontplof-
fingen die een oude traditie in eer houden. Tydens het 
bruiloftsfeest zelf ondergaan alle genodigden de niets
ontziende terreur van de discjockey die eigenmachtig 
de oorverdovende decibels bepaalt en elk normaal 
tafelgesprek onmogelijk maakt. 
En dan zwijgen wij nog over het gejank van gras- en 
bosmaalers die de zondagsrust in reepjes snijden. 
En toch kan ik intens genieten van een luidruchtige 
Beethoven en Mahler of van een helse brassband van 
Johnny Doover en Benny Goodman. 

Jan Caudroii 
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Ontmoeting op 
de iJzertoren 

Oud vujo-
voorzitter 

SIgurd 
Vangen 

meersen 
bezocht met 

Franstalige 
migranten-

Jongeren de 
IJzertoren. 

Wat doe je tijdens een uitgeregend jon
gerenkamp aan zee ? Ook voor 10 tot 12-
jarige Franstalige migrantenjongeren uit 
Molenbeek is een bezoek aan de ten
toonstelling in de IJzertoren wel de 
moeite waard. 

De gasten, drie Marokkanen, twee Vla
mingen, een zigeuner, een Serviër en een 
Italiaan worden aangegrepen door de 
videofilm in de conferentieruimte. 
„Pourquoi cette femme est en train de 
pleurer? Que'est-ce qui'il dit, Ie mon
sieur la?" 

De gasten waren onder de indruk van het 
spectaculaire uitzicht vanop de Toren, 
liepen als soldaten door de nagebouwde 
loopgracht, snoven met verbazing aan 
het yperiet en keken met grote ogen naar 
foto's van leeftijdsgenoten die in bui
tenlandse oorlogen ledematen zijn kwijt
geraakt door landmijnen. Vooral het feit 
dat kinderen, jaren na de oorlog nog 
altijd benen en armen kwijtraken bij het 
werk op het veld of bij het voetballen, 
maakte diepe indruk. 
Kortom, het waren de normale reacties 
van kinderen die via een tentoonstelling 
met de oorlog worden geconfronteerd. 
Het hadden evengoed scouts uit Hasselt, 
chirojongeren uit Oostende of KSJ'ers 
uit Antwerpen kunnen zijn. Of toch niet 
helemaal? 

OPGEBLAZEN 
Frans die de groep mee begeleidde, ver
telde over de Grote Oorlog, de loop
graven, de dagelijks ellende aan het 
front. De uitleg over de, voor migran
tenjongeren vreemd aandoende, 
Vlaamse leeuw op de top van Toren, was 

al iets moeilijker. Zei Frans „dat de 
Vlamingen hadden gestreden voor Bel
gië, dat ze gesneuveld waren in een strijd 
van grote belangen waar zij als brave 
burgers weinig boodschap aan hadden." 
En dat de Vlamingen aan het front 
gediscrimineerd werden en dat ze door 
Franstalige officieren bevolen werden in 
een taal die ze niet eens begrepen. 
„Als je zoveel geeft en dan nog het deksel 
op je neus krijgt, dan is het normaal dat 
je achteraf je dode collega-soldaten met 
je eigen symbolen eert. Stel dat morgen 
Marokkanen massaal meestrijden in een 
oorlog ter verdediging van Vlaamse of 
Belgische belangen. Dat ze moeten mee
doen als kanonnenvlees, maar dat de 
discriminaties van Marokkaanse solda
ten en van de Marokkaanse gemeen
schap ook na de oorlog blijft verder 
duren. Zouden jullie het monument dat 
opgericht werd om de doden te her
denken dan ook niet versieren met een 
Marokkaanse vlag?" 
Nordin, die duidelijk de slimste van de 
groep is en in Molenbeek dagelijks er
vaart dat de aandacht van zijn autoch
tone medeburgers voor de leefbaarheid 
van zijn wijk, het onderwijs in zijn school 
en zijn latere kansen op werk niet be
paald groot zijn, schudt twijfelend het 
hoofd. „Non, non, non" mompelt hij, 
„si on construit une tour comme 5a et si 
on met un drapeau Maroccain la dessus, 
vous allez sans doute détruire ou faire 
exploder Ie truc." 

„Ja", zegt Frans, „...maar dat is dan het 
tweede deel van het verhaal!" 

Sigurd Vangermeersch 

Beurs over 
Vlaamse beweging 

De geschiedenis van de Viaamse beweging 
heeft een rijke weersiag aan onteibare tijd
schriften, boeken, brochures, affiches, zelf-
kievers, kalenders, vaantjes, (toegangs)i<en-
tekens, doodsprentjes met AVV-VVK of ber-
kenkruis, postkaarten, tekeningen, muziek
partituren, foto's, beeldhouwwerk, schilde
rijen 
Speciaal voor de vele Vlaamse verzamelaars 
die interesse hebben voor de geschiedenis 
van hun Vlaamse beweging wordt op zondag 

18 oktober 1998 van 9 tot 17 uur in zaal 
Nilania, Kesselsesteenweg 38 te Nijlen reeds 
voor de derde maal een Grote Beurs over de 
Vlaamse Beweging ingericht, waarvan de 
opbrengst wordt geschonken aan het Ko-
mitee Wakken herdenkt en aan het 
BDAC/Bormshuis te Antwerpen, 
Kandidaat-standhouders kunnen inlichtin
gen inwinnen bij Lode Van Dessel 
(03/481 82 76) of Jos Pierard 
(03/481 71.88). 

OOST-VLAANDEREN 
zo. 30 aug. SINT-GIUIS-WAAS: 

Met de bus naar de Uzertsedevaart. Op
stapplaatsen: Kerk Meerdonk 7u.30; kerk 
De Kllnge 7u.45, kerk St-Cillis 8u.; Dries St-
Pauwels 8U.10 en Dries SInaai 8u.20. Om 
l i u . eucharistieviering; llu.SO IJzerbede
vaart. Om I5u. bezoek aan de stad Cent. 
Deelname: reis 200 fr.; -12j. 100 fr., be
devaartweide; 250 fr. (wk. 200 fr.) In
schrijven bij Romain De Grave (770.70.62). 

Zo. 30 aug. NEVELE: Met vu-Ne-
vele en de Vlaamse Vriendenkring Croot-
Nevele per boot vanuit Nieuwpoort naar de 
IJzerbedevaart. Deelname boottocht -1-
toegangsprljs: 470 frp.P; Reservatie op 
rek.nr. 141-0595062-13 op naam van Mi
chel Roelens, Gentstraat 5, 9850 Nevele, 
uiteriijk op 20//8. Info bij de bestuurs
leden. 

zo. 6 sept. LEDE: 10de vu-bar
becue in zaal Hofsmeer te Impe. Aperitief 
om I2u. Inkom 400 fr Org.: VU-Lede. 

Zo. 6 sept. LEBBEKE: Mosselfes-
tijn tv.v. 't Wielebelleke. Van 11u.20 tot 
20u. in zaal Ons Huls te Lebbeke. Keuze uit 
mosselen, koude vis- en vleesschotel. Org.; 
VU-Lebbeke. 

vr. 11 sept. DENDERLEEUW: Op
treden van de groepen Peevish en Shoq. 
Vanaf 20u. in Kantine De Standaard. Ge
volgd door fuif met discobar. Org.; VUJO-
Denderleeuw i.s.m. JC Riva. 

Zo. 13 sept. CENT: Arrondiss-
smenteel Braadfeest. In Chalet Plc-Nic, 
Gentse Watersportbaann/Griendljk 1. Deel
name: 1 stuk vlees naar keuze 300 fn, 2 
stukken 350 fr, 3 stukken 400 fr. Aperitief 
en groentenbuffet inbegrepen. Org.; VU-
arr. Gent-Eeklo. Info en inschrijving; 
09/223.70.98 - fax 09/223.71.87. 

W E S T - V L A A N D E R E N 

za. 29 aug. HARINCE: (Roest-
brugge bij Poperinge). Nadienst om 19u. 
voor overieden toneelbezielers Herman 
Bruggen n.a.v. 10 jaar Vlaamse Volksto
neelavonden op de vooravond v.d. IJzer
bedevaart. Na de mis: artistiek getuigenis 
o.l.v. Cuido Van Der Meersch, oud-speler 
groep Herman Bruggen. Met groet a.d. 
graven v.d. voortrekkers v.d. Ernest Van 
der Hallen-jeugdgemeenschap en de Kul-
tuurgemeenschap Haringe. M.m.v. Barbara 
Van den Driessche (solozang) en organist 
Dirk Coutigny. 

zo. 30 aug. LANCEMARK: N.a.v. 
Boerenkrijgherdenking; wandeling van 5 
km langs de Boerenkrijgroute, met levende 
taferelen en scènes uit de vrijkorpsen en de 
Boerenkrijg. Tot slot openluchtfeest rond 
en op de kasteelvijver. Org.: Baekeland-
stoet-comité, culturele raad en Davids-
fonds. 

zo. 30 aug. ROESELARE: Met VU-
Roeselare per fiets naar de IJzerbedevaart. 
Vertrek om 8u.15 op de parking van 't Laag 
Plafond, Noordstraat 211. Na de IJzerbe
devaart verzamelen in de VOVO-hal. Te
rugkeer voorzien rond 18u. 

za. 5 sept. ROESELARE: Cultuur-
markt. Vanaf l4u.Beiaardconcert, opbouw 
van de gerenoveerde kiosk. Van 14u.30 tot 
18u.: opening cultuurmarkt, aankomst 
ReuzenfamWe, dooriopend animatie en in-
fostanden door 50 Roeselaarse culturele 
verenigingen. 

zo. 6 sept. ROESELARE: Met VU-
Roeselare naar de Gordel. Vertek om 6u.45 
aan de kerk van Oekene. inschrijvingsgeld 
(bus Inbegrepen) 300 fr. Inschrijven (zo 
vlug mogelijk) en info bij Mare Declerck 
(051/24.07.28). 

Ma. 7 sept. ROESELARE: WVC-
seniorenclub Roeselare bezoekt het Merg-
helynckmuseum te leper. Samenkomst om 
I4u. op de Grote Marktte leper, inschrijven 
bij Jef Heyndrickx, tel. 051/24.15.11. 

WO. 9 sept. BRUGGE: Voordracht 
met diamontage door Oswald Van Ooteg-
hem over,,Dwars door Canada". Om 15u. in 
de Magdalenazaal, violierstraat 7 te 
Brugge. Deuren om 14u. Na de voordracht 
is er koffietafel voor wie dit wenst. Org.: 
VVVG-Brugge-Zuid. 

DO. 10 sept. BRUGGE: Gouwwan-
deling in Oostende met VWG-Brugge-Zuid. 
Afspraak om lOu. in Duin en Zee. Om 12u. 
lunchtijd met tussendoor optreden van D. 
Haghebaert. 

Ma. 14 sept. BRUGGE: Dagtrip 
met VVVC-Brugge naar Planckendael. Ver
trek rond 8u. station Brugge tot Mechelen 
(9U.30). Van daaruit per boot (om lOu.) 
naar Planckendael. Deelname (trein, boot, 
inkom + gids) 610 f r inschrijven vóór 13/8 
bij Joriska (050/34.19.74 Of 
050/55.15.23). 

ZO. 18 sept. ROESBRUCGE: N.a;V. 
Boerenkrijgherdenking; Om I9u. hoogmis 
In de St.-Martinuskerk, gevolgd door in
wijding marmeren gedenkplaats ter na
gedachtenis van de vrijwilligers, de brand 
en de wederopbouw van het dopr. Ge
legenheidstoespraak door R.A. Blondeau, 
gevolgd door receptie. 

WO. 25 sept. BRUGGE: Martin For-
mesyn over ,,Brugse wandtapijten", om 
15u. in de Magdalenazaal, Violierstraat 7 te 
Brugge. Deuren om 14u. Na de voordracht 
is er koffietafel voor wie dit wenst. Org.; 
VWG-Brugge-Zuid. 

VLAAMS-BRABANT 

zo. 30 aug. GRIMBERGEN :Met 
VTB-VAB-Grimbergen/Beigem/Humbeek 
naar IJzerbedevaart. Vertrek om 8u. Bel-
gem-station; Grimbergen-station 8u.l0; 
Manke Vos 8u.15; oprit Ring in Wemmei 
8U.20. Na de plechtigheid verrassingsbe-
zoek ergens aan de Vlaamse Kust. Reissom 
autobus; 400 fr. Alle info en inschrijving; 
Gaston Asselberghs (02/269.20.77). 

za. 30 aug. DIEST: iJzerbedevaart-
komiteee Diest naar Diksmuide. Met het 
openbaar vervoer of met eigen wagen. 
Info bij MauritsSels (013/31.23.66). 

Za. 30 aug. MEISE: De 71ste IJ
zerbedevaart, de laatste voor de volgende 
verkiezingen, moet een massale uiting zijn 
van de wil van Vlaanderen om zijn lot in 
eigen handen te nemen. De Meisenaars 
hebben de mogelijkheid per bus te be
devaarten, vertrek om 8u.l5 aan het res-
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In memoriam Cuido 
vanaenbroucke 

Ledegem is in rouw want Guido Vandenbroucke is overleden Guido, 
flamingant van bij de geboorte en vroege deelnemer aan de marsen op 
Brussel, werd op 58-jarige leeftijd plots en gans onverwacht van ons 
weggerukt Afdeling Ledegem biedt zijn lieve echtgenote en de ganse 
familie haar oprechte en chnstelijke deelneming aan 

(gd) 

^ UIT DE REGIO ^ 

taurant Manke Vos. Na de plechtigheid 
verrassingsbezoek ergens aan de Vlaamse 
kust. Relssom bus 400 fr. Alle info + in
schrijving: Maurlts Passchyn, Vilvoordse-
steenweg 81 te 1860 Meise, tel. 
02/269.69.35. 

Za. 50 aug. LEUVEN: Met VU-arr. 
Leuven met de bus naar de IJzerbedevaart. 
Opstappen om 7u.30 Grote Markt Tienen en 
om 8u. te Leuven Parking Bodart. Mensen 
in de buurt van het traject kunnen na tel. 
afspraak ook opstappen. Inschrijven (400 
fr.p.p.) bij Nadine Veulemans (016/49.00.48 
- fax 016/49.00.54), "s avonds bü Annle 
Ruytings (016/63.59.05). Toegangskaarten 
bedevaart 200 fr. in wk. 250 fr. ter plaats (-
12j. gratis). 

ZO. 50 aug. BRUSSEL: FVK-Roden-
bachfonds-Bmssels Hoofdstedelijk Gewest 
naar de IJzerbedevaart en bezoek aan Wa-
tou en Kemmelberg. Deelname 550 f r. (bus
reis 200 fr., + avondmaaltijd 550 fr.). In
schrijven op tel. nr. 465.99.25 na 18u.) 
Opstapplaatsen: 8u. Ukkel E. Mtchielsstr. 
51; 8U.15 Anderlecht Westland Shopping 
Center - benzinestation Dupuislaan; 8u.30 
St.-Agatha-Berchem, KB-Schweizerpiein; 
8U.40 Koekelberg, Simonis-metro; 8u.50 
Barrikadenplein; 9u. Schaarbeek, Collig-
nongplein; 9u.15 Neder-over-Heembeek, 
St Pieter en Pauwelkerk. 

Zo. 50 aug. LENNIK: Vlaamse 
Kring Lenntk met de bus naar IJzerbe
devaart. Info en inschrijvingen: Fons Van 
den Bossche, 02/552.42.51. 

za. 19 sept. OUD-HEVERLEE: 
Herfstbarbecue van vu-Oud-Heverlee. Van 
17 tot 20u. in Don Bosco, Waversebaan. 
Deelname: 550 fr., -12j. 200fr Met Schaap 
aan t spit, fijne groentjes, sauzen, rijst, 
brood en aardappelen. 

Di. 22 sept. STROMBEEK-BEVER: 
Debat „Nieuwe Politieke Cultuur: Nood
zaak of Spielerei?" met Bert Anciaux (VU-
ID21) en Hans Bond (SP). Om 20u. in CC 
Strombeek-Bever. ingang 50 fr. Org.: 
Vlaamse Volksbeweging Grimbergen. 

ANTWERPEN 

zo. 50 aug. WOMMELCEM: Met de 
autobus naar IJzerbedevaart. Vertrek: 
7U.15 Broechem kerk; 7u.20 Verkeerslich
ten Rans; 7U.30 Wommelgem Kerkplaats; 
7U.55 Rondpunt parking oprit Antwerpen; 
7U.S0 Borsbeek F. Belrenslaan (CB); 7u.45 
Mortsel (hoek Grote Stwg); 8u. Etsdonk-
Kerkplein; 8u.l5 Hoek Jan de Voslei/Jan 
Van Rijswijcklaan. Deelname: 400 fr. Info . 
Karei De Grijze (03/449.82.12) of Ward Her-
bosch (03/353.68.94).0rg.: KK Jan Pui-
mège, VNSE Edegem, Vlaamse Vrienden
kring en vu-Wommelgem. 

Zo. 30 aug. EDECEM: VNSE met 
autocar naar IJzerbedevaart. Deelname: 
400 fr., toegang inbegrepen. Vertrek Kerk-
plein-Edegem om 8u. Inschrijven bij Karel 
De Grijse, 449.82.12. 

Dr. 1 sept. ANTWERPEN: Met FW-
prov. Antwerpen en de Nederlandse zus
tervereniging naar Kalmthout. Met o.m. 
fietstocht door de Kalmthoutse heide, be
zoek Arboretum en eco-centrum De 
Vroente. Meer info en inschrijving bij Ro-
sine Van Rompaey, 03/666.11.55. 

vr. 11 sept. EDECEM: Bezoek aan 
een waaier van Antwerpse binnenkoertjes, 
binnenhoven en steegjes. Samenkomst om 
14u., Ossenmarkt, voor stadswandeling. 
Deelname 100fr.p.p. Org.: FW-Edegem. 

ZO. 15 sept. EDECEM: FW-Ede
gem wandelt t.g.v. Monumentendag. Sa
menkomst aan het oud-gemeentehuis in 
Edegem om I4u. 

WO. 16 sept. TURNHOUT: Marc 
Platel over „Brussel en de Vlaamse Rand: 
Van ons!". Om 20u. in De Warande. Craös 
inkom. Org.: Vlaamse Kring Turnhout i.s.m. 
VCLD. Info: 014/41.45.79. 

WO. 16 sept. BERCHEM: FW-Ber-
chem bezoekt St-Pauluskerk te Antwer
pen. Samenkomst aan de kerk om 15u.50. 
Rondleiding start om 14u. stipt. Inschrij
ving verplicht (100 fr.) bü bestuursleden 
vóór 10/9. Mannen ook welkom. 

Vr. 2S sept. LIER: Om 20U. in het 
Vlaams-Nationaal Centrum, Berlarij: een in
formele gespreksavond met Lionel Van-
denberghe over de Vlaamse Zaak, de voor
bije en de volgende IJzerbedevaart en zo 
meer... Org.: beheerraad VNC en VOS-Ller. 
info: Marc Hendrickx (015/27.22.01). 

vr. 25 sept. SCHOTEN: Vlaams-
lers Poëziefestival. Met Rita Ann Higgings, 
Patrick Calvin, Miriam Van Hee en Luciennse 
Stassaert. Muzikale omlijsting: Hilda Van 
Eyk (harp). Aristiek directeur: Beatrijs Van 
Craenenbroek. Om 20u. in CC Schoten. 
Org;: FW-prov. Antwerpen. 

Za. 26 sept. EDECEM: Etentje van 
FW-Edegem in het teken van de mooie reis 
naar Engeland. Nieuws volgt. 

zo. 27 sept. KASTERLEE: Vlaams-
lers Poeziefestival. Met Rita Ann Higgings, 
Patrick Calvin, Miriam Van Hee en Luciennse 
Stassaert Muzikale omlijsting: Hilda Van 
Eyk (harp). Aristiek directeur: Beatrijs Van 
Craenenbroek. Aperitiefpoèzie om 10u.45 
in Hof en Rielen te Kasterlee. Org.: FW-
Prof Antwerpen. 

zo. 4 okt. DESSEL: Mosseldag. Van 
I1u.50tot15u.envan16u.50tot20u.inde 
Kristoffelzaal te Heide. Keuze uit. mosselen 
met frieten of brood - kip met appelmoes 
of currysaus - curryworst. Inschrijven bij 
Kris Van Dijck, Blezenstraat 28, tel-fax 
014/57.24.54. 

LIMBURG 
zo. 50 aug. HEUSDEN-ZOLDER: 

Met de bus naarde IJzerbedevaart met om 
14U.50 bezoek aan leper en „in Flanders 
Fields". Vertrek om 7u. Lummen Markt; 
7U.10 Heusden, St.-Willibrordusplein; 
7U.20 Beringen Hoek Scheigoor-
straat/Markt; 7U.30 Paal Oude Tramhalt; 
7U.45 Tessenderlo Vismarkt. Deelname: 
750 fr. (busreis, bedevaart, inkom museum 
en fooi chauffeur). Org.: Uzerbedevaart-
komitee West-Limburg. Info: Frans Van-
stipelen, 011/42.59.95. 

Zo. 6 sept. CENK: Jaarlijks tuin- en 
braadfeest, met streepje muziek Vanaf 
16u. in Restaurant Sint-Maarten, stations
straat 13 te Genk. Deelname 400 (200) fr. 
Inlichtingen en inschrijvingen bij Ria 
Geurts, 089/35.64.18 (19-21U.) en bij Hugo 
Olaerts, 089/35.52.85 (10-12 en 17-18U.). 
Org : VU-Cenk. 

Za. 12 sept. BREE: Jaarlijks var-
kensfeest (barbecue) van VU-kanton Bree. 
Vanaf 20u. op het erf van Jen en Maria 
Neyens, Keyartstraat 19 te Tongerio-Bree. 
Inschrijvingen: Erwin Duhain, 
089/465.461. 

ZO. 15 sept. HASSELT: Exclusieve 
Brunch van VU-Hasselt. In de Catharinazaal, 
N. Cieynaertslaan te Hasselt. Aanvang 
vanaf lOu. Deelname: Volw 400fr., -I2jaar 
250 fr. Info en inschrijvingen: Frieda Bre-
poels, 011/23.70.56. 

Taalgrenswandelen naar Diksmuide 
Zondag jl. vertrokken vanuit de Vlaamse Rand een tiental leden van TAK en WB 

vooreen taalgrenswandeling. Onder het n\otto „taalgrens wordt staatsgrens' 
willen zij stapsgewijs Diksmuide bereiken om er zondag a.s. de IJzerbedevaart bij 
te wonen, in elk van de randgemeenten ontvingen de stappers een symbolische 

bouwsteen die op het podium in Diksmuide een plaats zal krijgen. Als alles 
volgens schema verloopt moeten de jongelui vandaag in Bellegem aankomen en 

vrijdag naar Roeselare trekken. wiJ wenst hen veel moed! 

.EENS CHAP 
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Te koop 
Onze fotograaf schrok zich een hoedje 
toen hij deze mededehng in het vizier 
kreeg. „De Vlaamse Gemeenschap Te 
koop - A vendre." Heb je van je leven! 
Zijn vrees ging vlug over toen bleek dat 
het om de oude gebouwen gaat waar 

vroeger de administratie van Cultuur van 
het ministerie van de Vlaamse gemeen
schap huisde. Deze diensten ruilden de 
Brusselse Koloniënstraat voor de nabij
gelegen Parochiaanstraat, tegenover het 
Markiesgebouw. 

Avec toutes nos amities rotariennes! 

% 

p o u r Seuleii3ie3a< les 
Er zijn mensen die het nooit zullen le
ren! 

Neem nu de heren Jacques De Maen en 
Albert De Bels, respectievelijk voorzitter 
van Rotary Club Lokeren en van Rotary 

Club Oudenaarde. In een luxueuze folder 
roepen beide heren de bevolking van deze 
streken op om mee te doen aan hun 
bloembollenactte / l'action bulbes ten 
voordele van Chdd Focus, het Europees 
Centrum voor Vermiste en Seksueel Uit
gebuite Kinderen. 
Beide seigneurs doen daarbij alsof ze nog 

in de tijd van het Gezm van Pamel leven! 
De betere klasse schrijven zij m het Frans 
{Madame, Monsieur) aan, het gepeupel 
{Geachte) krijgt een vertaling in het Ne
derlands! 

In de wijk Ten Bosse m Deinze werd de 
folder zelfs huis aan huis verspreid, maar 
daar woont dan ook op nummer 26 P. Van 
der Cruysse waar de bestelbon / bon de 

commande voor 10 september a.s. moet 
worden binnengebracht. 
Met rotarische groeten / avec amities 

rotariennes, wel te verstaan! 9 
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TOP ontmoet 
basis 

in Piksmuide 
Gewoontegetrouw organi
seert de Vereniging voor Ont
spanning en Voll<sontwil(i<e-
ling van Oostende (VOVO) op 
de dag van de IJzerbedevaart 
te Diksmuide vanaf 11uur zijn 
Vlaams volksfeest. Het gebeu
ren heeft plaats in de vovo-
halle gelegen aan de Bloem-
molenkaai aan de overkant 
van de IJzerweide. 
In deze ruimte kan men te
recht voor barbecue of een 
koude schotel aangevuld met 
dranken, alles aan fatsoenlijke 
prijzen. 
Centrale ogenblikken van de 
dag zijn de toespraken van 
Bert Anciaux en van Patrik 
Vakrunkelsven. 
Het Vlaams Volksfeest van 
VOVO te Diksmuide in sinds 
jaren synoniem voor een 
vriendschappelijke ontmoe
ting tussen partijtop en mi
litanten. . 

ZAKENKANTOOR 
MARTENS'DE-KEGEL 

N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 

Tel.: 054/33.43.47 

GELDPLAATSINGEN 
LENINGEN 

VERZEKERINGEN 

Wenst U meer informatie over de advertentiemoselijkheden 
in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 
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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 

Tï'icolore zotternij 
in Vlaamse Rand 

In de Vlaamse Culturele Centra van de Rand 
mogen ze voortaan ook vlaggen uithangen op 
anderen dagen dan bijvoorbeeld de 11 dejull. 
Alleen moeten de Vlaamse Culturele Centra in 
de Vlaamse Rand dag In dag in dag uit 
voortaan drie vlaggen laten wapperen, ui
teraard mag de Vlaamse Leeuw klauwen, ook 
de Europese sterretjes mogen schitteren aan 
het plaatselijke firmament en middenin 
moet zowaar de Belgische driekleur hangen. 
Eerst was gezegd dat die ereplaats voor de 
Vlaams-Brabantse provincievlag was voor
behouden, maar die werd later geruild voor 
de Belgische vlag. 
Onnodig te zeggen dat deze beslissing bij de 

Vlamingen In de Rand op heel wat applaus 
kan rekenen! Vooral omdat zij onder de 
indruk zijn van de motivering van deze tri
colore beslissing' die Belgische vlag moet 
inderdaad het bewijs leveren dat Vlaamse 
deuren openstaan voor iedereen en dus ook 
voor de Franstallgen, dat die centra bo
vendien echt pluralistisch willen zijn. En niet 
te vergeten, er is ook nog de "actualiteit". 
Aldus een uitspraak van de directeur van de 
VZW De Randóie hierbij op zijn eentje Is te 
werk gegaan. Er zou in de Vlaamse Rand een 
Franstallg-Vlaamse guerrilla op komst zijn en 
deze wil men afweren met het uithangen van 
de Belgische vlag. 

vu-Essen heeft 
eigen webstelc 

De Essense Volksunie is sinds kort ook 
actief op het Internet. Gemeenteraadslid 
Dirk Smout ontwierp een eigen webstek 
(website). Naast informatie over de plaat
selijke VU-afdeling vindt u daar: 
- de teksten uit het afdelingsblad 't Essens 

LaWIJtje, met de mogelijkheid er een 
elektronisch abonnement op te ne
men; 

- de mogelijkheid om ons rechtstreeks te 
bereiken via e-post (e-mail); 

- allerlei gemeentelijke informatie, zoals 
de openingsuren van de gemeentelijke 

diensten, de bibliotheek, het OCMW en 
de polikliniek; 

- tal van verwijzingen naar andere in
teressante sites in Essen, Vlaanderen en 
de wereld, enz;.. 

In de nabije toekomst hopen we ons 
wagonnetje te koppelen aan de nationale 
VU-webstek die in ontwikkeling is. Voor
lopig vindt u ons op het volgende In
ternet-adres: http:// bewoner.dma.be/ 
dirksm/ index.html 

Tom Bevers 
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B E L G I Ë 

AGUSTA: HET PROCES 
op 2 september begint in Bmssel het Agusta- en 
Dassault-proces voor het Hof van Cassatie. Voor de 
rechtbank verschijnen dertien beklaagden: drie ex-
ministers, een topadvocaat, vier voormalige kabinets

chefs, één adjunct-kabinetschef, een 
penningmeester van een partij, een 
gewezen Europese topambtenaar, een 
Italiaanse en een Franse wapenfabrikant. 
Maar eigenlijk staat een heel politiek 
regime onder verdenking. 
Een handleiding. 

O N D E R W I J S 

BEROEP: SCHOOLDIRECTEUR 
"Een kind valt op de speelplaats. Wie belt de ouders? 
De directeur. Wie gaat mee naar het ziekenhuis? 
Juist. De directeur. Een wc is verstopt. Wie moet 
dat oplossen? De directeur. Je bent amper in een 
ernstig gesprek met ouders, of er belt iemand aan 
de deur. De melkboer met zijn levering, een 
mishandelde moeder die haar nood wil klagen, 
enzovoort. En in mijn vakantie moet ik op reis, 
want anders weten ze me elke dag thuis te vinden." 
Bij het nieuwe schooljaar: drie schooldirecteurs aan 
de klaagmuur. 

K O R T 
Vlaanderen: hoe radicaal wordt de IJzerbedevaart? -
Maatschappij: de pedofiUefobie - Economie: het bank
roet van Rusland - Serie: hoe de wetenschap de nazi's 
hielp bij de holocaust - Kunst: van Memling tot 
Pourbus - Theater: Luk Perceval in Antwerpen - Film; 
de zomer van Hollywood - Rock: het succes van Dead 
Man Ray - Boeken: het ontstaan van de roman - Kerk: 
gesprek met Phil Bosmans van de Bond Zonder Naam 
- Sport: atleten tussen records en 
goud - Wereld: de biecht van Clinton, | 
de crisis in Congo, gesprek met de 
Indonesische president Habibie. 

WEEKEND KNACK: SPECIAL TUINEN: ALLES OVER ROZEN, DAHLIA'S EN BAMBOE -i- KOKEN MET EEN KRUIDENSPECIALIST+ 
NIEUW DEZE WEEK BU KNACK: KNACK AGENDA, UW CULTURELE KALENDER VOOR DE MAAND SEPTEMBER 
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D e nationale voetbalcompetitie is begonnen. Met 

een bang hart en zonder grote 

toekomstverwachtingen. De sportieve strijd belooft 

weinig goeds. Club Brugge wordt opnieuw 

kampioen. Tenzij blessurelast en interne 

moeilijkheden het moreel van de troepen van Eric 

Gerets ondermijnen. Maar dat is weinig 

waarschijnlijk en dat wenst niemand de 

Bruggelingen toe. 

Is Club Brugge nog sterker geworden dan 
vorig seizoen? Zeker niet. Maar de 
enorme kloof tussen Club en de ach
tervolgers werd ook niet versmald. An-
derlecht, dat beweert weer miljoenen te 
hebben uitgegeven, is nauwelijks versterkt. 
De transferpolitiek van de Brusselse club 
stelt weinig voor. Elke visie ontbreekt. 
Trainer Haan beklaagt zich openlijk over 
het financiële onvermogen van zijn club. 
Bereidt hij de vlucht voorwaarts voor? 
Standard haalde Ivic binnen om helemaal 
opnieuw te kunnen beginnen. De Kroaat, 
die door een grote reputatie wordt voor
afgegaan, zag zijn ploeg op de openingsdag 
verhezen tegen Oostende dat als grote 
degradatiekandidaat wordt naar voor ge
schoven. Het wil wat zeggen. 

TOT DE LIPPEN 

Vandaag verwacht men heil van de tra
ditionele seizoenrevelaties. Dit jaar zou SK 
Lokeren met die eer moeten gaan strijken. 
We wensen het de Waaslanders van harte 
toe, maar geloven nooit dat zij Club 
Brugge zullen kunnen bedreigen. 
Neen, weinig wijst in de richting van een 
spannende of sportief hoogstaande com
petitie. De som aan individueel talent werd 

niet verhoogd. Er werden wel veel nieuwe 
buitenlanders aangevoerd, één derde van 
het totale spelersbestand komt uit de 
vreemde, maar topklasse is daar niet onder 
te vinden. België is overigens geen aan
trekkelijke bestemming. Ons voetbal zit 
opgesloten in een neerwaartse spiraal en 
het kan voorlopig alleen maar erger wor
den. 

Woensdagavond zullen we weten hoe we 
in het najaar op het internationale forum 
zullen vertegenwoordigd zijn. Overleeft 
Anderlecht het onbeduidende Osijek? Kan 
Club Brugge tegen het Noorse Trondheim 
- een tegenstander die onze topclubs voor 

Het geduld van de zelf t.o.v. de vei
ligheidsproblematiek totaal ongeïnspi
reerde Louis Tobback heet op te zijn. Hij 
uitte zijn twijfels over de bekwaamheid 
van de voetbalbestuurders openlijk. Hij 
vertrouwt ze niet. We kunnen hem be
grijpen. 

De eerste speeldag van het nieuwe seizoen 
lokte geen 70.000 toeschouwers naar de 

Met een bang hart 
tien jaar met hemd en das aan uitscha
kelden - een nagenoeg hopeloze situatie 
rechtzetten? Laat ons bidden. 
Intussen stijgt het water onze clubs tot de 
lippen. Het veiligheidspasje vormt een 
regelrechte bedreiging voor de clubs. Oc
casionele bezoekers zal men in de stadions 
niet meer terugvinden. Het predikaat ri
sicomatch zal de late beslissers verbannen. 

stadions. Dat is veelbetekenend. Alles wijst 
erop dat er in de komende maanden zware 
tol zal worden betaald voor de gebrekkige 
leiding van de voorbije jaren. 

HET KAN VERKEREN 

Voor het eerst - en dat is eigenlijk nieuw -
kijken de clubs smachtend in de richting 
van de politiek. Of er vandaar enige steun 

mag worden verwacht. Desnoods willen ze 
de unitaire bondsstructuur opsplitsen. Ze 
willen zich zelfs proberen voegen naar de 
wetten van dit land. Het kan verkeren. 
Maar dit alles zal niet volstaan. In de clubs 
moeten de echte voetballeiders opstaan. Er 
moet een jeugdbeleid worden uitgewerkt. 
Dat is gemakkeÜjker gezegd dan gedaan. 
Psychologisch heeft men het Bosmanarrest 
nog steeds niet verwerkt. Trainers moeten 
zich om het spel en om de toeschouwers 
bekommeren. Op de eerste speeldag viel er 
op onze velden nauwehjks wat te beleven. 
Al in de openingsmatch ging men op zoek 
naar „resultaat". De amusementswaarde 
van de wedstrijd was bijkomstig. Hoe kan 
men in de gegeven omstandigheden ver
hopen dat kritisch oordelende sponsors 
hun geld richting voetbalsport zullen laten 
vloeien? 

Neen, ze zijn er nog niet uit. Het wordt een 
bang seizoen. 

Olympus 

Mark Degryse 
tekende voor 
het meest 
opgemerkte 
weder
optreden In 
de Jongste 
voetbal
competitie. 
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OnvergetelUk huzarenstuk 
Het is al oud vuil. We weten het. Maar we 
moeten nog even terugkomen op de 
Ronde van Rankrijk In onze laatste bij
drage voor de vakantie stevende Jan 
Ulrich nog ongestoord op zijn tweede 
Tourzege af. Hem kon niets overkomen 
Maar ook in de wielersport kunnen ge
heime krachten totaal onverwacht voor 
een ommekeer zorgen. Pantani werd in 
een helse Alpenrit, goed voor de ge
schiedenisboeken, voortgestuwd door 
zijn klimtalent en door de weergoden Hij 
vermelde de ongenaakbaar gewaande 
Duitser in één enkele rit 

STEELS 

Koude en regen inspireerden Pantani tot 
een onmogelijke topprestatie, legenda
rische klimmers als Bahamontes, Gaul 
en... Van Impe waardig. Pantani won in 
één enkel seizoen én de Giro én de Tour. 
Daarmee verwierf hij zich een plaats in de 
galerij van de grootsten. Daarmee redde 
hij de Ronde die beschadigd werd door 
de onverkwikkelijke dopingschandalen 
van de ondergang. Tourbaas Leblanc is 
Pantani dank verschuldigd De prestaties 
van de kale Italiaan werden naar ons 
gevoel niet breed genoeg uitgemeten. 
Men zal nog jaren moeten wachten op 
een soortgelijk individueel bravourenum-
mer. De doping heeft Pantani's kracht
toer beschadigd. De opvolger van Felice 
Gimondi had beter verdiend. 

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat de Jongste Tour onvermijdelijk zal verbonden blijven 
met de dopingschandalen. 

Aan de jongste Tour beleefden ook onze 
wielerliefhebbers enige sportieve voldoe
ning. Axel Merckx deed zijn reputatie van 
karaktercoureur aWe eer aan Hij eindigde 
mooi tiende. We weten wel dat veel 
goede coureurs, klassementrijders bo
vendien, de Tour voortijdig verlieten. Ge
dwongen of uit eigen beweging. Maar de 
verdiensten van Merckx en nog een paar 
andere jonge landgenoten werden daar
door niet verminderd. We weten heus 

wel dat er onder hen geen nieuwe Tour
winnaar schuilt, maar wellicht moeten we 
in de toekomst niet langer wanhopen 
wanneer het hooggebergte in aantocht 
is. 
De Tour 1998 zal ook de Tour van Tom 
Steels blijven. Vier ritzeges Niemand 
hield het voor de start voor mogelijk De 
Waaslander nam een knappe revanche 
voor zijn ongelukkige Tour van het jaar 
voordien. Hij behoort bij de rasspurters. in 

geen massaspurt is hij kansloos. We mo
gen opnieuw hopen wanneer het pe
loton in gesloten gelederen op de streep 
afstormt. 

DOOR DE MAND 

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat dejong-
ste Tour onvermijdelijk zal verbonden blij
ven met de dopingschandalen. Het 
Franse justitiële apparaat vond het blijk
baar welletjes Het wist van geen op
houden en gunde de renners en Tour-
bazen geen moment rust De plotse ijver 
kwam velen verdacht voor Maar we hoe
ven ons daar niet over te verwondenen. 
Het was een publiek geheim dat de kwaal 
in alle hevigheid woekerde Dat de mis
toestanden talrijk waren. Corrupte ploeg-
dokters, dealers. Het was geen fraai ver
haal De UCI-bazen wisten dat natuurlijk 
maar deden of hun neus bloedde. Ze 
vonden ook geen afdoend antwoord op 
de problemen waarmee ze geconfron
teerd werden Grote baas Hein Verbrug
gen viel volledig door de mand. Zijn 
geloofwaardigheid is aangetast. Zoals 
zelfs de renners lieten doorschemeren in 
interviews. Zij verweten hem meer bezig 
te zijn met zijn eigen carrière als in
ternationaal sportleider dan met de wie
lersport. Harde beschuldigingen waar
over moet worden nagedacht... 

Olympus 
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Alles over geld. Daar gaat het boekje Het 
verhaal van geld van Arjo Klamer en Harry 
Van Dalen over. Het relaas begint met 
filosoferen over de waarden van het geld, 
waarna de auteurs de geschiedenis van 
het geld uit de doeken doen. De evolutie 
van de steen als betaalmiddel bij pri
mitieve volkeren over muntstukken en 
bankbiljetten tot elektronisch betalen 
vandaag wordt op een vlotte manier 
uiteengezet. Vervolgens wordt nagegaan 
wat het geld betekent voor de gewone 
burger, de econoom en de politicus. Voor 

de burger doet geld vooral dienst als 
ruilmiddel en rekeneenheid In die con
text is iedereen bovendien onderhevig 
aan een bepaald fenommeen: geldillusle. 
Zo voelen werknemers zich bij voorbeeld 
vaak rijker wanneer zij een loonsverho
ging krijgen van 2% terwijl de inflatie 
(stijging van het prijspeil) 5% bedraagt. 
Eigenlijk zijn ze er dus armer op ge
worden, maar beseffen dit niet Zij lijden 
dus aan geldillusie 

In dit boekje wordt verder nagegaan hoe 
de econoom nadenkt over hoe geld in 

Geld, geld, geld • • • 

omloop wordt gebracht. En wat is de roi 
van de centrale bank hierin? Maar uit
eindelijk IS het de politicus die zijn macht 
tracht te gebruiken om - vaak tegen wil 
en dank van economisten in - geld
stromen onder controle te krijgen. Daar 
slagen zij in beperkte mate in... Tot de 
financiële markten er zich echter mee 
gaan bemoeien Voor de geïnteresseerde 

leest Het verhaal van geld vrij vlot. Voor 
een leek zou het dan ook kunnen worden 
beschouwd als een beginnerscursus mo
netaire economie. 

Kristof Agache 
o» Het verhaal van geld. Arjo Klamer &C 

Harry Van Dalen. Serie Weten, Uitg. 
Arasterdam University Press, Amster
dam, 1998. 87 blz., 290 fr. 

12 

•# BOEKEN # 

f'et zal niet de eerste keer zijn dat wij er ons in 
dit biad over verwonderd liebben dat 

uitgevers nog zoveei l<osten en moeite l<unnen en 
willen steken in prentenboeken voor kinderen. 

Opnieuw een selectie. 

De pracht van 
prentenboeken 

Voor de allerkleinsten verscheen er 
'Snoep op stokjes', een stevig kijk- en 
voorleesboek van Lieve Baeten over de 
kleuters Tom en Nina. Die laatste vindt 
het erg prettig dat ze bij Tom mag gaan 
spelen en ze heeft daarom een lolly voor 
hem meegenomen. Ze spelen braaf totdat 
Tom op het potje moet... 
Eten is ook het onderwerp van 'Hap voor 
hap' van Ludo Enckels & Machteld Ber-

naert. In dit boekje maken kinderen ken
nis met Eva die een boterham eet. En bij 
iedere hap neemt het stuk brood een 
andere vorm aan. Nu eens is het een 
tunnel, dan weer een beer, een kabou
terhuisje of een boot. Gezien er 10 keer 
gehapt wordt, is 'Hap voor hap' ook nog 
eens een telboek. Origineel en - wie weet 
- te gebruiken voor als zoon- of doch
terlief weer eens van tafel wil zonder 
gegeten te hebben... 
Ook in 'Lekker eten' - verschenen in de 
Mozaïek-reeks van Clavis - maken de 
jonge lezers kennis met voedings- en 
eetgewoonten. Na een inleiding leren 
kindern wat er allemaal met hun eten 
gebeurt of kan gebeuren wanneer ze 
doorgeslikt hebben. Ze ontdekken ook 
welke stoffen er in hun voeding zitten en 

wat die voor het lichaam betekenen. Ook 
de - voor vele lekkerbekken zeker ge
kende - voedingspiramide, met daarin de 
acht voedingsgroepen - krijgt een 
plaatsje. Daarna volgt uitleg over iedere 
groep met ook recepten om zelf klaar te 
maken. Leerrijk, maar nooit saai boek 
voor kinderen vanaf een jaar of 9. 
In dezelfde reeks verscheen ook 'Hoeveel 
kost een olifant?' van Dirk Musschoot. 

Ongeveer zoveel als een auto, zo blijkt uit 
het antwoord. In dit boek maken de 
lezertjes kennis met nogal wat dieren
manieren. Hoe worden dieren geboren? 
Waarom hebben ze soms van die vreemde 
gewoonten? Is een dolfinarium wel goed 
voor de dolfijnen? Allemaal vragen 
waarop deze uitgave een antwoord 
geeft. 

Van de kosten van een olifant naar het 
varken Leopold, een creatie van Lina 

Gellert, is in prentenboekenland maar 
een kleine stap. In 'Toen Leopold een 
pestkop was' kan het vervelende biggetje 
ondanks zijn gedrag toch een beetje op 
onze sympathie rekenen. Dit erg grappig 
boekje voert Leopold op in één van zijn 
mindere dagen. Hij kan het pesten niet 
laten en dat - gekoppeld aan de plezierige 

Goed om weten 
c» Snoep op stokjes. Lieve Baeten. Uitg. Clavis 

-Hasselt. 1997.12 blz. 
o» Hap voor hap. Ludo Enckels & Machteld 

Bernaert. Uitg. Clavis - Hasselt. 1998. 28 
blz., 395 fr 

c& Lekker eten. Uitg. Clavis - Hasselt, i.s.m. 
Voeding en Gezondheid vzw. In de ivio-
zaïek-reeks. 1998. 48 blz., 595 fr. 

o» Hoeveel kost een olifant? Dirk Musschoot. 
Uitg. Clavis - Hasselt. In de Mozaïekreeks. 
1998. 45 blz., 595 fr. 

c» Toen Leopold een pestkop was. D. Gellert. 
Uitg. Lannoo - Tielt. 1998. 44 blz., 350 fr. 

c» De Engel en het Blauwe Paard. Ulf Stark & 
Anna Hóglund. Uitg. Querldo - Amsterdam. 
1998. 44 blz., 550 fr. 

c» Wolken in het zand. Wally de Doncker & 
Gerda Dendooven. Uitg. Davldsfonds-ln-
fodok. 1998. 32blz., 495fr. 

c» Mijn papa. Guldo Van Genechten. Uitg. 
Clavis - Hasselt. 1998. 32 blz., 495 fr. 

o» Het kleine grote meisje. Url Oriev & Jacky 
Gleich. Uitg. Leopold - Amsterdam. 1998. 
32 blz., 550 fr. 

o» De potloodprinses. Brigitte Minne & Anne 
Westerduin. Uitg. Clavis - Hasselt. 1998. 32 
blz. 495 fr. 

c» De loof boot. Quentin Blake. Uitg. Fontein -
Baarn. 1998. 32blz., 498fr 

CS- De Gluurders. Miriam Moss & Delphlne Du-
rand. Uitg. Ploegsma - Amsterdam. 1998. 
518fr. 

£EW PÊSTffOP WAS 

Oino sellerf 

( J i } •> ï • - " • • • ' I N ! ) 

tekeningen - zorgt voor heel wat 'zwij-
neske' woordspelingen. Keurig! 
Het scheppingsverhaal leert ons dat het 
God is die alle dieren op aarde heeft 
gezet. In het mooie 'De Engel en het 
Blauwe Paard' is dat niet anders. God 
heeft buiten de engel niemand om mee te 
spelen en hij verveelt zich dan ook een 
beetje. Anderzijds raakt de engel ook wel 
uitgekeken op Gods gezelschap. Om zijn 
vriend te plezieren maakt God voor de 
engel een blauw paard. Maar dat had hij 
misschien beter niet gedaan, want nu 
heeft engel alleen nog maar oog voor zijn 
blauwe viervoeter. God besluit het pro
bleem aan te pakken ... Origineel met 
mooi tekeningen! 

Bij uitgeverij Davidsfondslinfodok ver
scheen ook al een soort 'scheppingsfabel'. 
'Wolken in het zand' heet hij en hij doet 
het verhaal van Flop, een soort kip die 
geboren wordt uit een eeuwenoud ei op 
Dasland. Wally de Doncker en illustrator 
Gerde Dendooven laten het beest op zoek 
gaan naar het waarom van haar aan
wezigheid. Is het om sporen te maken? 
Om bloemen te zien? Daar komt de lezer 
zeker achter! 

Hoeveel gemakkelijker is het niet om 
door een vader en een moeder op de 
wereld te worden gezet. Dat ondervindt 
ook de kleine Jan in 'Mijn papa', een 
product van eigen bodem. Guido Van 

Genechten laat met erg mooie, kleurrijke 
illustraties zien wat kleine kinderen zoal 
met 'hun' papa kunnen doen. Maar Jan 
heeft alvast geluk want zijn papa is de 
allerliefste van de hele wereld en ... hij is 

Lekker ete 

helemaal van hem. De kleine Channelijne 
denkt daar in 'Het kleine grote meisje' 
enigszins anders over. Ze is nogal klein 
van gestalte en dat maakt haar leven er 
niet bepaald gemakkelijker op. Haar ou
ders houden er te weinig rekening mee. 
Een en ander verandert nogal drastisch 
wanneer ze op een nacht droomt dat ze 
reusachtig groot geworden is en haar 
ouders echt maar dwergjes zijn. Nu is het 
aan haar om te morren over de kle
dingkeuze, de tafelmanieren en de manier 
waarop haar ouders 's ochtends hun 
tanden poetsen. Alles gaat goed totdat 
Channelijne alleen in huis is... 
In het erg geslaagde 'De potloodprinses' 
van Brigitte Minne en Anne Westerduin 

maken de lezertjes kennis met Emma. Het 
grote passie van dit kleine meisje is te
kenen. Op een dag tekent ze wat ze altijd 
al heeft willen zijn: een prinses. Wie 
schetst haar verbazing als het prinsesje 
plots tot leven komt en een aantal niet 
alledaagse eisen stelt aan haar uiterlijk. 
Natuurlijk worden beide toch nog goede 
vrienden. 

Quentin Blake is vooral gekend omwille 
van zijn tekeningen voor de verhalen van 
Roald Dahl. Dat hij het ook alleen kan 
bewijst hij met 'De loofboot' een fan
tasierijk verhaal over twee kinderen die 
op een open plek in het bos een creatie 
met bomen en struiken ontdekken die 
veel gelijkenis vertoont met een boot. De 
kinderen gaan er een kijkje nemen en 
stellen vast dat er ook een kapitein aan 
boord is. Het avontuur kan beginnen. 
Minder avontuur bij het maffe 'De Gluur
ders' van Miriam Moss en Delphine Du-

rand. Dit boek doet het kleurrijke verhaal 
van een familie 'Flodder' die iedereen in 
de buurt begluurt. Ze zien alles en weten 
over iedereen wel iets te vertellen. Maar 
één ding schrikt hen af: zelf begluurd 
worden. Kan u met ons raden dat dat nou 
net hetgeen is dat gaat gebeuren? Ver
rassend einde! 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Meeste vrouwen kiezen verkeerde 

beha", 

las Ahasvenis 

Wij B zegt, moet H zeggen! 

© 
Zoals het avondklokje thuis tikt 
zo tikt het in Koekelberg 

© 

Kwik kwakt 

© 

Gebedje: 

„Voor Spice en drank wij danken U o Heer!" 
© 
Sprookje: 

„Ooh Monica, waarom heb je zo'n grote mond?" 

© 

Toestand in Moskou blijft troebel 

© 

Neologisme: 

Aanstekersgastritis 

© 

Schepen in de Panne gehakt 

© 
Liever links dan Onkelinx 

© 
Agusta: proces... 
...sie op komst 

© 

Jean-Louis Maitla. 
een Baskisch 

cultuurmllitant 

• CULTUUR • 

Op de berg Ataburu die het dorp Ez-
terenzubi domineert, werd een sobere 
gedenksteen onthult ter ere van Jean-
Louis Maitla. De omgeving is mdruk-
wekkend, roofvogels cirkelen op lage 
hoogte rond. Voor hun plezier of op zoek 
naar prooi. 

DE HEKS 

Het drama Jean-Louis Maitia is schrij
nend. In 1996 werd hij gearresteerd. 
Waarom? Dat weet geen mens. Of toch? 
Natuurlijk weet men waarom. Gewoon 
pesterij! Met de aanhouding van Maitia 
wilde mevrouw Ie juge Le Vert, bijge
naamd "akelare" {de heks), alle Baskische 
nationalisten treffen. 
Want Maitia was betrokken bij tal van 
nationalistische initiatieven, was voor
zitter en een van de stuwende krachten 
van Seaska, de Baskische scholengemeen
schap die ook vanuit Vlaanderen ge
steund wordt. Bovendien baatte Maitia 
de boeken- en platenzaak Zabal uit ge
legen aan de Rue Pannecau in (Petit) 
Bayonne. 

Na zijn aanhouding werd Maitia naar 
Parijs overgebracht. Toen hij reeds 8 
maanden zat verlengde juge Le Vert {den 

duvel z'n wuf) hetaanhoudmgsmaat. Mo
tief? Noodzaak voor het onderzoek en 
omdat de ETA-acties niet ophouden. 
Maar welk onderzoek en welke acties? 
Tijdens de 8 maanden cel werd Maitia 
nauwelijks 1 keer ondervraagd door Le 
Vert (op 16 december 1996). 
In juni van vorig jaar kwam hij dan vrij. 
Het onderzoek was blijkbaar afgerond. 
Zijn familie en vrienden hadden het on
middellijk door: Maitia was een totaal 
gebroken man. Enkele maanden later, op 
29 augustus 1997, overleed hij plot
seling. 

CULTUURMILITANT 

Vrienden richtten op de flanken van de 
Ataburu voor Maitia een gedenksteen op 
en strooiden er zijn asse uit. Ludo Docx, 
de Vlaamse Bask, was daarbij aanwezig. 
Op het monumentje, drie op elkaar ge
stapelde stenen, staat een vers dat in vrije 
vertaling als volgt luidt: 
Langs alle aders van Seaska 

vanuit alle bergrivieren 

en de vier windstreken 

heb je een zee gemaakt 

waarin je asse 

tot leven zal komen 

want dank zij uw strijd 

leeft de Baskische taal. 

Jean-Louis Maitia 
1942-1997 
Agur eta ohore 
(Tot ziens en alle eer) 

Maitia noemde zichzelf een „cultureel 
militant gedurende 20 jaar". Over het 
gebruik van geweld had hij een wel
omschreven mening. „Ik geloof in de 
kracht van de geweldloosheid om het 
geweld te verslaan. Het gebruik van ge
weld sluit de geesten in plaats van ze te 
openen." Bij dit zoveelste drama, een 
"feitje" in de geschiedenis van het grote 
Frankrijk, passen meer dan ooit de woor
den van de Baskische dramaturg Alfonso 
Sastre:„Als ze me doden heet dat vrede. 
Maar het is oorlog als ik me verdedig." 
Op de Baskenavond, die op 7 november 
a.s. te Brasschaat doorgaat, zal Jean-Louis 
Maitia herdacht worden, in het bijzijn van 
zijn weduwe. 

Jan van Maasland 

In dit weidse landschap, tegen rotsblokken aan, werden drie stenen gestapeld. 

Drie stenen en een vers herinneren aan het leven en de dood van een Baskische 
cultuurmllitant. 
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OPGAVE 116 
HORIZONTAAL 
2. Deze meneer houdt een 

bloem onder z'n kin (7) 
7. Als 't zó gesteld is, mag 

iedereen het weten (12) 
8. Zo'n getal kun je niet paar 

noemen (6,6) 
10. Ter plaatse (2) 
11. Vervaden hulsvesting (10) 
13. Op dit moment zonder 

kleren, althans in Frankrijk 
(2) 

14. Wat achterop komt (2) 
16. Schrandere huisdieren! 

(6,6) 
18. Legerbende (5) 
VERTICAAL 

1. Coudzoekerij, zo gezegd! 
(8) 

5. Op komst (2, 8) 
4. Zoetigheid van plantaar

dige afkomst (6) 
5. Dit dier beschikt over het 

dubbele van het aantal po
ten van een olifant (4) 

6. Zeg maar gerust' gestoten 
(9) 

9 Zo'n verklaring leg Je af 
(3) 

11. Aan 't Engels ontleend 

Hollands woordje waar
mee je 100 gram aanduidt 
(3) 

12. Helemaal niks (3) 
14, Ditdeelvandehuidzitaan 

de achterkant (6) 
15. Door horizontaal 14 om te 

keren verkrijg je een meis
jesnaam (2) 

17. Naar onderen (4) 

OPLOSSING OPGAVE 115 
Horizontaal: 5. eigengeldje; 
7. toog, 8, tanden; 9. met 
vuur spelen; 12. rite, 13 ge
luk; 14. stelen: 15 tand, 16. 
schotel. 

Verticaal: i . kilometers; 2. 
weggevlucht; 5. welterusten, 
4. gedeelten; 6. danspret; 10. 
eilaas, 11. eend. 

Onze winnaar van deze week is 
Omer Ceidhof uit de Kasteel
straat 104 te 1853 Strombeek-
Bever. Hu krijgt binnenkort 
Moord en doodslag In Bel
gië van Jeroen Wits thuisbe
zorgd. 
De briefkaart met de oplossing 
van opgave 116 venwachten 

8 

i m 
1 

13 

16 

9 

10 

• 
1 

Wij ten laatste op maandag 7 
september a.s. op onze re
dactie, Barrlkadenplein 12 te 
1000 Brussel De winnaar van 
deze opgave ontvangt dan 
Moord en doodslag in Bel
gië van Jeroen vs/iis, uitge
geven bij Scoop te Cent. Mee
doen is de boodschap! 
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DE PAARDENFLUISTERAAR 
Monty Roberts, hoofdpersonage in Nicholas Evans' 'De paar

denfluisteraar' zegt dat Robert Redford het boek mishandeld heeft, 

net zoals de paarden in de film. Roberts, voormalig rode

okampioen die stand in was voor John Wayne, Charlton Heston en 

James Dean, klaagt ook aan dat zijn naam niet te vinden is in de 

persmap of op de filmgeneriek. 

SPAWN 
Deze film - de verfilming van een comic-strip van ToddMcFarlane 

- is een visueel festijn, die in beeld wordt gebracht door de speciale 

effecten-tovenaar Mark Dippe (o.a. Terminator U' en 'Jurassic 

Park'). Het verhaal gaat over geheim agent Al Simmons, een 

vechtmachine die alles en iedereen die hij wil kan uitschakelen. 

NIEUW IN DE BIOS 

maar die met een schuldgevoel zit van hier tot aan de scheve toren 

van Pisa. Enkel zijn vrouw kan hem door zijn kwade momenten 

heen helpen, en dan beginnen de opdrachten nog verkeerd af te 

lopen ook, en vallen er onschuldige slachtoffers. Leuke ac

teursprestaties, al willen die wel eens ondergeschikt zijn aan het 

beeld. (**V1) 

DE AS VAN MIJN MOEDER 
De gesprekken met Emily Watson (Breaking the waves) om als 

hoofdrolspeler te fungeren in Frank McCourt's Pulitzerprijs-

winnende memoires 'De as van mijn moeder', zijn in hun 

eindstadium. Regisseur Alan Parker (The commitments) mikt op 

september voor de start van de opnamen. Het scenario is van de 

hand van Laura Jones, een specialiste in het adapteren van 

Pulitzerprijswinnende romans; ze schreef ook het scenario voor 'A 

thousend acres' van Jane Smiley en 'The shipping news' van E. 

Annie Proulx. In dit geval begon ze het script te schrijven voordat 

McCourt de Pulitzerprijs kreeg. Heel wat sterren van Ierse afkomst 

stonden (en staan nog steeds) in de rij voor een rol in een film die 

klein begon, maar die - net als het boek - enorme afmetingen begint 

aan te nemen. Voor de mannelijke hoofdrol staat Robert Carlyle, 

die we laatst zagen toen ie uit de kleren ging in 'The Full Monty', 

hoog genoteerd bij de bookmakers. 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P • 

mr. 
^:J^ The Presidio Amerikaanse film van Peter Hy-
ams uit 1988. Sentimentele actiethriller met enkele» 
opmerkelijke achtervolgingsscènes, die echter d e | 
hele film niet kunnen redden. Een ongewone drie- f 
hoeksverhouding staat een vlot verloop van h e t | 
onderzoek naar een moord in een militaire basis in de * 
weg zat. 29 aug., Ned. 1 om 20u.29 

^:^ The American President Amerikaanse film 
van Rob Reiner uit 1995 met Michael Douglas, Annette 
Bening en Michael J. Fox. De vrij jonge Amerikaanse 
president Shepherd werd na zijn benoeming we-; 
duwnaar en bereidt zich nu voor op de verkiezingen. 
Hij komt in contact met Ellen Wade, de knappe 
lobbylste van een milieubeweging... BUI Clinton en zijn 
adviseurs stelden het Witte Huis wijd open voor cast 
en crew. Zon. 30 aug., BBC 1 om 2iu. 

De Langste Reis Nederlandse TV-film van 
Pieter Verhoeff uit 1995 met Erie van der Donck, 
Johan Leysen e.a. Gerard Martens is een werkloze 
academicus en een keurige hulsvader. Op het eerste 
gezicht leidt hij een alledaags bestaan, maar zijn 
carrière is gestrand door wat hijzelf „het verraad" van 
zijn zakenpartner noemt. Hij zoekt wraak en bedenkt 
een waanzinnig wreed plan... Zon. 50 aug., Ned. S 
om 21U.12 

^=!? Kwesties Eerste deel van een biografische 
documentaire over Paul Vanden Boeynants. In en lang 
gesprek met Philippe Van Meerbeeck kijkt VDB terug 
op zijn carrière, een soms hilarisch verhaal over een 
man die het van slagerszoon tot premier schopte. 
Dins. 1 sept.. Canvas om 2iu.05 

Forester Whitaker 
in het schitterende 
'The Crying Game'. 
Woens. 2 sept.. 
Canvas om 20u.30 

^=Jp Jan Publiek Eerste aflevering van een nieuwe 
reeks discussieprogramma's (we zijn al toe aan het 
vierde seizoen) met een 20-kopplg panel van on
bekende Vlamingen en een wisselend panel met 
telkens drie BV's. Gastheer is nog steeds Jan Van 
Rompaey Don. 3 sept., TV1 om 20U.55 

^=^ In the line of fire Amenkaanse film van 
Wolfgang Petersen uit 1995 met Clint Eastwood, Rene 
Russo en John Markovich. Gehelmagent Frank Hor-
rlgan heeft zichzelf nooit vergeven dat hij als lijfwacht 
van president Kennedy dertig jaar geleden In Dallas 
niet in staat was de dodelijke kogels te stoppen. Nu de 
huidige president aan zijn campagne voor een her
verkiezing begint, ontdekt Horrlgan een complot om 
de kandidaat-president te vermoorden. Hij ziet zijn 
kans om zijn fout van 50 jaar geleden te herstellen... 
vrU. 4 Sept.. TV1 om 2iu.30 

De wereld draait 
op reclame 

I Job@, dat is de nieuwe naam 
van de vroegere De Personeelsgids. Humo 

zal wekelijks een overzicht geven van de 
personeelsadvertenties die verschijnen in 
Job@. De groeiende markt van de per
soneelsadvertenties is jaarlijks goed voor 
bijna 2 miljard fr. 

De dag dat er geen onderzoeken 
meer worden gedaan naar de effecten van 
TV zal waarschijnlijk de dag zijn dat de 
aarde stopte met draaien. Een recent 
Amerikaans onderzoek toonde aan dat 
kinderen meer schrik krijgen door het 
kijken naar het journaal dan naar fictie. 
Als kinderen op een leeftijd zijn gekomen 
dat ze het onderscheid kunnen maken 
tussen 'echt' en 'verzonnen' dan kijken ze 
liever naar een spannende thriller dan 
naar het televisienieuws. 94% van de 
deelnemers aan het onderzoek denkt dat 

het TV-journaal niets dan de waarheid 
verkondigde. 

Nieuw studiemateriaal over TV 
dient zich inmiddels aan in de vorm van 
de 'seconde-spot', een reclameboodschap 
die precies één seconde duurt, net genoeg 
om de bedrijfsnaam duidelijk in beeld te 
brengen. Inventieve reclamejongens wil
len voorkomen dat mensen wegzappen 
tijdens reclame. 

Blijkens een bericht in de Fi

nancieel Economische Tijd werd in de 
eerste helft van dit jaar in België overigens 
16% meer uitgegeven aan reclame t.o.v. 
het jaar voordien. In het totaal gaf ad
verterend België van januari tot juli zowat 
30 miljard uit. Omdat de cijfers niet van 
de media zelf komen moeten ze met enig 
voorbehoud bekeken worden. Vooral de 
televisie gaat met nogal wat reclame-

In het najaar zullen Maurice De Wlldes 
afleveringen programma 's over o.m. 

de repressie heruitgezonden worden. 

gelden lopen. Het is mogelijk een ver
klaring voor het grote aantal TV-studies: 
ze worden gedaan in het belang van de 
adverteerder, niet in het algemeen be
lang. 
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Hét belangrijkste verschil tussen de 
BV's van de openbare omroep en 
die van VTM of VT4 is dat de eerst-
genoemden betaald worden met 
geld van ons allen. Een ander op
merkelijk verschil tussen de BV's van 
beide kampen, is dat die van de 
Reyerslaan zelden tot nooit van het 
scherm verdwijnen als ze niet scoren 
in de kijkcijfers. Verdwijnen van het 
VRT-scherm kan maar op twee ma
nieren overstappen naar de com-
merciëlen of een 'meningsverschil' 
krijgen met de 'oversten' Om 
daarna vakkundig weggezuiverd te 
worden. Hadden pakweg Goelen, 
Ysebaerten Van der Taelen zich iets 
inschikkelijker opgesteld, ze waren 
nog altijd in loondienst van tante 
VRT. 
Bij de commerciële concurrentie 
spelen de wetten van de markt een 
dominante rol en dat is daar één van 
de belangrijkste factoren voor het 
verdwijnen of verschijnen van 
nieuwe gezichten. Wordt er naar 
hem of haar gekeken - slaagt hij of 
haar er m.a.w. in om de adver
teerders te behagen - dan kan de 
VTM-BV zich veel veroorloven in de 
kleurrijke familie. In het andere geval 
gaat het mis, vraag dat maar aan 
Dingenen, Van Thilt, Van der Maat, 
Peeters,... Voor hen bleek, na eerst 
enkele jaren het credo van VTM 
verkondigd te hebben, het oubol
lige 'huis van vertrouwen' plots toch 
weer goed genoeg. 
We moesten daaraan, maar ook aan 
het verloop binnen de VTM-top, 
denken toen we ons opmaakten 
voor een aflevering van 'Chez Ma
griet', één van de weinige Vlaamse 

VRT-programma's die deze zomer 
voor het eerst op de buis waren. In 
'Zo vader, zo dochter', voorafgaand 
aan de praatshow, merkte Sabine De 
l/os op dat één van de pannelleden 
toch zo weinig had moeten lachen. 
„Of onze grappen moeten zo slecht 
geweest zijn" voegde ze er in een 
verlicht moment aan toe. Het was 
waarschijnlijk dat laatste, maar om
dat de dochter van vader A haar 
brood verdient met omroepen 
zweeg hij zedig en deed hij zijn ding. 
voor aap zitten in een debiel spel
letjesprogramma. 
Diezelfde Sabine De Vos mocht ove
rigens de vooriaatste 'Chez Magriet' 
aankondigen. Dat verraste enigszins 

„'Onder de Indruk' zal je bedoelen 
Margriet" wees het meisje de gast
vrouw terecht. 
Het taalgebruik van deze schater
lachende vleesberg - toch het 
imago waarop Hermans haar hele 
loopbaan heeft uitgebouwd - was 
niet het enige dat ons jeuk deed 
krijgen. Ook de inspiratieloosheid 
van het programma en de stroom 
onnozelheden die de gastvrouw 
over haar publiek uitstortte - in het 
bijzonder tijdens de opname met de 
gespierde beachvolleyballers -
maakten ons voor uren onaan
spreekbaar. Blijkbaar moetje in deze 
stroom mee want ook iemand als 
Johan Anthierens- die toch meer te 

Bij de VRT zit je veilig 
Chez Magriet, donderdag 20 augustus 1998, TV1 

omdat Magnet Hermans 'Zo vader 
zo dochter' officieel niet meer pre
senteerde omdat ze dan in twee 
opeenvolgende programma's te 
zien zou zijn. Omroepsters zijn klaar
blijkelijk een klasse apart. We kwa
men wel te weten dat Magriet 'en
kele van haar geheimpjes zou prijs
geven'. 
Waar de 'suppappe' zat? Toch niet, 
het bleken taalgeheimpjes te zijn. 
„Was jij niet chemisch ingenieur?" 
vroeg ze aan weervrouw Sabine 
Haagdoren. 'Scheikundige' verbe
terde die tactvol. Aan een andere 
gaste, een verlamde vrouw die ooit 
als model in Playboy haö geposeerd 
vroeg Magriet of haar ouders niet 
'onder de voet' waren toen ze merk
ten dat hun dochter veriamd was. 

vertellen heeft - moest zich schik
ken in het beantwoorden van enkele 
domme vragen over zijn boek over 
Jacques Brei. Magriet liet hem nooit 
uitspreken, maande hem aan om op 
de tijd te letten, ... en besloot dat 
Brei een man was „waar we waar
schijnlijk nooit over uitgepraat ra
ken". Had ze de auteur nu eens drie 
volle minuten ononderbroken aan 
het woord gelaten, we hadden ten
minste meer geweten over wat er in 
zijn boek gaat staan. Soit, we zullen 
het binnenkort zelf wel lezen. En 
voor Magriet - die in een nog niet zo 
ver verieden ermee dreigde op te 
stappen aan de Reyerslaan - hebben 
we maar één goede raad; blijf bij de 
VRT, want daar zitje veilig. 

Krik 
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Misleidende 
reclame 
In een vraaggesprek met de Interna
tional Herald Tribune heeft „nninister-
president" Van den Brande openlijk ver
klaard dat hij geen onafhankelijke 
Vlaamse staat wil Volgens hem is een 
„onafhankelijke staat" een concept uit 
de negentiende eeuw, dat in het toe
komstige Europa geen betekenis meer 

zal hebben Dat klinkt heel mooi, maar 
waarom past men dat nooit toe op 
België? Dat is een schoolvoorbeeld van 
een staat die gebouwd is volgens een 
negentlende-eeuws concept Boven
dien IS het een volkomen kunstmatige, 
zeer ingewikkelde en zelfs tegennatuur
lijke staat Een onafhankelijk Vlaanderen 
hoeft met onder die kwalen te lijden 
Zelfs voor de geduldigste en de meest 
gematigde Vlamingen zou het nu dui

delijk moeten zijn dat Van den Brande 
slechts een allbi-flamingant is Hij wordt 
door de CVP gebruikt om de partij een 
kunstmatig Vlaams imago te geven, dat 
absoluut niet met de realiteit overeen
stemt Als de wetgeving tegen mis
leidende reclame ernstig werd toege
past zou Van den Brande tot aftreden 
gedwongen worden De Vlaamse tekst 
op zijn verpakking stemt met overeen 
met de belgiastische inhoud Iemand 

die op het einde van de twintigste eeuw 
nog blijft leuteren over de „Belgische 
meerwaarde" heeft duidelijk een in
tellectuele trein gemist België biedt 
ongetwijfeld een grote meerwaarde aan 
Walen, migranten, FDFers en leden van 
de koninklijke familie, maar zeker met 
aan eerlijke hardwerkende Vlamingen 

Koen Bultinck, 
DIksmulde 

• WEDERWOORD • 

Pelhaize Is anti-
Vlaams! 
Delhaize is een Waals en anti-Vlaams 
bedrijf: het verdrijft in z'n Brusselse fi
lialen zo veel mogelijk het Nederlands, en 
het steunt de anti-Vlaamse feesten van de 
Franse Gemeenschap in Kraainem elk 
jaar opnieuw. Het is een kampioen-ver-
franser. 

Daarom organiseert de Vlaamse Volks
beweging samen met het Taal-Aktieko-
mitee drie keer per jaar in heel Vlaan
deren een boycot van Delhaize. met 
Kerstmis, met Pasen en nu: d.w.z. voor de 
schoolaankopen voor 1 september. 
We vragen alle jonge Vlamingen om de 
Brusselse taaldiscrimmatie te helpen be
strijden. Het Nederlands moet m heel 
Brussel een goed verstane en gesproken 
taal worden. Wie dat met aanstaat, ver
huist maar naar Wallomè of naar Frank
rijk. 

Delhaize bhjkt ongevoelig voor vrien
delijke woorden en verstaat alleen de taal 
van de daden. Doe je schoolaankopen dus 
met bij een Vlaamsvijandige zaak. 
Bedankt voor je steun! 

P.C. Paardekooper, 
Leiden 

Zieke rat 
Professor Arpad Putzer van het Rowett 
Institute van de Universiteit te Aberdeen 
deed talrijke, vnj beperkte proeven met 
ratten die gevoederd werden met ge
netisch gewijzigde aardappelen. Na een 
periode, vergelijkbaar met 10 jaar voor 
mensen, werd vastgesteld dat de groep 
met genetisch gewijzigd voedsel met al
leen een lichte achterstand had in de 
groei, maar vatbaarder was voor ziekten. 
Als besluit hierop werd gesteld dat ge
netisch gewijzigd voedsel langer en stren
ger moet uitgestest worden. 
Professor Putzer stelde: „Ikzelf zou dit 
voedsel met eten. Vooral het effect op het 
immumteitsstelsel is zeer verontrustend. 
Dergelijk voedsel kan dus ook gevaarlijk 
zijn voor de mens. Er moet langer en meer 
uitgetest worden eer verantwoorde be
sluiten kunnen genomen worden." 
Het IS nu wel zo dat genetisch gewijzigde 
aardappelen in Engeland nog met vrij
gegeven zijn voor verkoop. Maar soja en 
andere voedingswaren, komende uit an
dere landen en werelddelen, dan weer 
wel. 

Monsanto stek dan weer dat dit allemaal 
veilig IS en streng uitgetest wordt. Het 
bedrijf besteedt jaarlijks om en bij de 60 
miljoen fr. om de genetisch te wijzigen 
technologie aan de verbruiker aan te 
prijzen. 

Monsanto: „Genetisch gemanipuleerd 
voedsel leidt tot een hogere voedsel
productie en vermindert het gebruik van 
chemicaliën, vooral herbiciden dan, in de 
landbouw." 

Onze commentaar: Meer dan de helft van 
wat tot op heden op punt gesteld werd 
door Monsanto en dgl. was gericht om 
het mogelijk te maken bepaalde her
biciden te gebruiken zonder dat het gewas 
zelf hieronder lijdt. Dus voor eigen ge
win, want dit concern fabriceert trou
wens het bewTiste herbicide. Dat anders 
met zou kunnen aangewend worden... 
Zelfs bij proeven om de gewassen re-
sistenter te maken t.o.v. bepaalde moeilijk 
te bestrijden ziekten (soms ook plagen) 
moeten vergaande onderzoekingen uit
gevoerd worden om andere, minder gun
stige neveneffecten op te sporen. 
De onderzoekers moeten vooraf reken
schap geven over wat ze willen op punt 
stellen. De gezondheid en het welbehagen 
van de gemeenschap moeten primeren 
boven economisch gewin. Het komt ons 
voor dat men die onderzoekers teveel hun 
eigen gangen laat gaat. Op grond van 
wat? 

Rik Dedapper, 
Geraardsbergen. 

P.S. Achteraf werd de wetenschapper die 
het bericht bekend maakte door het in
stituut gewraakt. Mogen wij zo vrij zijn te 
veronderstellen dat dit gebeurde onder 
druk van de GG-giganten? 

Brabants voetbal 
Hierbij willen wij reageren op een artikel 
Voor een splttsmg van het Brabants voet

hal, van de hand van de Herentse VU-
schepen Jos Bex (WIJ, 30 juli jL). 
Het spreekt vanzelf dat wij volledig ak
koord gaan met zijn voorstel, behalve 
wanneer hij Vlezenbeek rangschikt in de 
reeks 2de provinciale B - Brabant-Wal-
lon/Bruxelles. 

Jos Bex heeft daarbij schijnbaar uit het 
oog verloren dat Vlezenbeek een deel
gemeente IS van Sint-Pieters-Leeuw, dus 
Vlaams-Brabant. 

Dat het grenst aan Brussel moeten wij, 
spijtig genoeg, iedere dag ervaren, en 
steeds meer moet ook hier gestreden 
worden voor het behoud van het 
Vlaams. 

Tegenover onze achterban, waaronder 
supporters van bedoelde ploeg, zijn wij 
verplicht om een rechtzetting te vragen. 
De anderen zouden maar al te zeer la
chen, wanneer wij als Vlaams-nationa
listen Vlezenbeek zouden opofferen aan 
Bruxelles. 
Het IS met onze gewoonte om partij

genoten nodeloos terecht te wijzen. Onze 
schepen in Herent zal wel begrijpen dat 
het hier absoluut nodig was. 

Guido Vandervelde, 
Voorzitter VU-Vlezenbeek 

Naschrift 

Het voorstel van VU-schepen Jos Bex 
voor de splitsing van de unitaire Bra
bantse provinciale reeksen in een reeks 
Vlaams-Brabant/Brussel en Brabant-Wal-
lon/Bruxelles ontlokt veel reacties. Po
litici van andere partijen, gemeentebe
sturen en clubs zegden hun steun toe. Jos 
Bex mocht ook boze reacties optekenen, 
vooral dan van mensen die betrokken zij 
met de bestuursorganen van de KBVB. 
Ook de zetduivel was van de partij. Guido 
Vander Velde, VU-voorzitter van de af
deling Vlezenbeek, merkt terecht op dat 
Vlezenbeek in het WIJ-artikel foutief in
gedeeld werd bij de 2de provinciale B 
Brabant-Wallon/Bruxelles. Vlezenbeek 
bedankt voor deze „vreemde" promotie 
en neemt vrede met haar opstelling in de 
3de provinciale B van de Vlaams-Bra-
bantse reeks. In het afgedrukte voorbeeld 
moeten Black Star en RC Schaarbeek 

toegevoegd worden zodat ook deze reeks 
uit 16 i.p.v. 15 ploegen bestaat. 
Met onze verontschuldigingen aan de 
vrienden van Vlezenbeek. 

WIJ 

Melkkoe 
Reeds 13 jaar leef ik samen met mijn 
huidige echtgenote. Gedurende 10 jaar 
waren wij gewoon samenwonend, maar 
aangezien ik haar als samenwonende op 
geen enkele manier het vruchtgebruik 
van mijn eigendom kon geven, besloten 
WIJ 3 jaar geleden te huwen, zodat ik haar 
veilig kon stellen. 

Aangezien ikzelf op brugpensioen ben en 
mijn vrouw op pensioen, verwachtten wij 
elk jaar een belastmgbrief van ongeveer 
80.000 fr. bij te betalen. Normaal zal u 
zeggen, iedereen betaalt zich momenteel 
blauw aan allerhanden (al dan met tij
delijke) belastingen. Nu, daar willen we 
het nog met over hebben, maar wat ons 
wel als de bliksem getroffen heeft en 
ronduit schandalig is, is dat wij het vol
gende jaar, alléén omdat wij gehuwd zijn, 
zomaar eventjes 210.000 fr. mogen bij
betalen aan Vadertje Staat' Alstublieft! 
Dit kan met meer. Wij nemen aan dat een 
politieke partij voor haar belangrijkere 
zaken eerst wil bespreken, maar vroeg of 
laat zal zij zich met deze problemen 
moeten bezig houden, want meer en meer 
mensen gaan ermee te maken krijgen 
Vroeger stelde dit probleem zich met, 
omdat er maar één kostwinner was, maar 

sinds de jaren '60 zijn de vrouwen mee 
gaan werken, en die generatie komt nu 
stilaan op de pensioengerechtigde leef
tijd. ZIJ zijn diegenen die ermee te maken 
krijgen en het is de plicht van de politici te 
zorgen voor de gewone burger die hen 
tenslotte verkozen heeft. 
Waar zitten nu die partijen die het gezin 
centraal stellen? Die de waarden van het 
gezin hoog in het vaandel dragen? Of zijn 
die waarden alleen een kapstok om po
litieke ideeën aan te hangen en ze op die 
manier makkelijker te verkopen tijdens 
verkiezingscampagnes ? 
Moeten wij dan toch nog scheiden, willen 
we met als melkkoe gebruikt worden? 
Men kan iemand toch met straffen omdat 
hij gehuwd is? 

WIJ kunnen alleen hopen dat het pro
bleem ernstig genomen wordt en er daad
werkelijk iets aan verandert. Ondertussen 
leven wij zuimg verder en proberen om de 
centen tegen het volgend jaar bijeen te 
sparen. 

Ferdmand Wuyts en Hilda Reinehr, 
Wilnjk 

WIllTVira. merci! 
Toevallig zag ik op VTM De zomer van 

'98 met Will Tura als centrale gast. Toen 
Luc Appermont hem de vraag stelde „Of 
hij zich, nu hij in het centrum van het land 
woont, meer Vlaming voelde?", luidde 
zijn antwoord „Ik ben een Belg, ik voel 
met internationaal'". 
Is dhr. Tura vergeten dat hij op kosten (in 
't wit en m 't zwart) van de gewone 
Vlaamse mens in muffe parochiezalen, 
zwoele danstenten en in onnoemelijke 
„Vlaamse" culturele centra, rijkelijk aan 
de kost IS gekommen' Zelf heb ik bij één 
van zijn optredens „Omdat ik Vlaming 
ben" uit volle borst meegezongen! In
ternationaal kwam hij trouwens nooit aan 
de bak! 

Beste lieve Vlaamse mensen laat Arthur 
Blanckaert in 't vervolg dus maar in „'t 
Belgisch" zingen' 

Leon Bancken, 
Riemst 

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

15 



o oit was hij goed voor 1 miljoen 

voorkeurstemmen, vandaag 

laat hij "langs omwegen" weten dat hij een punt zet 

achter zijn politieke loopbaan. Mare Platel, die hem 

vele jaren als Wetstraat journalist meemaakte, tekent 

een afscheidsportret van Leo Tindemans. De man 

met wie „het anders zou worden"... 

• U I T S M I J T E R ^ 

Weet jij soms wie die man is? Zo fluis
terde de moderator mij in het oor tijdens 
een overigens druk bijgewoonde W B -
debatavond ergens in het zuiden van 
Oost-Vlaanderen. Onderwerp van de 
discussie: de facihteiten in de Vlaamse 
rand. De man in het publiek die het 
woord vroeg was Jan Verroken, de CVP-
volksvertegenwoordiger die de facili
teiten goedkeurde met "de dood in het 
hart". 

STUNT 

Weet jij soms wie die man is? 

Een oud-Wetstraatgediende krijgt die 
vraag natuurlijk meer. Toch verbaast ze 
mij telkens. Is het dan toch waar dat 
publieke bekendheid zo gemakkelijk 
verwatert? Dat zelfs de turbulente Leo 
Tindemans bijvoorbeeld vandaag nog 
maar een herinnering is. Zelfs voor zijn 
eigen CVP-partijcongres? Een decen
nium lang beheerste hij voor die partij 
het Belgische politieke toneel, maar een 
ultieme al dan niet staande ovatie kon 
niet. Er was geen tijd om publiek af
scheid te nemen van de man die zijn 
partij ooit 1 miljoen voorkeurstemmen 
bezorgde. Het is natuurlijk juist: Tin
demans laten spreken betekende altijd 
wel een zeker risico voor de organi
satoren. Op het spreekgestoelte voelde 
de politicus zich steeds als een vis in het 
water. Zo verplichtte hij vanop de tri
bune van het partijcongres in de Brus
selse Magadalenzaal moeiteloos de top 
van de CVP om hem te "ondergaan" als 
opvolger-partijvoorzitter voor Wilfried 
Martens die naar de Wetstraat 16 ver
huisde. De Magdalenazaal daverde van 
het minutenlange applaus, maar het con
gresbureau zag lijkbleek. Het scheelde 
niet veel of de verbale (politieke) stunt 
van Tindemans zorgde er voor dat men 
nog lang zou moeten wachten op de 
eerste regering Martens. 

CEWESTVORMINC 

Omdat hij op het jongste CVP-congres 
het woord niet kreeg, liet Tindemans 
dan maar langs omwegen weten dat hij 
straks ophoudt met de dagelijkse po
litiek. Hij zal wel nog van alles doen, 
maar na het Belgische parlement is nu 
ook het Europese hoofdstuk voor Tm-
demans afgesloten. 

Daarmee verdwijnt ook een van de laat
ste grote acteurs uit de opera buffa 
"Belgische Staatshervorming". Hij was er 
inderdaad bij toen einde van de jaren 
1960 de zogenoemde Werkgroep van de 

28 het begrip "gewestvorming" heeft 
uitgevonden. Hij was de eerste Vlaams-
Belgische excellentie uitdrukkelijk belast 
met de hervorming van deze staat, het 
zogenoemde T(mdemans)6cT(er-

wagne)-duo. In 1974 organiseerde hij 

het eerste gesprek van "gemeenschap tot 
gemeenschap", het mislukte conclaaf van 
Steenokkerzeel. Goed vierentwintig uur 
lang hield hij daar zijn onderhandelaars 
samen. Met de Volksunie en het FDF-
RW er bij en dat op uitgesproken Vlaams 
grondgebied zonder faciliteiten! Drie 
jaar later stond hij mee aan de wieg van 
het beruchte Egmont-Stuyvenbergpact, 
dat hij niet eens anderhalf jaar later mee 
tot de pruUenmand veroordeelde. Zijn 

regering aan de koning aan te bieden". 
Een opmerkelijke geste die hem het 
jarenlange ongenoegen heeft gekost van 
wijlen koning Boudewijn. Tindemans 
werd pas minister van staat als ook zijn 
opvolger Martens op die bevorderings-

Ook Tindemans 
nog maar 

een herinnering 
broedertwist met zijn opvolger Wilfried 
Martens was ooit voer voor een bloe
derige cover van het intussen al lang 
vergeten Brusselse weekblad Pourquoi 

Pas}. Een duivelse Tindemans dook op 
achter de rug van de niets vermoedende 
Martens, klaar om die met een stevige 
dolksteek in de rug uit de politieke weg 
te ruimen. Nogmaals, zo stond het op de 
omslag van het Brusselse weekblad. 

VOGELTJES VANGEN 

"Met deze man wordt het anders". Deze 
man was Leo Tindemans, die als CVP-
boegbeeld voor de verkiezingen van 
1974 goed 82.000 stemmen haalde. 
Na zijn TnT-periode was hij op Land

bouw terecht gekomen, waar hij een 
bijna heroïsche rel moest overleven met 
zijn toenmalige regeringscollega André 
Cools over het verbod van vogelvangst 
met netten op in het wild levende zang-
vogels. Gaston Eyskens had behoorlijk 
wat diplomatie nodig om de tegenstel-
hng tussen beide kemphanen te over
bruggen. Op de persontmoeting na de 
wekelijkse kabinetsraad waar de rel in 
het voordeel van Tindemans werd be
slecht, mocht alleen Cools met patron 

Eyskens meekomen om zijn ongenoegen 
aan de journalisten uit te leggen. Dat was 
hoogst ongewoon: vader Eyskens vond 
zichzelf voldoende sterk om de voltallige 
Wetstraat-pers alleen te woord te staan. 
Dat kon niet gezegd worden van zijn 
opvolger, de ook al overleden Waalse 
socialist Leburton. Als één van de vele 
vice-premiers in dit veelkoppige kabinet 
kreeg de goed bespraakte Leo Tinde
mans natuurlijk alle kansen op weg naar 
een publieke doorbraak. Een jaar later 
stond hij zelf aan het hoofd van de 
regering, hij zou premier blijven tot hij in 
het najaar van 1978 „van hier naar de 
koning ging om het ontslag van de 

Tindemans twijfelde nooit om te laten 
blijken wanneer iets hem niet zinde. 

lijst stond en men hem niet langer kon 
voorbij gaan. Het Paleis-le Palais gaat 
soms bijzonder subtiel te werk. 

EUROPA 

Anderen zullen later uitgebreid en zon
der twijfel kritisch schrijven over deze 
opmerkelijke politieke figuur. Over de 
vraag bijvoorbeeld wat hij nu zelf dacht 
over al dat staatshervormen, waarvoor 

hij als bewindsman rechtstreeks verant
woordelijk was. Of over de vraag naar 
zijn toch wat vage "Vlaams" profiel. Of 
over zijn doen en laten als premier en 
nadien als een zacht uitgedrukt opval
lend partijvoorzitter. Of hij geen spijt 
heeft van het mislukken van het Eg-
montpact, enz... 

Op minstens twee punten kunnen de 
historici niet twijfelen. Leo Tindemans 
geloofde en gelooft zonder twijfel nog 
altijd in de Europese eenwording. Alleen 
is het weinig waarschijnlijk dat het Eu
ropa van vandaag dat van Tindemans is. 
Zijn Europa volgt de voetstappen van de 
echte Europese groten zoals bijvoor
beeld Robert Schumann, Konrad Ade
nauer en anderen. Voor Tmdemans moet 
Europa ook draagster zijn van twintig 
eeuwen Westerse beschaving en cultuur. 
Wie hem daarover aan de praat brengt, 
moet wel weten dat er voor de rest van 
de avond nog maar weinig ruimte is voor 
nog een ander onderwerp. Tijdens een 
debatavond kreeg hij twintig minuten 
tijd voor een Europese inleiding. Als 
moderator liet ik hem (samen met het 
publiek) bijna anderhalf uur ononder
broken aan het woord en was nadien zelf 
bijna overtuigd van het Europese pro
ject. Voor zijn (lange) inleiding had hij 
eigenlijk niets bij, nauwelijks enkele 
krabbels op de uitnodiging. 

JOURNALIST 

En dan is er de journalist Tindemans. 
Begonnen als journalist liet minister, 
premier of partijvoorzitter Tindemans 
zelden of nooit echt blijken dat hij de 
journalisten best kon missen. Zijn le
gendarische persman Werner de Crom-
brugge had zelden moeite om zijn baas te 
overtuigen van toch nog een gesprekje 
met een wachtende journalist. Zo nodig 
mocht de brave persman of - vrouw met 
de vaak nogal late excellentie Tindemans 
meerijden naar een volgende afspraak, 
zo kon men de journalistieke babbel in 
de wagen afhandelen. 
Zeer zeker, vertelde Tindemans zoals 
zijn voorganger Gaston Eyskens zelden 
of nooit alles. Alleen kon hij de jour
nalisten doen geloven dat hij zich toch 
had laten strikken door hun verstandige 
vragen. Hij deed het met zodanige zwier 
en stijl dat ze minstens de indruk kregen 
dat hij hen ernstig nam. En dat is iets dat 
men van zijn sommigen van zijn op
volgers niet kan zeggen. 

Mare Platel 

Als oud-
Journallst 
wist 

Tindemans 
best hoe een 
politicus met 
de pers moet 
omgaan. 
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