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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

D e VU nam deel aan de 

burgersinspectie naar de opslag 

van illegale kernwapens op de 

luchtmachtbasis van Kleine Brogel. Op 

geweldloze, maar actieve wijze wou de partij 

bewijsmateriaal verzamelen over de 

aanwezigheid van nucleaire 

massavernietigingswapens in dit land. 

Aan VU-senator Bert Anctaux en 

voorzitter Patnk Vankrunkelsven werd de 

toegang tot de opslagplaats ontzegd. De 

ludieke actie in Kleine Brogel kan als 

voorbeeld dienen voor de wijze waarop in dit 

land politiek wordt bedreven. Zo zijn de 

politieke leiders er op uit om - al dan met 

bewust - tal van fundamentele politieke en 

maatschappelijke problemen te ontkennen. 

Over meerdere, vaak onrustwekkende, 

evoluties wordt alles behalve een breed debat 

gevoerd Daarmee gaat een waas van 

geheimzinnigheid met de besluitvorming 

gepaard. Wie tegen dit alles ingaat, wordt snel 

de mond gesnoerd, als pohtiek 'incorrect' 

beschouwd of voor naïeveling versleten 

Nochtans is elk weldenkend mens het 

erover eens dat de aanwezigheid van de meest 

destructieve wapens zoals kernwapens gevaren 

inhoudt. Minister van Landsverdediging/ean-

Pol Poncelet (PSC) weigert te antwoorden op 

vragen ter zake. Een parlementair debat over 

kernwapens blijft aldus uit. Nochtans heeft de 

bevolking het recht te weten hoe de vork aan 

de steel zit. Het hgt hier geenszins in de 

bedoeling om enkel de federale regering met 

alle zonden van Israel te beladen. Zo weigert 

de Vlaamse regering enige openheid te 

vertonen m.b.t. de besluitvorming omtrent het 

Mestactieplan. Ook de economische 

zegebulletins van een overigens nog weinig 

ambitieuze Vlaamse regering zijn ongepast. 

Het Levi Strauss-drama zal ook de Vlaamse 

politici aangerekend worden. Bovendien 

neemt de armoede, vooral bij jongeren, toe en 

wordt de kloof tussen arm en rijk nog groter 

(zie blz. 4). 

De jongste weken is andermaal 

aangetoond hoe premier Dehaene en de 

meerderheidspartijen ostentatief weigeren met 

de belangen van de Vlaamse gemeenschap 

rekening te houden. Zo heeft Dehaene in alle 

stilte met PRL en FDF een 'akkoord'over de 

versoepelde én versnelde 

naturahsatieprocedure bereikt. Zonder 

fundamenteel debat komen duizenden meuwe 

Belgen in aanmerking om nog tijdens de 

wetgevende verkiezingen van juni 1999 te 

'moeten' gaan stemmen. Dat kan tot 

rampzalige gevolgen leiden voor de positie 

van de Vlamingen in de Brusselse 

hoofdstedelijke raad 

(Zie ook blz. 3) 
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D e krant van verleden week Op een
zelfde bladzijde tussen een handvol 

titels deze twee 1 Economische euforie 
bij Vlaamse regering 2 Armoede is ver
dubbeld in Wallonië s Anderendaags de 
mededeling dat Levi Strauss dne vesti
gingen in Vlaanderen gaat sluiten Werk
loosheid voor 931 mensen en in evenveel 
gezinnen kans op armoede Ook ons week 
blad heeft op gezag van het Vlaams Eco 
nomisch Verbond getiteld Hoogconjunc
tuur in Vlaanderen Weliswaar met de waar
schuwing dat de internationale omgeving 
onzeker is Wij bekennen ootmoedig mee 
te hebben gezongen in het koor van de 
eufonsten 
Ja onze regio rijdt om de woorden van de 
Vlaamse minister president te citeren dap 
per mee in het koppeloton van de wel 
boerende Europese regio s maar Vlaan 
deren is geen eiland Als het internationaal 
stormt waaien ook bij ons de pannen van 
het daki De internationale onzekerheid is 
wijdverspreid Er is de Aziatische crisis waar 
vooral Japan klappen krijgt er is het Rus 
sische kluwen dat de chaos nabij is Maar 
de onzekere internationale omgeving ligt 

ook in het Westen Op kop in de VSA waar 
het Impeachment onweer boven presi 
dent Clinton dreigender wordt Dé zaak is 
meer aan het worden dan de veroordeling 
van een buitenechtelijke affaire dit wordt 
het proces van alle misstappen die de 

Clintons (zouden) hebben begaan Als de 
Republikeinen daar in slagen is het met 
uitgesloten dat de affaire ook economi
sche gevolgen krijgt De VS kent een groei 
vertraging de dollar verzwakt en de fi 
nanciele markten raken ontregeld 
Nee Vlaanderen is geen eiland in de we 
reldzee' Elk tnomfalisme over onze knusse 
hoogconjunctuur is misplaatst en geeft 

Deles 
van Levi's 

bovendien voer aan allen die beweren dat 
WIJ leven als op zichzelf geplooide wel
gedane renteniers 
Vanuit een comfortabele positie is het 
makkelijk meevoelen met de werknemers 
van Levi Strauss maar dit brengt zo weinig 
aarde aan de dijk Dat hebben die van 
Renault ook ondervonden de Parijse con 
structeur verkoopt weer volop zijn wagens 
ondanks onze vele dure eden Er zal geen 
Ford geen VW meer of minder verkocht 
worden omwille van een sluiting of een 
afslanking Het is de pijn die blijft omdat 
een multinational een wezen zonder gelaat 

IS een kille doder die vanuit een ver land 
op de zoveelste verdieping van zijn wol
kenkrabber beslissingen neemt Niet eer
der nadat hij zijn winstbalansen heeft na 
gekeken en vervolgens op de wereldkaart 
heeft aangepnkt waar hij nog grotere win 
sten kan maken 
Dat IS wat Levis doet in Amerika in Frankrijk 
en in Vlaanderen Winst heeft mets te 
maken met nationaliteit met taal of met 
ras winst spreekt - net zoals het kapitaal 
trouwens - een eigen taal winst is winst en 
daarmee uit 
Volgens (de ondertussen emeritus) hoog
leraar Roger Blanpain zijn we nog maar aan 
het begin van onze misene Morgen volgen 
nog andere sluitingen voorspelt hij Blan 
pain wijt dit onheil aan de ongebreidelde 
open-markteconomie die ons land po 
litici en sociale partners aanvaard hebben 
en die onlangs bevestigd is door de goed 
keuring van de Verdragen van Maastricht 
(1991) en Amsterdam (1997) 
Renault Ford Levi s om het bij deze voor
beelden te houden zouden nu toch de 
ogen moeten openen van alle geledingen 
die met tewerkstelling bezig zijn Willen de 
studiediensten van al deze partners zich nu 
eens onbevooroordeeld rond de tafel gaan 
zetten en zich zonder mekaar vliegen af te 
vangen - over de toekomst beraden in 
volle eerbied voor de staatkundige realiteit 
van dit federale land en voor de bevoegd 

heden die al dan met (terecht) aan de 
Europese Unie werden afgestaan rekening 
houdend ook met de wetmatigheden van 
het internationale kapitalisme Die op
dracht IS dwingend nieuwe banen geen 
lapmiddelen hoe nobel bedoeld ook En 
zeker geen eufone meer' 
WIJ gunnen Vlaams minister Ene Van 
Rompuy de pluimen voor zijn inspanningen 
ten voordele van de Renault-arbeiders 
maar van succes kan slechts spraak zijn 
wanneer ellen weer aan de slag kunnen De 
vakbonden die hun machteloosheid ook 
internationaal zien groeien zouden in zo n 
geschetste opdracht een nieuwe adem 
voor de komende eeuw kunnen vinden 
Ook het patronaat dat van de nationale 
landkaart wordt gespeeld sinds beslissin
gen grensoverschrijdend worden geno 
men en de kapitalen in wereldwijde por
tefeuilles zijn ondergebracht kan voor 
zichzelf een taak vinden 
Waar het om gaat is het creëren van een 
toekomstgerichte tewerkstelling in een 
gezond evenwicht tussen geestesarbeid 
en handenarbeid in eerbied voor mens en 
natuur, en gedragen door een regionaal 
verankerd en een controleerbaar inter 
nationaal kapitaal Dit ideaal verwezenlijken 
tegen de grijpgrage EU en tegen de ge 
laatloze wereldeconomie in wordt dé uit 
daging voor de 21ste eeuw 

Maurits van Lledekerke 



AllezalaFrance!? 
'Frankrijk kan Waalse schulden overnemen' 

kopte De Standaard van afgelopen zaterdag. 

De krant een artikel gelezen van ene Adrien 

Laurent in een blad van de beweging 

'France'. Die streeft naar de aanhechting 

van Wallonië bij Frankrijk. Indien dat zou 

gebeuren, en Wallonië zijn deel van de 

Belgische staatsschuld zou meenemen, dan 

zou de schuldenlast van Frankrijk maar met 

enkele procenten stijgen tot 61,6% van het 

Franse BNP. Genoeg voor de 

Maastrichtnorm. Daarbij weze opgemerkt 

dat Laurent zich voor de schuldverdeling 

baseert op bevolkingsaantallen, niet op de 

manier waarop deze schuldenberg tot stand 

kwam. Een onafhankelijk Wallonië zou, 

o.w.v. de 3.S00 miljard schuld, niet kunnen 

overleven. 

Vernieuwend, 
dat wel! 

„Heel wat voormalige PNPb-leden hadden op 17 september In 
een brief aan de partijtop meer democratie gevraagd. „Als 
antwoord kregen we allemaal een bnef, waarin werd me
degedeeld dat we uit de partij werden gezet", zeggen Chns-
tiane Ghlot, ex-verantwoordelijke van het arrondissement La 
Louvlère, en Pierre Chaudron van het arrondissement Char
leroi." 
Uit De Standaarüvan donderdag 1 oktober 1998. 

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

Vlaanderen mag zijn wer-
vlngsexamens niet zelf organiseren, 
maar moet beroep blijven doen op het 
federale Vast Wervingssecretariaat. 

Het vinden van geschikte leer-
kracliten wordt steeds moeilijker. Oor
zaken zijn vooral de onzekere werk-
voorwaarden. Voor leerkrachten Latijn 
denkt men er zelfs aan om 'bereid
willige gepensioneerden' opnieuw in 
te schakelen. 

De krantenkoppen worden 
weliswaar minder groot, maar dat kan 
niet verhinderen dat Vlaanderen zijn 
vijfde gekke koe mag tellen. 

De Orde van Geneesheren is 
niet gekant tegen een medisch ver
antwoord doplngsebrulk door sport
mensen. 

De introductie van de zgn. SIS-
kaart. een sociale identiteitskaart, is 
uitgesteld tot 1 januari. De kaart ver
vangt het geknoei met kleefbriefjes. 

Kinderen van hooggeschooi-
deii lopen gemiddeld meer hoger on
derwijs. 

55+'ers mogen vanaf volgend 
jaar - geheel vrijblijvend - een gratis 
opfrlsslngscursus rijden gaan vol
gen. 

Bij een studentendoop in Lou-
vain-la-Neuve komt een jongeman om 
het leven. 

Ofschoon hij nog niet veroor
deeld is, werd Etienne Mangé door de 
fiscus at bedacht met een aanslag van 
60 mio.fr. 

België is een paradijs voor XTC-
toeristen. 

De basisrente op de spaarboek
jes wordt veriaagd tot 2%. 

Dirk Trioen. de spijtoptant in 
het dossier van de vrouwenhandel, 
ging in hongerstaking omdat de be
lofte op werk en een woning niet wer
den nagekomen. 

Zo'n 725.000 mensen bezoch
ten de Open Bedrllvendag. Dit jaar 
waren er slechts 50.000 Trein-, Tram-
en Bus'ers. 

FRANCHIMONT 
Sinds 2 oktober jl. is de wet-Francbimont 

van kracht. Door de wet krijgen zowel 
daders als slachtoffers meer rechten. 
Voortaan beschikken slachtoffer en famihe 
over gedeeltelijk inzagerecht in het ge
rechtelijk dossier. De onderzoeksrechter 
kan dit wel nog 
weigeren, maar moet dan zijn beslissing 
motiveren. Bij weigering zonder gegronde 
reden kan het slachtoffer beroep aan
tekenen bij de Kamer van Inbeschuldi
gingstelling (KI). 

Het slachtoffer mag aan de onderzoeks
rechter ook bijkomende onderzoeksdaden 
vragen. Dat kan geweigerd worden, waar
tegen andermaal beroep mogelijk is. Van 
de eigen verklaringen kan het slachtoffer 
een kopie krijgen, slachtoffer en familie 
bekomen bovendien, indien gewenst, alle 
passende informatie. 

WERKLAST 
De Belgische Vereniging van Onderzoeks

rechters heeft kritiek op de wet-Fran-
chimont. Zo wijst de vereniging op de 
mogeÜjkheid dat het vermeende slacht
offer een dader of mededader kan zijn. De 
onderzoeksrechters vrezen bovendien 
voor een overmatige werklast. De wet-
Franchunont noopt hen tot het vervullen 
van bijkomende, in het bijzonder admi
nistratieve taken. De federale regering 
voorziet in de aanstellmg van 27 extra 
onderzoeksrechters, maar deze zijn nog 
niet allen op post, terwijl de Vereniging 
van Onderzoeksrechters meent dat er nog 
eens zoveel onderzoeksrechters moeten 
bijkomen. 

BIJSCHAVING 
De federale regering heeft de 'scherpe 
kanten' van het asielbeleid bijgeschaafd. 
Om de stijging van het aantal asielaan
vragen te 'beheersen', krijgt de fel be

kritiseerde Dienst Vreemdelingenzaken 

meer personeel en middelen toegewezen. 
Deze dienst onderzoekt de 'ontvanke
lijkheid' van de asielaanvraag. Het Com

missariaat-generaal voor de vluchtelingen 

dat beslist over de gegrondheid van de 
asielaanvraag mag ook op bijkomend per
soneel rekenen. 

De federale regering belooft tevens voor 
840 extra opvangplaatsen te zorgen. In de 
gesloten centra wordt de asielzoeker op
leiding aangeboden en zal er meer aan
dacht geschonken worden aan de ver-
blijfsomstandigheden. Een commissie zal 
daarop toezien. Bij gedwongen uitwijzing 
wordt een gebruik van het kussen ver
boden. De controle op de uitvoering van 
verwijderingen wordt verscherpt. Een 
commissie zal de regels inzake het gebruik 
van dwang evalueren. Aan het detache
ment van de rijkswacht in Zaventem 
wordt een groep psychologen en sociaal
assistenten toegevoegd die de uitgepro-
cedeerden zal begeleiden. 
De regularisermg van uitgeprocedeerden 
zou, aldus de regering, doorzichtiger en 
duidehjker worden. ledere asielzoeker 
wiens procedure vijfjaar stilligt, 'vrij goed' 
geïntegreerd is , geen manifeste fraude 
heeft gepleegd en geen gevaar inhoudt 
voor de openbare orde, komt voor re
gularisering in aanmerking. Ook anderen 
zoals ernstig zieke personen, Bosnische 
ontheemden, Kossovaren of Algerijnen 
kunnen een (tijdelijke) verblijfsvergunning 
verkrijgen. 

Tot slot zal een bijzondere commissaris 
voor het migratiebeleid worden aange
steld. Deze moet 'als een manager' instaan 
voor de uitvoering en de coördinatie van 
het asielbeleid. In geen geval mag de 
commissaris zich moeien met het beleid 
zelf, noch kan deze aanbevelingen for
muleren. De minister van Binnenlandse 
Zaken zal met andere woorden de com-

week van het 

bos: voor 

hoelang nog? 

missaris in het gareel houden. De VU 
merkt overigens op dat de commissaris 
voor de regering een handig middel kan 
inhouden „om zelf geen verantwoorde

lijkheid op te nemen en om haar handen in 

onschuld te wassen." 

STAAT IN STAAT 
De VU stelt niettemin vast dat de regering 
over het algemeen het asielbeleid positief 
heeft bijgestuurd. Nogal wat aangekon
digde regeringsmaatregelen sluiten aan bij 
de standpunten die de VU reeds in 1996 
over het asielbeleid innam. De partij acht 
het wel noodzakelijk dat zo snel mogelijk 
een debat op gang komt over een her
oriëntering van het asielbeleid. (Zie ook 
blz. 4) 

In de Kamercommissie Binnenlandse Za

ken, waar de asielnota van de regering 
werd besproken, eiste de oppositie maan
dag jl. dat de videobeelden over de fatale 
uitwijzing van Sémira Adamu zouden vrij
gegeven worden. De nieuwe minister van 
Binnenlandse Zaken Luc Van den Bossche 

(SP) antwoordde dat de video in handen is 
van het gerecht. De minister wil het ge
rechtelijk onderzoek afwachten waardoor 
hijzelf geen tuchtrechterlijk onderzoek 
over het gedrag van de rijkswachters zal 
instellen. 

Over de houding van de rijkswacht klonk 
in de commissie heel wat kritiek. VU-
kamerlid Karel Van Hoorebeke sprak van 
een 'staat in de staat'. Dat een rijkswachter 
deelnam aan de gedwongen uitwijzing van 
Sémira tenvijl hij reeds een tuchtrech
telijke sanctie had opgelopen, doet vragen 
rijzen bi) het eigengereid optreden van het 
rijkswachtkorps. Ook de halsstarrige hou
ding van de rijkswachttop na de dood van 
Sémira doet vermoeden dat het korps er 
een eigen agenda op nahoudt. Vraag is in 
hoeverre de politieke macht nog vol
doende controle uitoefent op de poh-
tionele macht. Eindelijk begint het voor 
een democratische staat niet onbelangrijk 
probleem ook bij premier Jean-Luc De-

baene door te dringen. Hij kondigde een 
grondige hervorming van het politioneel 
tuchtrecht aan. 

D-DAC 
In de Antwerpse Zoo werd zaterdag jl. de 
tweede Dag van de Democratie gehouden. 
Deze keer stond het gebeuren in het teken 
van het thema 'arbeid in de 21ste eeuw. 
De tweede Dag werd geen onverdeeld 
succes. Weinige burgers bleken wakker, 
slechts 1.500 belangstellenden warmden 
zich op aan de 'feestdag van de politieke 
vernieuwing'. Het is vandaag geen si
necure om massale belangstelling op te 
roepen voor het politieke debat. In dat 
opzicht viel het aantal aanwezigen nog 
mee, maar de organisatoren hadden dub
bel zoveel volk verwacht. Temeer, daar 
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Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, het doet mij genoegen te ver

nemen dat uwen nieuwe voorzitter nog levend en wel is. 

Het had anders niet veel gescheeld of die kernkoppigaard 

had zich serieus pijn kunnen doen, daar in Kleine-Brogel. 

Ik begin er wel aan te twijfelen of die Vankrunkelendinges 

wel zo sportief is als gij altijd in uw gazetje doet 

uitschijnen. Samen met onzen Adam keek ik naar het 

nieuws en daar heb ik hem toch ene ferme uitschuiver zien 

maken, niet voor, maar richting Moeder Aarde. Ofschoon 

vrij op de rechterflank - zie ook bijgaand bewijsmateriaal 

van ene Stefan Vanfleteren uit De Morgen van vrijdag 2 

oktober jl. - verloor hij het noorden en mede daarom kon 

hij de centrumspitsen niet bereiken. Mogelijk had hij het 

stopbord en de snelheidsbeperking niet gezien, maar: tot 

daar niets aan de hand, De Liedekerken. Maar hij had de 

bal vergeten! Daar dampt mij de koekoek! Gij legt teveel 

druk op die man zijn schouders, laat ik het u gezegd 

hebben! Gelukkig is hij tegen de verkiezingen geen 

hekkesluiter, maar een hekke-opener! 

Uw hardloopse. 

De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS # 

heel wat prominenten uit de vakbond-
werkgevers-, media- en politieke wereld 
aanwezig zouden zijn. 
Zouden, want de CVP bleek slechts één 
enkele, wat verweesd rondkijkende ver
tegenwoordiger te sturen. Ook de SP en 
het AVBB lieten het afweten. Deze waren 
verbolgen over een vrije tribune in De 

Morgen, twee dagen voor de D-dag ge
publiceerd en waarin ID-woordvoerder 
Vincent Van Quickenbome in eigen naam 
zware kritiek uitte op het weinig de
mocratisch gehalte van de vakbonden 

ONS KENT ONS 
In dit land wordt de kloof tussen arm en 
rijk almaar groter. Dat blijkt uit een studie 
van VUB-professor Jef Vuchelen en zijn 
assistent Koen Rademaekers. De weten
schappers onderzochten de verdeling van 
alle vermogens tussen 1984 en 1994. 
Daarbij werd rekening gehouden met het 
bezit van financiële acdva zoals aandelen 
en met onroerend goed. Het onderzoek 
wijst uit dat de 10% rijkste Belgen zo goed 
als 50% van alle geld en goederen bezitten. 
Wie tot deze groep behoort, vergaart 
gemiddeld 41,2 miljoen fr. De 90% 'an
deren' bezitten gemiddeld een vermogen 
van 811.989 fr. 

De studie achterhaalde tevens dat de on
gelijke verdeling van vermogens geenszins 
afneemt. De rijkere klasse bezit immers 
naast onroerend vermogen ook steeds 
meer snel renderend kapitaal. De minder 
begoeden beschikken doorgaans enkel 
over een minder renderend onroerend 
vermogen. Opmerkelijk is dat professor 
Vuchelen de socio-economische 'onbe
weeglijkheid' van de Belgische maatschap
pij aanklaagt. Er zijn teveel drempels die de 
jongere generatie beletten om op de ver
mogensladder te klimmen. „Er is in België 

veel te weinig dynamiek. Het economisch 

systeem zit vastgeroest in de 'ons kent ons'-

verhouding. In zo'n systeem creëer je geen 

gelijke kansen." 

JONGEREN OP DOOL 
De Vereniging van Steden en Gemeenten 

luidt de alarmbel. Het aantal bestaans
minimumtrekkers is de voorbij zes jaar met 
meer dan 50% gestegen. 
In Vlaanderen is meer dan 10% van het 
aantal bestaansminimumtrekkers jonger 
dan 21 jaar. 

Veelal gaat het om jongeren die zich in de 
schulden hebben gestoken. Ook meer en 
meer door de RVA geschorste jonge werk
lozen kloppen bij het OCMW aan. Bo
vendien moeten steeds meer alleenstaande 
moeders bij het OCMW om hulp vragen. 
De Vereniging van Steden en Gemeenten 
vreest voor een 'verloren generatie'. Er is 
onvoldoende geld voorhanden om de wei
nig begoede jongeren te begeleiden en 
terug in de maatschappij te reïntegreren. 

Er wordt verwacht dat de federale over
heid 2 miljard fr. uitrekt om extra per
soneel aan te werven. Zoniet dreigen de 
jongeren zo goed als levenslang van de 
'bijstand' te moeten leven. Overigens zijn 
de meeste OCMWs niet te spreken over 
het werkloosheidsbeleid van de overheid. 
Zo zouden de ambtenaren van de RVA 
erop uit zijn om zoveel mogelijk werk
zoekenden te schrappen. Op die manier 
zien de werkloosheidsstatistieken er 'roos
kleuriger' uit. Toch is het niet steeds een 
tekort aan werk dat jongeren naar de 
OCMW's drijft. Velen onder hen zijn het 
slachtoffer geworden van incest, mishan
deling, gebroken gezinnen of een tekort 
aan nestwarmte. Een andere categorie 
houdt er weinig zelfdiscipline op na of is 
administratief met niets in orde. 

Bert Anclaux 

doet het 

uitstekend in 
de peliingen. 

In de commissie Staatshervorming van het Vlaams 
parlement is maandag jl. gedebatteerd over het 

statuut van Brussel. Brusselse Vlaming Sven Catz (VU) 
tekende een plan uit om de tweeledigheid van Brussel te 
versterken. Intussen staat of valt deze tweeledigheid met 

de al dan niet goedkeuring van de versoepelde en 
versnelde naturalisatieprocedure. 

Breek de stilte 
vu en VLD blijven aandringen op de kop
peling van Vlaamse waarborgen aan de 
toekenning van het gemeentelijl< EU-
stemrecht. Premier Dehaene wil daar niet 
op ingaan, hij wenst geen rekening te 
houden met de gevolgen van het ge
meentelijk EU-stemrecht voor de positie 
van de Vlamingen in de Brusselse ge
meenten en in de randgemeenten. „Wet 
EU-stemrecht heeft niets met het dossier 
van de staatshervorming te maken", zo 
luidt de redenering van een bitsige De
haene. Vandaag ts de premier wel bereid 
om op vraag van PRL en FDF de wijziging 
van art.8 van de grondwet, handelend 
over het EU-stemrecht, aan de versoe
peling, vereenvoudiging en harmonise
ring van de naturalisatleprocedurete kop
pelen. Bovendien bekwamen PRL en FDF 
van de premier dat voortaan ook Belgen 
verblijvend in het buitenland stemrecht 
verkrijgen. Over dit alles bereikten De
haene, PRL en FDF deze zomer in alle stilte 
een 'akkoord'. Deze keer is de eerste 
minister wel bereid om dossiers die in 
wezen niets met elkaar vandoen hebben 
aan elkaar te koppelen. De federale re
gering presteert het zelfs om zo'n be
langrijke maatregel als het migranten
stemrecht, want daar komt de versoe
pelde naturalisatieprocedure op neer. 

zonder fundamenteel debat op enkele 
weken, hoogstens een maand tijd, door 
het parlement te jagen. En dit met de 
medewerking van liefst vier Franstalige 
partijen, PSC, PS, PRL en FDF tegenover 
twee Vlaamse partijen, met name CVP en 
SR 
Wat bezielt Dehaene om op een dergelijke 
fundamenteel ondemocratische wijze te 
werk te gaan? Hoe komt het dat de 
premier met eens beseft hoe onverstan
dig het is om vlak voor verkiezingen, 
zonder betekenisvolle voorwaarden en 
zonder een inschatting van de gevolgen, 
feitelijk migrantenstemrecht toe te ken
nen? De premier aast willens nillens op 
een Europees mandaat. Met de versoe
pelde naturalisatieprocedure in het voor
uitzicht, kunnen de rechts-extremisten 
zich geen beter electoraal geschenk in
denken. Waar blijft nu het commentaar 
van de perscommentatoren en de pro
fessoren? Wie spreekt over begeleidende 
maatregelen zoals taalonderricht voor In-
wijkellngen? Is daarvoor een budget voor
zien? Is het niet noodzakelijk om eerst een 
ernstig debat te voeren over het even
wicht tussen stemrecht, eigenlijke stem
plicht voor de nieuwe Belgen en de nood 
aan Integrerende maatregelen? 
in de commissie Binnenlandse Zaken, 

staat VU-kamerlid Fons Borgman alleen 
met zijn bedenkingen. Dehaene reageert 
schouderophalend wanneer Borginon op 
de gevaren van de versoepelde natu
ralisatieprocedure wijst. Want, zoals thans 
is voorzien zouden in Brussel en nog voor 
de gewestverkiezingen van 1999 naar 
schatting meer dan 100.000 nieuwe Bel
gen, voornamelijk van Turkse en Marok
kaanse oorsprong, in aanmerking komen 
om hun stem uit te brengen. De Frans
talige partijen zuilen er alles aan doen om 
de migranten te overtuigen zo snel mo
gelijk de naturalisatie aan te vragen zodat 
binnen de vier maanden, via een 'dank
brief' en de nodige beloften de nieuwe 
Brusselse Beigen hoofdzakelijk op Frans
talige partijen kunnen stemmen. Daar 
komt nog bij dat de jongste vier jaar reeds 
40.000 migranten uit het Brusselse 
hoofdstedelijk gewest tot Belg werden 
genaturaliseerd. Daarvan heeft niet eens 
2% voor een Nederlandstalig aanvraag
formulier geopteerd! 
Weinig verbeelding is dan ook noodza
kelijk om te voorspellen dat in de Brusselse 
hoofdstedelijke raad het aantal Vlaamse 
zetels 'gemakkelijk' van 10 tot 7 of zelfs 6 
kan dalen. In hoeverre is op dat moment 
een gesprek over een volwaardig twee
ledig Brussel nog mogelijk? En hoeveel 
Vlaamse zetels zal het Vlaams Blok bin
nenrijven"? Kortom, wordt de versoepelde 
en versnelde naturalisatieprocedure niet 
afgeremd, dan dreigt de positie van de 
Brusselse Vlamingen dramatisch te wor
den, dan kan het Blok het Brussels model 
opblazen, dan dreigt de vlucht vooruit 
Nagenoeg niemand stelt zich daar van
daag vragen bij. Allicht uit schnk om voor 
racistische Vlaming verweten te worden 
of om niet de indrukte wekken het Vlaams 
Blok achterna te lopen, is er een politieke 
leider die de moed opbrengt de stilte te 
breken? 

(evdc) 
^'i>S.'gtt^C;-S<v .s^^ t : . ' •<;.'S.,, 
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stof tot spreken 
Een minister moet van werkelijk alle 
markten thuis zijn en met alle 
lobbygroepen rekening houden wil hij of zij 
het volk plezieren en dienen. Zo kreeg de 
minister van Financiën, Yiseur, de vraag of 
hij er misschien aan dacht om de oldtimer-
trucks vrij te stellen van het zgn. 
'eurovignet'. „Thans wordt door een 

amateurclub voor oldtimer-trucks de wens 
geopperd dat ook de zeer oude 
vrachtwagens (...) zouden vrijgesteld 
worden van eurovignet. Deze vraag lijkt mij 

op zijn minst acceptabel, gezien het feit dat 
deze voertuigen nauwelijks op de openbare 
weg gebracht worden en helemaal geen 
daadwerkelijk goederenvervoer meer 
realiseren" argumenteert kamerlid Daniel 
Vanpoucke (CVP). Of de heer minister de 
goedheid zou willen hebben dit ongemak te 
regelen zodat de oldtimers lekker kunnen 
blijven tuffen ? 

^ WETSTRAAT ^ 

De VU pleit voor een ander vreemdelingenbeleid. 
Voor de partij liggen tussen de uitersten 

'gesloten grenzen' en 'deuren open' tal van 
mogelijkheden voor een verantwoord 

migratiebeleid dat rel<ening houdt met onze 
internationale en ethische verantwoordelijkheid én 

met de draagkracht van onze samenleving. 

Asielbeleid: 
tussen uitersten 

T* 

De kamerleden A««effj/e Yan de Casteele 

en Karel Van Hoorebeke stelden verleden 
week donderdag de VU-visie over het 
asielbeleid aan de pers voor. Beiden 
benadrukten dat de politici zich ter zake 
niet mogen laten verleiden door het 
'zwart-wit'- denken. Dat betekent dat 
echte politieke leiders, aldus Van Hoor
ebeke, „zich niet mogen laten meeslepen 

door wat electoraal gunstig ligt bij de 

bevolking." Het Gentse kamerlid haalde 
uit naar het Vlaams Blok. Deze partij 
blijft vasthouden aan haar onmenselijk 
voornemen om asielzoekers met een C-
130 vliegtuig in hun land van herkomst 
te droppen. „Opmerkelijk is dat de VLD 

nauwelijks voor de demagogie van het 

Vlaams Blok onderdoet. De Vlaamse li

beralen en democraten wensen uitge-

procedeerden met chartervliegtuigen te 

repatriëren. Gaat men met de charter een 

reis rond de wereld makend Het zijn 

individuen van Soedan, Roemenië of 

waar dan ook die naar het land van 

herkomst teruggebracht moeten wor

den." 

Slaan sommige partijen een inhumane of 
ondoordachte toon aan, dan is de re
gering niet bereid om het huidig asiel
beleid fundamenteel in vraag te stellen. 
Annemie Van de Casteele: „In rege

ringskringen is druk uitgeoefend om ach

ter de standpunten van de SP te blijven 

staan. Zelfs binnen het Centrum voor 

Gelijkheid van Kansen en Racismebe

strijding wordt aangestuurd om niet op 

de zere tenen van de federale meerderheid 

te trappen." 

De regering vijlt slechts de scherpste 
kantjes van het asielbeleid bij. Daardoor 
wordt er geen discussie ten gronde ge
voerd en steekt de meerderheid de kop 
in het zand. De VU eist een discussie ten 
gronde en wil een genuanceerd ant
woord bieden op de vraag of het vreem
delingenbeleid fundamenteel moet wor

den veranderd. De partij grijpt daarbij 
terug naar de uitgangspunten en de kri
tiek die ze reeds in 1996, bij de goed
keuring van de wet-Van^ Lanotte (SP), 
verwoordde. 

Zo is er de onoverkomelijke vaststelling 
dat de migratiedruk naar onze streken 
geenszins zal afnemen. Aanhoudende 
migratiestromen zijn onafwendbaar. 
Wie dat ontkent, speelt met vuur, want 
weigert te leren van fouten uit het ver
leden. „Eertijds ontkenden de klassieke 

partijen de problemen rond de aanwe

zigheid van Marokkaanse en Turkse gast

arbeiders. Extremistische partijen deden 

dat niet. Het debat werd daardoor met 

een electoraal discours gevoerd waarbij 

het voor de democratische partijen steeds 

moeilijker werd om logische maatregelen 

voor de integratie van inwijkelingen te 

treffen. Vandaag dreigt het met het asiel

beleid dezelfde weg op te gaan. In geen 

geval mag de discussie over asielzoekers 

beheerst worden door de tegenstelling 

'alle vreemdelingen buiten' en - het nu 

nog niet haalbare - 'allegrenzen open'." 

Op Europees niveau, aldus Van Hoor
ebeke en Van de Casteele, is een ac
tualisering, verduidelijking en herori
ëntering van de 50 jaar oude Conventie 

van Geneve noodzakelijk. „Vluchtelin

gen uit oorlogsgebieden, verdrukte vol

keren en zij die afkomstig zijn van landen 

waar de notie vrouwenrechten niet is 

gekend, kunnen nauwelijks een beroep 

doen op de Conventie van Geneve. Een 
aanpassing van de Conventie dringt zich 
op. Overigens moet de internationale 
gemeenschap blijvende druk uitoefenen 
op de regimes waar de schendingen van 
de mensenrechten schering en inslag 
zijn. Bovendien dient het asielbeleid in 
samenhang te worden gezien met het 
ontwikkelingsbeleid. Bij een dergelijk 
geïntegreerd beleid moet ook werk wor
den gemaakt van internationale samen
werking, eerlijke handelsrelaties en be
teugeling van de wapenhandel. „Ons 

VU-kamerlid Karel Van Hooreöeke: 
, Voorde uitwijzing van vluchteilngen 

moet een gedragscode worden 
opgesteld. " 

streefdoel moet zijn dat vluchten niet 

meer hoeft, noch om economische, noch 

om politieke redenen." 

VLUCHTEN KAN NIET MEER 

Helaas kan niet worden vermeden dat 
conflictsituaties, armoede en dictaturen 
blijven bestaan. Akkoorden over het al 
dan niet toekennen van asiel blijven 
nodig. De vraag rijst of het hier geldende 
'afschrikkingbeleid' kan aangehouden 
worden? „Door het ontmoedigingsbe

leid, wat in essentie een non-beleid is, 

weigeren heel wat mensen, die nochtans 

voldoen aan de criteria van de Conventie 

van Geneve, om zich nog langer voor de 

asielprocedure aan te bieden. Daardoor 

komen ze clandestien het land binnen. 

Het beleid leidt op die manier tot non-

beleid." 

De 'afschrikkingmethode', in het leven 
geroepen door voormalig minister van 
Binnenlandse Zaken Johan Vande La
notte (SP), biedt ook geen bescherming, 
noch rechtszekerheid aan de asielaan
vrager. 

Karel Van Hoorebeke: „Zonder dege

lijke informatie over hun rechten en 

zonder bijstand van een advocaat wen

den de vluchtelingen zich tot de Dienst 

Vreemdelingenzaken. Deze dienst - be

mand met tijdelijken en contractuelen en 

gekenmerkt door een groot personeels

verloop - is nauwelijks op haar taak 

voorbereid. De Dienst Vreemdelingen

zaken staat bovendien onder het recht

streeks gezag van het ministerie van Bin

nenlandse Zaken. Op basis van vooraf 

vastgelegde cijfers - zoveel mogelijk bui

ten, zo min mogelijk binnen - draagt het 

ministerie de Dienst Vreemdelingenza

ken op om zoveel mogelijk asielaan

vragen te weigeren. Rechtsbescherming 

en rechtszekerheid blijven daardoor uit. 

Bovendien is op deze manier geen ob

jectief oordeel mogelijk." 

Volgens de VU is het Commissariaat 

voorde vluchtelingen beter geplaatst om 
over de ontvankelijkheid van de asiel
aanvraag te oordelen. Het Commissa
riaat, dat zijn kritiek op de Dienst 
Vreemdelingenzaken niet spaart, gaat 
onafhankelijker te werk en hangt niet 
rechtstreeks af van de minister van Bin
nenlandse Zaken. 

SPECIFIEKE BESCHERMING 

Voor de VU is ook het onthaal- en 
uitwijzingsbeleid aan verandering toe. 
Zo trekt de federale overheid het ont-
haalbeleid naar zich toe. Daarvan maakt 
de federale regering gebruik om een al te 
repressief onthaalbeleid toe te passen. 
,^n het belang van een kwalitatieve en 

humane opvang van kandidaat-vluch-

telingen moet het onthaal naar de deel

staten worden overgeheveld. Op die ma

nier kunnen deze vluchtelingen van op

leiding en onderwijs genieten. Uiteraard 

moeten de gemeenschappen daartoe de 

middelen krijgen." 

Moet het onthaalbeleid gedefederali-
seerd worden, dan kan het niet langer 
dat enkel Binnenlandse Zaken bevoegd 
is voor het uitwijzingsbeleid. „Repa

triëring is ons inziens geen bevoegdheid 

voor Binnenlandse Zaken. Contacten 

voor en controle op repatriëring kunnen 

een taak zijn voor onze buitenlandse 

ambassades. Bij uitwijzing moet pro

fessionele begeleiding in het land van 

herkomst worden gewaarborgd. De uit

wijzing moet bovendien gepaard gaan 

met psychologische voorbereiding. Al

leszins mag het uitwijzingsbeleid niet in 

handen blijven van de Dienst Vreem

delingenzaken. De uitwijzingsprocedure 

moet onder controle staan van een on

afhankelijke instantie. Deze kan einde

lijk werk maken van het opstellen van 

een gedragscode. Wij pleiten voor een 

soort draaiboek waarin strengere hu

manitaire eisen aan het verwijderings-

beleid worden gesteld." 

Tot slot dit: asielzoekers wiens aanvraag 
werd afgewezen, maar die reeds twee 
jaar in het land verblijven, zich vol
doende geïntegreerd hebben, werken en 
de taal kennen, moeten het recht tot 
'uitzonderlijk verblijf op het grondge
bied' verkrijgen. Bij een dergelijk 're
gularisering' moet willekeur uitgesloten 
worden. Niet de minister van Binnen
landse Zaken, maar een commissie moet 
zich over de al dan niet regularisering 
uitspreken. 

(evdc) 
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Mooi, 't leven is mooi. Dat is de boodschap 
die de Vlaamse regering in haar Sep-
temberverldaring verkondigde. Zo zou de 
werkloosheid drastisch dalen en is de 
Vlaamse overheidsbegroting volledig on
der controle. Voor minister van Begroting 
Wivina De Meester (CVP) zet „de be
groting '99 de kroon op het werk." 
Ook de meerderheidsfraaies in het 
Vlaams Parlement onderschreven dit dis
cours. Gilbert Bossuyt, SP- fractievoor
zitter, toonde zich een zo mogelijk nog 
overtuigder leeding. „Economie heeft veel 
te maken met psychologie. Als we maar 
voldoende beklemtonen dat het goed gaat 
met onze economie, zal het consumen
tenvertrouwen toenemen. Dit zal op zijn 
beurt een duurzaam effect op de eco
nomische groei en op de tewerksteUing 
hebben. Het is dan ook onverantwoord 
dat de oppositie dit verhaal probeert te 
dwarsbomen." 

OVERMOED 

Volgen we de redenering van Bossuyt, dan 
kan het parlement beter worden opge
doekt. Alvast VU-fractieleider Paul Van 

Grembergen pareerde deze ondemocra
tische gedachte. „In een democratie moet 

de oppositie de regering kunnen corrigeren. 

Zeker indien de meerderheid zich aan over

moed bezondig." 

Van Grembergen stelde vast dat er aan het 
begin van deze legislatuur 245.000 niet-
werkende werkzoekenden waren. On
danks de gunstige economische conjunc
tuur, is dit aantal de jongste drie jaar met 
slechts 18 % afgenomen. Bovendien wor
den heel wat niet-werkenden statistisch 
niet als werkzoekenden beschouwd. De 
euforische cijfers van de Vlaamse regering 
voldoen niet aan de werkelijkheid, noch 
aan de plechtig afgelegde beloften. Zo 
voorzag de Vlaamse regering een halvering 
van de werkloosheid in het jaar 2003. 
Deze doestelling kan niet waargemaakt 
worden. Zeker niet indien rekening ge
houden wordt met de neerwaartse con
junctuurbeweging waarvan redelijkerwijs 
mag worden aangenomen dat deze zich in 
het begin van de volgende eeuw in Vlaan
deren zal voordoen. 

VERBAZEND 

De Vlaamse regering huldigt het principe 
'regeren is vooruitzien'. Het is dan ook 
hoogst verbazend dat ze geen aandacht 
besteedt aan de weerslag van de financiële 
crisis in Oost-Azië, Rusland en Latijns-
Amerika op de reële economie in Europa. 
Ook de economische prestaties in de VS 
nemen hierdoor af. Is het onverantwoord 
dat de oppositie hierbij bedenkingen for
muleert.' 

VU-parlementslid Jean-Marie Bogaert 

meent dat de huidige gunstige econo
mische conjunctuur de Vlaamse regering 

n het Vlaams Parlement werd veel aandacht 

besteed aan het abrupte ontslag van de 

1000 werknemers van Levi Strauss. Het 'Levi 

Strauss-drama' staat in schril contrast met de hoera-

verkiezingscampagne die de Vlaamse regering bij de 

opening van nieuwe parlementaire jaar lanceerde. 

moet aanzetten tot het voeren van een 
structureel tewerkstellingbeleid. 
,Pe sluiting van drie vestigingen van Levi 

Strauss toont nogmaals aan dat de bru-

toloonkosten in Vlaanderen te hoog zijn en 

dat het de Vlaamse overheid aan instru

menten ontbreekt om de kostenstructuur te 

wijzigen. Fiscale en parafiscale injecties 

kunnen enkel op het federale niveau toe

gediend worden. Wanneer Vlaams minister 

oordeel dat niet enkel een verlaging van de 
loonkosten het Levi-Strauss-drama had 
kunnen voorkomen. „We kunnen er niet 

omheen dat de vraag naar het product 

drastisch afnam. Bovendien is het niet 

wenselijk, noch mogelijk een onderneming 

te verplichten hier te blijven indien dit niet 

in haar bedrijfsstrategie past. Ik pleit er 

niettemin voor opdat bedrijven die een 

strategische herpositionering doorvoeren 

Mooi. 't leven 
is mooi (bis) 

van Economie Eric Van Rompuy (CVP) 

voor de camera's beweert ontgoocheld te 

zijn in de directie van Levi Strauss, dan 

weigert hij aan te stippen dat Vlaanderen 

niet over de middelen beschikt om een 

werkgelegenheidsbeleid te voeren. Blijk

baar mag de federale regering niet te veel 

voor het hoofd worden gestoten." 

NOOD AAN VORMING 

Hoe dan ook, Jean-Marie Bogaert is van 

een groot gedeelte van de herscholing- en 

begeleidingkosten van de ontslagen werk

nemers op zich zouden nemen. Zodoende 

wordt de vrijheid van ondernemen ge

combineerd met het aanbieden van een 

publieke dienst aan de samenleving. Men

sen die vandaag de dupe zijn van een 

ontslag moet zo veel mogelijk kansen ge

boden worden om zich ten spoedigste in het 

arbeidsproces te reïntegreren. De kosten die 

de reïntegratie teweegbrengt, mogen niet 

gemakshalve op de gemeenschap afgewen

teld worden. De politiek hoeft dan ook niet 

machteloos toe te kijken." 

Door middel van een interpellatieverzoek 
wil Bogaert dat zijn denkpiste ondersteund 
wordt. Overigens sprak ook het Europees 
Parlement zich in deze zin. Zo beklem
toont/(wè Vandemeulebroeke (VU) dat het 
Europees Parlement in juH 1995 in een 
goedgekeurde resolutie steunverlening 
aan bedrijven via Europese ondersteu
ningsprogramma's ontziet wanneer deze 
geen geloofwaardig omscholingspro
gramma aanbieden. Het Europees par-
lementsHd wil nu van de Commissie ver
nemen welke houding zij tegenover Levi 
Strauss zal aaimemen indien het bedrijf 
onvoldoende inspanningen tot herscho
ling levert. 

Karl Collaerts 

Jean-Marie 

Bogaert wil 

dat 

ondernemingen 

een gedeelte 

van 

herscholing

en 

begeleldings-

kosten van de 

ontslagen 

werknemers 

op zich nemen. 
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Durvers werden doorgeduwd 
Nadat het bijzonder partijcongres van de 
Voll<sunie vorige weel< zondag de alliantie 
met ID21 goedl<eurde, gaven de Volks-
unlejongeren afspraak voor een nationale 
conventie. Onder de slogan Jonge Dur
vers Doen Durvers Nu Doorduwen werd 
een tussentijdse evaluatie gemaakt van 
het parlementaire werk. Leidraad was de 
DDND-conventie, waar resoluut gekozen 
werd voor een onafhankelijk Vlaanderen 
in een Europese confederatie en het con
gres Laat de democratie nooit meer zwij
gen. 

Na een beeldfragment van beide eve
nementen en de legendarische Ter Zake
uitzending over het democratiecongres, 
mochten Nelly iviaes en Herman Uuwers 
als respectievelijk conventie- en congres
voorzitter de spits afbijten. Beiden keken 
zeer positief terug op deze stemmomen-
ten en op de realisaties van de con
gresteksten door de verschillende frac
ties. 
Voor het lokaal niveau mocht de Gentse 
schepen Lieven Decaluwé uiteenzetten 
hoe hij een onafhankelijk Vlaanderen in 
een Europese confederatie in zijn functie 
als schepen van Milieuzaken tracht in te 
vullen. Jaak Taghon legde uit over hoe de 
Volksunie in de Oost-Vlaamse provincie
raad aan de basis ligt van het groene 
telefoonnummer en de oprichting van 
een economisch huis naar analogie met 
het sociaal huis. 
Sven Catz toonde aan de hand van enkele 
initiatieven aan hoe hij als lid van de 

Jaak Vanüemeulebroucke werd door VUJO in tie tjloemetjes gezet. 

Brusselse Hoofdstedelijke Raad de con
gresteksten tracht te realiseren. Jean-Ma
rie Bogaert deed dit voor de VU-fractie in 
het Vlaams Parlement. Annemie Van de 
Casteele mocht als fractievoorzitster in de 
Kamer onder meer uitleggen waarom 
Wallonië meer geld trekt dan Vlaanderen. 
Jan Loones uitte zijn bedenkingen over de 
rol van de Senaat als reflectiekamer en als 
ontmoetingsplaats tussen de gemeen
schappen. 
in een opgemerkt betoog gaf Jaak Van-
demeulebroucke ons de opdracht om te 
blijven werken aan de Europese droom, 
aan een Europa van de regio's. Jaak werd 
hierna letterlijk en figuurlijk in de bloe
metjes gezet en bedankt voor alles wat hij 
voor Vlaanderen, Europa en de Volksunie 
betekent. 

Daarna was het de beurt aan Patrik Van-
krunkelsven en de kersverse alliantievoor
zitter Bert Anciaux om hun relaas te geven 
over de afgelopen negen maanden die 
voor beiden én voor de partij zeer be
langrijk waren, in haar slotwoord haalde 
Volksuniejongeren-voorzitster Kristin De 
Winter onder meer de band aan tussen de 
Volksunie en haar jongerenafdeling en 
vestigde zij de aandacht op de nood aan 
verkiesbare plaatsen voor vrouwen. 
De opkomst voor deze conventie was niet 
meteen een groot succes, maar het pro
gramma stak goed in elkaar en het is 
duidelijk dat de verschillende fracties 
voortdurend en met kennis van zake actie 
ondernemen. JDDDND. een geslaagd ini
tiatief! 

Michael Van Droogenbroeck 
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N a de zitting op 25 september jL over het 

rapport-Columberg verspreidde de Raad van 

Europa een Engelstalig persbericht met als eerste 

aanbeveling: de Vlaamse regering erkent dat de leden 

van de Franspre kende minderheid in Vlaanderen het 

recht hebben hun identiteit en hun taal te behouden 

en dat niet gepoogd moet worden om ze te 

assimileren. Maar wat wordt met minderheden 

bedoelde Een onderzoek. 

De frans-
sprekende 

inwijkelingen 
in Vlaams-

Brabant zUn 
van te 

recente 
datum om 

voor een 
nationale 

minderheid te 
kunnen 

doorgaan. 
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Over het verslag dat Dumeni Columberg, 
namens de Commissie voor de Justitie en 

voor de Mensenrechten van de Raad van 
Europa, opgesteld heeft over „de toe
stand van de franstalige bevolking in de 
Brusselse rand" is al heel wat te doen 
geweest. Het laatste woord is er zeker nog 
niet over gevallen. Wij hebben niet de 
bedoeling, in herhaling te vallen. Wij 
willen onze aandacht toespitsen op één 
enkel, volgens ons allesbeheersend punt 
uit de discussie: waarom treuzelt België zo 

lang met de ondertekening van een over

eenkomst ter bescherming van nationale 

minderheden, zoals gevraagd door de 
Raad van Europa? 

SLEUTELBEGRIP 
Niemand wil het hardop zeggen maar 
alles draait rond het begrip „nationale 
minderheid". 

Toen na de eerste wereldoorlog bescher
ming van „nationale minderheden" voor
zien werd door de Volkenbond, bedoelde 
iedereen hetzelfde. 

Het ging - en gaat - om volksgroepen die 
een grondgebied bewonen dat zij al eeu
wen het hunne mogen noemen, maar die 
door het lot van de geschiedenis (oor
logen, verdragen, prinselijke huwelijken) 
in een andere staat zijn terechtgekomen 
dan die van de meesten van hun volks
genoten; of die in al dan niet gemengde 
zogenaamde taaieilanden als kleinere 
groep, in cultureel en/of etnisch opzicht 
van de meerderheid van hun staatsge-
noten verschillen. 

Voorbeelden van de eerste soort: Denen 
in Duitsland, Duitsers in België, Basken in 
Spanje en in Frankrijk. 
Voorbeelden van de tweede soort; Frie
zen in Nederland en Duitsland, Bre
toenen in Frankrijk, Rheto-Romanen in 
Zwitserland. 

De term „minderheid" is slecht gekozen 
wanneer het om een volksgroep of een 
klein volk gaat. Niemand noemt de 
Luxemburgers een minderheid, omdat zij 
over een staat beschikken. De Bretoenen, 
die tienmaal talrijker zijn, heten wél een 
minderheid in Frankrijk. De Duitsers in 
België zijn een kleine minderheid. Binnen 
Europa vormen zij een deeltje van het 
Duitse volk dat, alleen al binnen zijn 
staatsgrenzen, negen keer talrijker is dan 
alle Belgen samen. 

„Minderheid" is dus een relatief en re
kenkundig begrip. Binnen een demo
cratie is het perfect hanteerbaar. Som
mige partijen, meningen, bewegingen 
e.d.m. kunnen van minderheid tot meer
derheid groeien; nationale minderheden 

niet. Alles hangt af van de grenzen die 
men trekt. 

Rekenkundig gezien zijn de Walen in 
België een nationale minderheid, zelfs 
met alle Waalse en verfranste Brusselaars 
erbij. Het volstaat, de grenzen gewiekst te 
trekken om van bijna alle volkeren „min
derheden" te maken. Binnen de Europese 
Unie, ook binnen Zuid-Afrika, vormt 
geen enkel volk een volstrekte meer
derheid. Zijn ze dan allemaal minder
heden? 

dat de Vlamingen, om onophoudelijk 
gehakketak en terreinverlies langs taal-

j grenzen te stoppen, deze hebben doen 
3 vasdeggen in 1962. 

ONOPRECHT 
De Belgische regering heeft ongelijk, zo 
lang te wachten met de ondertekening 
van een conventie ter bescherming van 
nationale minderheden, zoals gevraagd 
door de Raad van Europa. Ze heeft 
ongelijk maar ze zit (eens te meer) ge
klemd tussen de (orthodoxe) stelling van 
de Vlamingen (althans de Vlaamsgezin
den) en de (vervalste) stelling van de 
Walen. Ze kan niet zonder meer on
dertekenen want dan is het hek van de 

valse en echte 
minderhederi 

VOOR EEN GOED BEGRIP 
Met getallengegoochel komen we er niet. 
Een veel juistere, bruikbaardere, tevens 
menselijkere opvatting ziet de volkeren, 
ongeacht hun getalsterkte, als evenwaar
dige dragers van bestaansrechten. Ook als 
ze niet over een staat beschikken, vragen 
de onderlinge vrede en het (zo modieus 
geworden) recht op verscheidenheid dat 
hen de rechten worden toegekend die van 
wezenlijk belang zijn om zich als volk te 
kunnen handhaven. 

Het gaat dus wel degelijk over groeps-

rechten van (delen) van volkeren die in 
hun eigen „Heimat" wonen. Niet om 

individuen, zelfs niet talrijke, die het 
woongebied van hun groep verlaten om 
in dat van een andere groep te gaan 
wonen. Dat zijn uitwijkelingen. De gast-
groep mag van hen verwachten dat zij 
geleidelijk opgaan in de groep waarheen 
zij zich vrijwillig begeven hebben. Blijkt 
dat zij dit niet willen doen, dat zij zelfs na 
verloop van tijd rechten opeisen en drei
gen met aansluiting bij het naburige 
woongebied van de groep waar zij van
daan komen, dan gedragen zij zich als 
veroveraars. 

De opvatting die de Walen en de ver-
fransten uit de Rand, gesteund door alle 
Waalse partijen, over „nationale min
derheid" hebben is dus grondig tegen
gesteld aan de oorspronkelijke die ook de 
Vlaamse is. Zij stoelt op de telling van een 
aantal ingeweken individuen binnen een 
bepaald gebied en kan dus voortdurend 
toenemen. 

Niet toevallig heeft hun opvatting te 
maken met het vooruitzicht dat zij zo
doende mettertijd steeds weer Neder
lands taalgebied kunnen inpalmen. Het is 
vanuit een tegenovergestelde opvatting 

dam, zoals Columberg, Clerfayt en al de 
solidaire Waalse politici al hebben laten 
weten. 

Er is een tweede, nooit uitgesproken 
reden waarom de regering aarzelt. Het 
begrip „nationale minderheid" wordt 
nog van andere zijde misbruikt. De Ne
derlanders, niet gehinderd door enige 
ervaring in nationaliteitenvraagstukken, 
spreken lichtzinnig over nationale en et
nische minderheden. Zij bedoelen daar
mee inwijkelingen van allerlei rassen en 
nationaliteiten, zeker niet de enige na
tionale minderheid op Nederlandse bo
dem: de Friezen. 

Ook bij hen gaat het om individuen, 
inwijkelingen, die geen groepsrechten 
kunnen laten gelden. Met name de Britse 
regering heeft laten horen dat zij niet het 
risico wil lopen, dat inwijkelingen van 
allerlei oorsprong zulke rechten zouden 
willen verwerven en zodoende de Britse 
maatschappij grondig verstoren. 
De verklaring van de Belgische regering 
dat er in België, respectievelijk Vlaan
deren, geen minderheden voorkomen, is 
hol en onoprecht. Het is een uiterst zwak 
antwoord op de FDF-uitdaging en ziet er 
uit als het woordenspel dat Frankrijk 
hanteert om zijn minderheden te ver
sluieren. 

EN IN VLAANDEREN? 
De franskiljons-Waalse bewering dat in 
Vlaanderen een nationale minderheid 
voorkomt, dient kordaat ontzenuwd te 
worden. 

a) De overblijvende franskiljons in Vlaan

deren zijn gewoon Vlamingen. Zij of hun 
afstammelingen hebben omwille van de 
smeer of van de „eer", hun moedertaal 
vervangen door het Frans. Deze over-

loperij maakt hen nog niet tot een na
tionale minderheid. 

b) Brussel is een oorspronkelijk Dietse 
stad. De verfransing is er van bovenaf 
opgelegd, samen met de inwijking van 
Walen. Heel dit gebeuren is niet ouder 
dan 160 jaren, te weinig om te gewagen 
van een autochtone nationale minder
heid. Maar goed, geen mens denkt er aan, 
Walen en verfransten van taal te doen 
veranderen, zoals zij met ons gedaan 
hebben. Nog minder wil iemand hen 
uitdrijven zoals Polen en Tsjechen gedaan 
hebben met Duitsers die al 700 jaar ter 
plekke woonden. 

Als de Vlamingen de franssprekenden in 
Brussel de bescherming van een nationale 
minderheid gunnen, dan zijn zij gul. Her
man Teirlinck en Stijn Streuvels haalden 
het aan als een dagelijks voorbeeld van 
Vlaamse verdraagzaamheid. Minister
president Van den Brande beweert wel 
dat m Vlaanderen geen nationale min
derheid te vinden is, maar daarmee be
doelt hij het officiële Gewest Vlaande
ren. 

c) Het is waar dat in de Vlaams-Brabantse 
gemeenten rond Brussel een aantal frans
talige inwijkelingen wonen. Hun aantal 
heeft geen belang, zelfs al vormen zij in 
enkele gemeenten een arrogante meer
derheid. Zij zijn er, zonder uitzondering, 
komen wonen toen deze gemeenten of
wel Nederlandstalig bleken na de laatste 
nochtans vervalste talen telling (1947) of
wel (sedert 1963) in het officieel vast
gelegde Nederlandse taalgebied lagen, al 
dan niet voorzien van faciliteiten. Zij 
wisten dus wat hen te wachten stond. 
Indien zij achteraf taalrechten opeisen, 
ontmaskeren zij zichzelf als veroveraars. 

(In die hoedanigheid aanspraak maken op 
bescherming als nationale minderheid 
zou potsierlijk klinken als het niet zo 
ernstig gemeend was.) Daardoor vormen 
zij nog geen nationale minderheid. In 
rechte en in feite blijven de door hen 
medebewoonde gemeenten tot het Ne
derlandse taalgebied behoren; ook al is 
dit op sommige punten door fransspre
kenden overspoeld. 

De franssprekende inwijkelingen zijn 
trouwens van veel te recente datum om 
voor een nationale minderheid te kunnen 
doorgaan. Dat ze binnen een paar eeuwen 
nog eens komen aankloppen. 
Slotsom: in Vlaanderen kan alleen in de 
agglomeratie Brussel een taaiminderheid 
gevonden worden. 

Karel Jansegers 

o» Volgende week: 

Wallonië verdonkermaant 

zijn minderheden 
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Wie snel is kan nog in het Limburgse 
provinciehuis terecht voor een bezoek 
aan de tentoonsteUing 'Een stem, Een 
vrouw', over de strijd van de vrouwen 
voor het kiesrecht. De tentoonstelHng, 
bestaande uit een 30-tal verschillende 
panelen werd vorige week dinsdag ge
opend in afwezigheid van Hilde Houben-
Bertrand, Vlaanderens enige vrouwelijke 
gouverneur. Gelukkig was Limburgs ge
deputeerde voor Gelijke Kansen, Frieda 

Brepoels, er wel en zij sprak in haar 
openingswoord vooral over de huidige 
situatie van de vrouwen in de politiek. 
Daarbij gaf ze de aanwezigen een aantal 
argumenten mee voor een krachtigere 
vrouwelijke stem in de politiek. Het feit 
dat er evenveel vrouwen als mannen zijn, 

lichamen. Ze zouden niet in de politiek 

geïnteresseerd zijn, te weinig lid ztjn van 

een politieke partij, niet de jutste papieren 

of vaardigheden hebben om het tot kan

didaat te brengen of om in een bestuur te 

worden opgenomen." 

Toch is hun kleinere getalsterkte niet 
terug te brengen op individuele tekort
komingen. Zo doen de vrouwen het in de 
Scandinavische landen opvallend goed. 
Een verklaring daarvoor kan in de pro
gressieve (politieke) cultuur liggen. De 
vergelijking met België spreekt alvast 
boekdelen: zijn er m dit land 12% vrou
welijke parlementsleden (Vlaanderen 
bijna 17%), in Scandinavië lopen die 
aantallen op tot 30% en zelfs 40%. Ook 
het feit dat meer vrouwen dan mannen in 

Een vrouw. Een stem 
was het meest voor de hand liggende. 
Maar er is meer: vrouwen houden er een 
andere politieke stijl op na, waar niet het 
willen scoren, maar vooral het samen
werken tot resultaten zal leiden. 
Frieda Brepoels: „Vandaag kunnen wij 

ons niet meer voorstellen dat de enige 

toekomst die voor een vrouw is weggelegd, 

bestaat uit haar huwelijk en de zorg voor 

haar kinderen. Nochtans is dit eeuwen

lang een vanzelfsprekendheid geweest. In 

de 19de eeuw was een vrouw totaal 

afhankelijk van haar man. Fas na 1900 

kon een gehuwde vrouw zonder de toe

stemming van haar man haar loon op

trekken, onder voorwaarde dat de som 

lager was dan 3.000 fr. En dan nog moest 

dat geld gebruikt worden voor het huis

houden. " 

EEN HALF MILLENIUM 

Inmiddels is er al wat water naar de zee 
gevloeid, maar van een echte paritaire 
democratie is nog altijd geen sprake. 
Mannen krijgen nog steeds betere jobs en 
het is nog steeds de vrouw die instaat voor 
de meeste zorgtaken. En ofschoon de 
vrouw sinds 50 jaar stemrecht heeft, is het 
beeld nog niet echt veranderd. 
F. Brepoels: „Vandaag onstaat opnieuw 

het beeld dat het aan de vrouwen ligt dat 

zij met doordringen tot de diverse gekozen 

ondergeschikte functies werken of het 
moeten stellen met deeltijdse jobs zorgt er 
mee voor dat ze ook in de politiek minder 
snel verantwoordelijkheid zullen opne
men. Tot slot is het niet vanzelfsprekend -
ook niet voor de Stevaerts - dat mannen 
hun verkiesbare plaats afstaan aan een 
vrouw. 

Brepoels is dan ook van mening dat er 
gerichte strategieeën nodig zullen zijn om 
meer vrouwen in de politiek te krijgen. 
Als het aan de mannen ligt, wordt het 
probleem van de vrouwelijke onderver
tegenwoordiging immers nooit opgelost. 
F. Brepoels: „Optimisten beweren dat het 

toenemende opleidingsniveau en de toe

gang tot hogere posities in de 'juiste' 

beroepen ervoor zullen zorgen dat vrou

wen hun achterstand vanzelf zullen in

lopen en dat de traditionele ideeën over de 

plaats van de vrouw niet meer van deze 

tijd zijn en dus zullen uitsterven. In deze 

zienswijze is er geen nood aan een beleid 

voor vrouwen. Een beetje geduld zal alles 

wel oplossen. Het zou dan wel nog on

geveer 47 5 jaar duren voordat de politieke 

en economische machtsposities gelijk on

der vrouwen en mannen verdeeld zullen 

zijn." 

EEN GESCHIKTE MAN? 

Oplossingen ziet Brepoels in de richting 

Frieda Brepoels (tweede van rechts): 
,,Nlemand stelt de 

oververtegenwoordiging 
van mannen in de politiek in vraag." 

van het wegnemen van de hindernissen 
die vrouwen beletten in de politiek te 
stappen. Opvang voor de kinderen is 
maar een van de vele mogelijkheden. 
F. Brepoels: „Verder kan het organiseren 

van allerlei diensten, zoals een stnjk- of 

poetsdienst, een deel van de huishou

delijke taken overnemen. Een tweede pro

bleem is dat vele vrouwen vituien dat ze 

politiek niet deskundig genoeg zijn. Ook 

hier kan het beleid voor hen de drempel 

verlagen door bijvoorbeeld politieke vor

ming en assertiviteitstraining aan te bie

den." 

Brepoels is wel te spreken over de zgn. 
'ritslijsten' (afwisselend vrouw-man), 
maar ziet minder heil in echt quota omdat 
vrouwen dan ook gewoon onderaan de 
lijst kuimen worden geplaatst 
F. Brepoels: „Sommigen vrezen bij dit 

soort strategieën de aantasting van het 

geschiktheidscriterium voor de selectie. 

Maar zijn alle mannen - die als van

zelfsprekend wel bovenaan op de lijsten 

worden gezet - wel allemaal automatisch 

de meest geschikte kandidaten^ Opval

lend in het hele debat over de onder

vertegenwoordiging van vrouwen in po

litiek en besluitvorming is dat feministen 

en hun medestanders altijd moeten be

argumenteren waarom er meer vrouwen 

zouden moeten worden afgevaardigd, ter

wijl de oververtegenwoordiging van man

nen nooit ter discussie wordt gesteld. 

Hieruit blijk weer dat de man de norm is 

voor de mensheid, hel algemene en het 

universele, en vrouwen het specifieke en 

het afwijkende zijn. We zijn er dus nog 

lang met." 

Frieda Brepoels timmert alvast aan de 
weg. 

(gv) 

c» De tentoonstelling 'Een vrouw, Een 
stem' loopt nog tot en met 12 oktober 
in het provinciehuis van Limburg, 
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. Ie
dere weekdag van 9u. tot 17u. 

c» Cel Gelijke Kansen Limburg, tel. 
011/23.72.45, fax 011/23.72.10. 

De regionale VU-krant 

VU-colloquiuiii over mensenhandel 
en kindermlsbrulic 

Gedurende twee dagen wordt op initiatief van de VU-
parlementsieden Jaak Vandemeuiebroucke en Neily 
Maes intens nagedacht over de problemen Inzake 
mensenhandel en kindemetwerken. De studiedagen 
lopen i.s.m. het comité Breek óe Stilte. 
Op donóeixJag 15 oktober '98 openen Netly Maes en 
Flor van Noppen de zittingen om 9u.30 waarna slacht
offers getuigen. M.m.v. Anne-Marie Davies (dochter 
Red West) en Regina louf, de X1-getuige van Neuf-
chSteau. 
- Over de vraag hoe echte en valse herinneringen van 

mekaar onderscheiden kunnen worden, praten prof. 
Peter Van Koppen, kinderpsychiater Karel Pyck, 
dr. Mare Relsinger en rechtspsycholoog Geert Ver-
vaeke. 

- Kan de pers de stilte breken? M.m.v Nick Davies (The 
Guardian). Anna Fröhiing (Hamburg), Douglas De-
coninck en Annemie Buité iDeli^orgen) Moderator Is 
Mike Demulder (ViCT) 

- Onmacht van de Europese samenweriang inzake 
justitie en politie, m.m.v, Jaak Vandemeuiebroucke, 
prof. Lode Van Outrive, Freddy Troch (voormalig 
onderzoeksrechter) en Martin Schutz, europarle
mentslid 

Vrijdag 16 oktober '98 
- Om 9u. enkele getuigenissen Inzake mensenhandel 

en klnderont\/oer!ng m m v Patsy Sorensen, Nelly 
Maes en de ouders van Nathalie Gijsbregts, Ine 
Breughetmans, ines Van Muytder en Dam Vanden 
Branden. 

- Enkele problemen waar hulpverieners mee kampen 
m.m.v. de Oudenaardse politiecommissaris Ptet De 
Brauwere en psychotherapeut Sue Richardson 

Het colloquium wordt afgesloten met een slotzitting 
om16u. 
waar? 
Europees Parlement, LEO 750, Wiertzstraat, LEO 7C50 
te Brussel. 
Wanneer? 
Donderdag 15 oktober 1998 van 9 tot I8u 30 en 
vrijdag 16 oktober van 9 tot 16u. 
Organisatie van de VU-parlementsleden Jaak Van
demeuiebroucke en Nelly Maes l.s.m het Comité Breek 
de Stilte 
Practica: 
De deelname aan het colloquium is gratis. Inschrijven 
vóór 12 oktober Is absolute noodzaak. Dat kan bij Bart 
Staes, Europees Pariement, Wiertzstraat 2H357,1047 
Brussel Tel. 02/284.23.94, fax 02/284 99.93 - e-mail 
bstaescs» europart eu.in 
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Carlo van 
Eisen: 

van plaatselijk 
vu-voorzltter 

tot senator. 

In het H.-Hartziekenhuis te Mol is op 29 
september Carlo Van Elsen overleden, 
deze gewezen VU-senator werd in Mol op 
5 juni 1926 geboren. 
Na zijn middelbare studies aan het Sint-
Jan-Berchmanscollege in Mol bezocht 
Van Eisen de voormalige koloniale ho
geschool in Antwerpen. In zijn jeugdjaren 
was hij actief in de KSA, zo was hij de 
eerste jong-knapenleider van gouw Ant
werpen, hij was ook lid van de toenmalige 
Rodenbachbond. In 1948 richtte Carlo 
Van Elzen volksdansgroep De Klepper

man op, hij hield trouwens van veel 
beweging, zowel Vlaamse als sportieve. 
Carlo deed aan atletiek, voetbal, volley en 
tennis. 

In Mol was hij ook medestichter van de 
sportpleinen voor jongeren die tijdens de 
vakantie niets om handen hadden. 

NAAR KONGO 

In 1951, hij was toen 25 jaar, vertrok 
Carlo Van Eisen naar Kongo, waar hij 
gedurende 9 jaar verbleef en waar hij zich 
opwerkte van agent tot officier van ge
rechtelijke politie om bij de dipenda in 
1960 als gewestbeheerder te eindigen. 
Door zijn bedrijvigheid op het gebied van 
justitie, landbouw en industrie, zijn ken
nis van de arbeidsreglementering, we
genaanleg en het economisch beleid, had 
hij een duidelijk inzicht verworven in de 
organisatie en de macht van de politieke 
beslissingskernen. 

Zijn Vlaamse overtuiging was aange
scherpt in het leger, hij was reserve
officier in het leger geweest, en in de 

Carlo 
van Eisen 
overleden 

kolonie had hij gemerkt dat Vlaamse 
colons altijd iets meer moesten presteren 
dan hun Franstalige collega's. 
Na zijn terugkeer uit Kongo ging Van 
Eisen opnieuw naar de schoolbanken. 
Gedurende een jaar volgde hij de her
scholingscursus aan het Economisch Se

minarie voor Bedrijfskunde van professor 
Vlerick te Gent. Daarop kreeg hij een 
kaderfunctie toegewezen bij Philips te 
Lommei, waar hij o.m. in de compu-
terafdeling werkte. 

IN DE POLITIEK 

In 1962 werd de VU-afdeling van Mol 
opgericht en Carlo Van Eisen werd daar 
de eerste voorzitter van. In 1965 begon 
hij zijn eerste termijn van gemeente
raadslid, in 1971 werd hij samen met 
Wim Jorissen verkozen voor de senaat in 
het arr. Mechelen-Turnhout. Een jaar 
later werd hij schepen te Mol, daar kon 
hij zich ten volle uitleven en schonk zijn 
uitgestrekte gemeente een goed uitge
bouwde en evenwichtig gespreide sport
infrastructuur. Een van de eerste sport- en 
gezinsdagen van de VU ging er trouwens 
door. 

Bij de parlementsverkiezingen van 74 en 
'78 werd Van Eisen als provinciaal se
nator gecoöpteerd. In de Wetstraat was 
hij vooral bedrijvig in de commissies 
Economische Zaken en Ontwikkelings

samenwerking, ook het beheer van ge
meenten en het sportbeleid hielden hem 
bezig. Na zijn op ruststelling speelde Van 
Eisen een rol als plaatselijk VWG-voor-
zitter en als bestuurslid van de V W en de 
seniorenraad. 

Carlo Van Eisen was gehuwd met me
vrouw Josephina Daems en was vader van 
vijf kinderen. 

Aan zijn echtgenote, kinderen en klein
kinderen bieden wij namens alle WIJ-
lezers, blijken van rouw aan. 

(mvl) 

Emiei Bourgeois overleden 
Maandagmorgen is Emiel Bourgeois ("Mulste, 
10 ol<tober 1918) in Izegem overleden. Hij 
was de echtgenoot van Gaby Vens en vader 
van een groot gezien, van wie de tweede 
zoon. Geert Bourgeois, sedert 1995 federaal 
parlementslid is voor de VU 
Emiel Bourgeois was in zijn openbaar leven 
op de eerste plaats een uitstekend onder
wijzer die ook unaniem geprezen werd als 
een beste directeur van de Lagere Jon
gensschool in Emelgem (izegem). 
Daarnaast was hij actief in de Vlaamse be
weging in het algemeen en de VU in het 
bijzonder Een korte opsomming getuigt 
daarvan Hij was het eerste VU-raadslld van 
het OCMW in Izegem geweest, secretaris van 

VVB-West-Viaanderen, bestuurslid van DF 
Izegem, voorzitter van het Vlaams Zieken
fonds Onderlinge Steun, ondervoorzitter van 
het Ziekenfonds West-Flandria Roeselare, 
penningmeester van VVVG Gouw West-
Vlaanderen en ondervoorzitter van VVVC-
Izegem. 
Maar voor alles was Emiel Bourgeois een door 
iedereen gewaardeerd en geliefd man 
Namens de VU betuigen wij zijn echtgenote, 
kinderen en kleinkinderen ons oprechte me
deleven De uitvaartplechtigheid heeft plaats 
op zaterdag 10 oktober, om lOu 30 (be
groeting vanaf 10 uur) in de Sint-Tillokerk in 
Izegem. 

(e.v.) 

OOST-VLAANDEREN 
vr. 9oict. DiSTELBiRCEN: Vlaams 

vis- en mosselfeest. Vanaf 19u.30 in zaal 
Berghine, Destelbergen-dorp. Deelnafne 
450 fr. vanaf 22u. gezetltg samenzijn, org.: 
VU-Destelbergen-Heusden i.s.m. dr. J. 
Coossenaertskring. 

zo. 11 Okt. ERPE-MERE: Eetfestijn 
van vu-Erpe-Mere. In het Sint-Jansliof, 
Keerstraat 218 te Ottergem. Keuze uit 3 
schotels. Deelname 400 fr, Idnderen 200 
fr 

20.11 Okt. LAARNi: 3de Eetfes
tijn. Van 11U.30 tot 14u. in zaal Breughet 
{parochiehuis). Kalkendorp. Warme been-
hesp met frietjes en groentenkrans. Deel
name: 375 fr, -I2j. 200 fr, -5j. gratis. 
Inschrijven pij Frank Van imschoot 
(09/369.50.45). Org.: VU-Laarne-Kalken. 

ZO. 18 Okt. ZOTTECEM: Herfst-
wandeling naar Sint-Goriks-Oudenhove. 
Vertrek om 14u. aan café De Luchtbal. 
Afstand ± 6 km. Met o.m. gratis drink te St.-
Goriks en bezoek aan het geitenmuseum. 
Deelname gratis. Nadien gezellig samenzijn 
in café De Luchtbal. 

^ DI.20 0kt.NINOVÊ:VWC-Nieuwe 
bezoekt de Decanale OLV-kerk te Ninove. 
Afspraak om 14u.30 op het plein voor de 
kerk. 

. , WO. 21 Okt. CENT: Water: zegen 
en vloek. Voordracht door ere-senator Mi
chel Capoen. Om 14u.S0 in de crypte van de 
Uilenspiegel, Korte Kruisstraat 3. Toegang 
50 fr Org..: Seniorenacademie Cent. 

WO. 21 Okt. CENT: Provinciale 
FVV-najaarsvergadering. Thema: De Euro in 
Vlaamse vrouwenhanden. Om 19u.45 in 
Erasmus, Mageleinstraat 6 te 9000 Cent. 
Spreker: Ilse Van Wambeke. info: FW -
09/223.38.83. ledereen welkom. 

Za. 24 Okt. DENDERLEEUW: 2de 
Hespendegustatie van 10 verschillende 
soorten hesp. Om I8u. in het Parochiaal 
Centrum, Sint-Antoniusstraatte Iddergem. 
Org.: VU-Croot-Denderleeuw. 

Za. 24 okt. NEVELE: Jaarlijks 
Herfstfestijn in zaal Novy, Markt te Neveie. 
Vanaf 19u.30. Gastspreker is Karet Van 
Hoorebeke over de ,,Moeder van alle ver
kiezingen". Deelname 450 f t , keuze uit 
barbecue of mosselen, inschrijven vóór 
19/10 bij M. Roelens (09/371.62.68, fax 
09/371.46.06). Org.: VU-Nevele. 

Za. 51 okt. CENTBRUCCE: 4de Fo
totentoonstelling van de Dr. Jozef Coos
senaertskring. Tot 6 november in de po
lyvalente zaal van het Dienstencentrum, 
Braemkasteelstraat 34-45. Castfotografe: 
Hilde Braet. 

Za. 14 nov. CENTBRUCCE: Uitrei
king van de 11de Torenwachtersprijs aan 
componist-dirigent Dirk Brosse. Om 14u.30 
In de In de trouwzaal van het Diensten
centrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat 
29-45, 9050 Centbrugge. Org.: J. Coos
senaertskring Gent-Brugge-Ledeberg. 
Info: Lieve Robert, weverboslaan 26, 9050 
Centbrugge, 09/231.19.41. 

Di. 17 nov. NINOVE:,,Minder dood 
dan de anderen". Film aangeboden door 
VWC-Ninove, samen met koffie, koeken en 
kletsen. Om 14u.30 in Buurthuis Pollare,^ 
hoek Hoogstraat en Nekkersput te Pol-* 
lare. 

WEST-VLAANDEREN 
za. 10 okt. KORTRIJK: Geleid be

zoek aan het Kant- en Unnenmuseum, 
Etlenne Sabbelaan 4 te Kortrijk. Deelname 
100 fn p.p. (gids inbegrepen). Verzamelen 
om I4u. aan het museum. Org.: FW-Kort-
rijk. 

Wo. 14 Okt. BRUCCE: Jan Ver-
schaeren met,,Humor van bij ons". Luimig 
toneel met muzikale omlijsting. Om 15u. in 
de Magdalenazaal, Violierstraat 7 te 8000 
Brugge. Org.: VVVG-Brugge-Centrum. 

Do. 15 Okt. BRUCCE: Ueven Dle-
rick over „Van Eyck in het brandpunt". 
Lezing met dia's. Om 15u. in De Gulden 
Spoor 't Zand 22. Inkom 50 fn Org.: tn-
formativa. 

Vr. 16 okt. VEURNE: Debat over 
„Vlaamse onafhankelijkheid, een geza
menlijk doel?". M.m.v. Jan Loones (VU) en 
Gerolf Annemans (VB). Moderator: Jan 
Jambon (WB). IM de St.-Jansstudio, Hout-
markt 14. Geen uur vermeld. Org.: W8-
veume-Westkust. 

zo. 18 Okt. ZWiVECEM: Jaariüks 
feest voor leden en sympathisanten van de 
Vlaamse Klub Groot Zwevegem. Vanaf 
11U.S0 in zaal Boldershof. Harelbeekstraat 
25. Gastspreker is IJzerbedevaart-voorzit
ter Lionet vandenberghe. Na het feest
maal: videofilm over jongste zomerreis. 
Deelname: 400 fr Inschrijven tot 15/10. 

Dl. 20 Okt. iZECEM: Voeding en 
55-plussers, door mevr Vandenbroucke. 
Om 14U.30 in De Drie Gezellen, Menten-
hoekstraat.org.: WVC. 

DO. 22 okt. iZECEM: Samuel Hunt-
ingtons „Botsende beschavingen". Een de
bat met prof. Ludo Abicht (UIA) en volks
vertegenwoordiger Fons Borginon (Vü). 
Om 20u. in de Bar van de Stedelijke Aca
demie voor Muziek en Woord, Kruisstraat 
15. Toegang 80 fr, abo's gratis. Org.: 
VSVK. 

Vr. 23 okt. IZECEM: Kieinkunst-
avond met Miek en Roel. Om 20u. in het 
Muziekauditorium, Kruisstraat. Kaarten; 
vvk. 200fr (051/30.366.63-Vlaams Huis); 
250 f r aan de kassa. Org.: Comité Vlaams 
Zomerfeest & FW-lzegem. 

'" WO. 28 okt. IZECEM: Provinciale 
FW-najaarsvergadering. Thema: De Euro in 
Vlaamse vrouwenhanden. Om 19u.45 in De 
Drie Gezellen, Mentenhoekstraat 4 te 8870 
Izegem. Spreker: Chris Desmet. fnfo: F W -
09/223.38.83. Iedereen welkom. 

wo. 28 Okt. BRUCCE: WVC-
Brugge Centrum bezoekt het Provinciaal 
Hof inschrijving (max. 40 pers.) bij Herman 
(050/59.99.53). Om 14U.30 verwelking in 
het Hof, Markt 3. Met o.m. rondleiding, 
videofilm en koffie. 

Za. 51 Okt. BRUCCE: Jean-Marie 
Bogaert licht het „Stadsplan voor het sta
tionsgebied Brugge" toe. Van 10 tot 12u. in 
't Speytje, Oostmers 124. Org.: vu-
Brugge. 

Dl. 10 nov. IZECEM: Cursus „Eu-
ropalia Tsjechië. 1000 jaar architectuur 
slerkunsten en cultuurgeschiedenis." (1ste 
deel). Docente: lic. Machteld De Schrijver 
Om 20u. in de Plantynzaal van de Stads
bibliotheek. Info en inschrijvingen: Josée 
Bogaert, Kortrijksestraat 166, tel. 
051/30.10.39. Org.: VSVK. 

Vr. 15 nov. KORTRIJK: Daguitstap 
naar Brugge met geleid bezoek aan de 
unieke tentoonstelling ,,Van Memling tot 
Pourbus" om 11 u. Vertrek met de trein om 
9U.46 stipt vanuit het Kortrijks station. 
Deelname 250 f r p.p. (toegang museum + 
gids). Org.: FVV-Kortrijk. Inschrijven bij B. 
Deconinck-Damiens (056/21.26.99). 

Dl. 17 nov. IZECEM: Cursus „Eu-
ropalia Tsjechië. 1000 jaar architectuur 
slerkunsten en cultuurgeschiedenis." (2de 
deel). Docente: lic. Machteld De Schrijver 
Om 20u. in de Plantynzaal van de Stads
bibliotheek. Info en inschrijvingen: Josée 
Bogaert, Kortrijksestraat 166, tel. 
051/30.10.39. Org.: VSVK. 
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Dl. 24 nov. IZECEM: Cursus „Eu-
ropalia Tsjechië. 1000 jaar architectuur, 
sierlcunsten en cultuurgeschiedenis." (3de 
deet). Docente: lic. Machteld De Schrijver 
Om 20u. in de Plantynzaal van de Stads
bibliotheek. Info en inschrijvingen: Josée 
Bogaert, Kortrijksestraat 166, tel. 
051/30.10.39. Org.: VSVK. 

Do. 26 nov. IZECEM: Vijftien jaar 
Studio Brussel en jongerencultuur, door 
Jan Hautekiet. Om 20u. in de Bar van de 
Stedelijke Academie voor Muziek en 
woord. Kruisstraat 15. Toegang: 80 fn, 
abo's gratis. Org.; VSVK. 

Za. 28 nov. IZECERN: Geleid bezoek 
aan 2 Europaliatentoonstelllng In Brussel 
{14U.30): Praag Art Nouveau (Paleis voor 
Schone Kunsten) en Juwelen uit Bohemen 
(Galerij van de KB), tnfo en inschrijvingen: 
Josée Bogaert, Kortrijksestraat 166, tel. 
051/30.10.39. Org.: VSVK. 

VLAAMS-BRABANT 
za. 10 Okt. TIELT-WINCE: 2de Fa-

mlllequlz. Om 20u. stipt in „ ' t Jongens
school" te Tielt. Info en inschrijvingen: 
016/36.18.15 Of 016/63.16.29. Org.: VU-
Tielt-Winge. 

za. 10 okt. LEUVEN: Nationale 
conferentie: De Koerden, een volk zonder 
staat. Om 9u. in het Maria-Theresia-college, 
KU-Leuven, Grote Aula, smt-Michlelsstraat 
6. Info over programma en gastsprekers: 
Koerdisch instituut vzw, tel. 02/230.89.30, 
fax 02/231.00.97. 

Ma. 12 Okt. OILBGEK: Tentoon
stelling schilderijen van André Aerts. Tot 22 
oktober in het secretariaat van het Ro-
denbachfonds, Ninoofsestwg. 230 te Dil-
beek. InfO: 02/567.00.22. 

Do. 15 Okt. NEDER-OVER-HEEM* 
BEEK: Cespreksavond met Bert Anciaux 
over „De VU en ID21". Om 20u. in zaal 
Forum (Famïlia), Vekemansstraat 131. 
Org.: VU-Heembeek-Mutsaart-Haren. 

Za. 17 okt. RUISBROEK: Boeren-
kermis. Van 17 tot 22u. in de Parochiekring, 
Kerkstraat 31. Ook op 18/10 van 12 tot 17u. 
org.: VU-Ruisbroek. 

Do. 22 Okt. DILBEEK: Provinciale 
FVV-najaarsvergadering. Thema: De Euro in 
Vlaamse vrouwenhanden. Om 19u.45 in CC 
Westrand, Kamerijklaan zn. te 1700 Dil-
beek. Spreker: nog niet bekend, info: FW-
09/223.38.83. Iedereen welkom. 

Vr. 2S okt. DILBEEK: Open Ar-
rondissementsraad. Om 20u. in het Arr. 
Secretariaat, steenweg op Ninove 230 te 
Dilbeek. Alle leden welkom. 

za. 24 okt. BRUSSEL: 3de Kaas- en 
Wijnavond van VU-Jette. Vanaf 18u. in GC 
Essegem, Leopold-l-Straat 329 te 1090 
Brussel. 

za. 24 okt. BUIZINCEN: Pensen-
kermis van VU-Buizingen. Vanaf 17u. in de 
Don Boscozaal, Alsembergsesteenweg 
(achter de kerk). Ook op 25/10 vanaf 
11U.30. 

LIMBURG 
vr. 9 okt. GENK: Videoprojectie op 

groot scherm: Verslag van reis naar Graven 
in het Oosten (Oekraïne, mei '97). om I5u. 
in De Slagmolen. Org.: SMF-Umburg. 

WO. 14 Okt. BILZEN: Provinciale 
FW-naJaarsvergadering. Thema: De Euro in 
Vlaamse vrouwenhanden. Om 19u.45 in 
Bilzen-Eetcafe, Markt 41 te 3740 Bilzen, 
spreker: Jan vanderheyden. info: FW -
09/223.38.83. ledereen welkom. 

vr. IS nov. CENK: Dodenherden
king met aangepaste videoprojectie, en 
Inschrijving voor Joelfeest van 12 decem
ber in Nijlen. Om 15u, in De Slagmolen. 
Org.: SMF-Llmburg. 

ANTWERPEN 
tt vr. 9 okt. KALMTHOUT: Buffet 

met Bert. Gezellige babbel, heerlijk buffet, 
dessertenbar aan democratische prijzen. 
Vanaf I9u.30 in de Parochiezaal te Heide. 

• - - ri~ ' J^!^-^ -

Deelname 600 f r Niet-eters welkom vanaf 
22u. voor een antwoord op uw vragen aan 
Bert Anciaux. Org.: VU-Kaimthout. 

zo. 11 okt. EDECEM: Wandelen 
aan het Kalf te Sint-Gillis-Waas. Samen
komst om 13U.30 aan het kerkplein te 
Edegem-Elsdonk. Org.: FW-Edegem. 

DO. 15 okt. EDECEM: Rondleiding 
in het boedhistisch Tibetaans Instituut, 
Kruispadstraat 33 te Schoten. Afspraak om 
15U.15 Kerkplein te Elsdonk-Edegem. Deel
name: 100 fr. + 50 fr. (koffie Of thee). 
Inschrijven: vóór 11/10 op tel. 449.17.66. 

Vr. 16 okt. EDECEM: Familiekwis 
met Bob Bolsens. Om 20u. in de Kleine zaal. 
Elzenhof, Kerkplein Edegem-Elsdonk. In
schrijving tot 10/10 per ploeg van 6 tot 8 
pers. Info: Katelijne Wesenbeek 
(03/449.14.51). Org.: Culturele Kring Ede-
gem. 

Vr. 16 okt. TONCEBLO: Videopro
jectie op groot scherm: Verslag van reis 
naar Graven in het Oosten (Oekraïne, mei 
'97). Om 15U, in 't Abdijke. Orgr: SMF-
Kempen. 

vr. 16 okt. BRASSCHAAT: Dialoog 
tussen iD2l en de vu-basis met Vincent Van 
Quickenbome. Om 20u.30 in CC Hemel-
hoeve Brasschaat. Org.: VU-Brasschaat. 

Ma. 19 Okt. KALMTHOUT: „Een 
veertje op de adem van God". Boris To-
doroff belicht de vrouw in de christelijke 
mystiek vanaf de middeleeuwen. Om 
20U.15 in zaal Monida. Inkom 150 fr, niet-
leden 200 fr (i consumptie inbegrepen). 
Org.: FW-Kalmthout i.s.m. FW-Kapellen 
i.s.m. VCLD. 

" Za. 24 okt. NIJLEN: H. mis en 
zangavond. Vanaf 19u. in zaal Kempeland. 
Org.: Vlaamse Kring Nijlen. 

Zo. 25 okt. BOECHOUT: Groot TAK-
weerzlensfeest in zaal ,,Hof van Reyen", 
Oude baan 39. Aanvang: 1lu.30. Receptie 
+ feestmaaltijd. Delegaties uit voeren, 
Vlaams-Brabant en Komen. Optreten van 
,,Klerktje en Joel" uit Duinkerken, inkom 
1.000 fr. info: LUC Van den Weygaert, 
03/454.00.46. 

ZO. 25 Okt. KESSEL: Aperttiefde-
bat van Het Tankschip 1998 over „Omtrent 
onze pensioenen en belastingen", van 
10U.30 tot 12U.30 in de basisschool Bis-
terveld, Nieuwstraat 26. M.m.v. Johan Sau-
wens, vu-Vlaams Volksvertegenwoordiger. 
Deelname: 70 fr, aperitief inbegrepen. 

DO. 29 Okt. BERCHEM: Met FW-
Berchem naar de tentoonstelling ,,Van 
Memling tot Pourbus" te Brugg. inschrij
ven vóór 5/10 bij Paula Cauwenbergh. 
Deelname 250 fr. (In groep + 100 fr. au-
diogids). Uur van vertrek wordt meege
deeld. 

WO. 4 nov. TURNHOUT: Karei van 
Hoorebeke over ,,De Octopusakkoorden, 
mogelijke stap naar een Vlaamse justitie?". 
Om 20u. in het Ketdercafé van De Warande, 
Org.: Vlaamse Kring Turnhout i.s.m. VCLD. 

Za. 14 nov. NIJLEN: Kleinkunst-
avond met Louis Verbeeck. Om 20u. in zaal 
Kempenland. Org.: Vlaamse Kring Nijlen. 

Vr. 20 nov. TONCERLO: : Doden
herdenking met aangepaste videoprojec
tie, en inschrijving voor Joelfeest van 12 
december in Nijlen. Om I5u. in 't Abdijke. 
Org.: SMF-Kempen. 

WO. 25 nov. TURNHOUT: Jean-
Marie Bogaert spreekt (onderwerp nog 
niet bekend). Info: 014/41.45.79 en 
014/61.38.67. Org.: Vlaamse Kring Turn
hout en Vlaamse Kring Noorderkempen 
i.s.m. VCLD. 

Zo. 29 nov. KESSEL: Aperitiefde
bat van Het Tankschip 1998 over „Word jij 
graag met een kluitje in het riet getuurd?". 
Van IOu.30 tot 12u.30 in de basisschool 
Bisterveld, Nieuwstraat 26. M.m.v. Kris Van 
DIjck, vu-Vlaams Volksvertegenwoordiger 
Deelname: 70 fr, aperitief inbegrepen. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 21 september jl. werd volgende pers
mededeling verspreid. 

VU POSITIEF OVER HUMANISERING 
ASIEL- EN UITWIJZINCSBELEID 

De VU stelt vast dat de regering het asielbeleid 
positief heeft bijgestuurd. Vele maatregelen die 
minister Van den Bossche wil invoeren, werden 
reeds twee jaar geleden door de VU aangehaald. 
Er wordt blijk gegeven van een grotere men
selijkheid zowel bij het al dan niet toestaan van 
het asiel als bij de uitwijzing. Inhoudelijk acht de 
VU het belangrijk dat bij de beoordeling van de 
asielaanvraag uitdrukkelijk met vrouwenrech
ten wordt rekening gehouden. Wanneer de 
integriteit of veiligheid van de vrouw mogelijk 
wordt aangetast in het land van herkomst, moet 
dit een voldoende reden zijn om asiel te ver
lenen. De VU acht een asielbeleid zonder uit-
wijzingsbeleid onmogelijk, maar is tevreden dat 
de uitwijzingsprocedure humaner zal veriopen. 
De VU merkt echter op dat er ook voldoende 
aandacht en middelen moeten gaan naar een 
waardige opvang van asielzoekers zodanig dat 

wordt vermeden dat zij in de illegaliteit terecht 
komen. De vu blijft voorstander van korte en 
snelle, maar kwaliteitsvolle procedures. 
De VU heeft wel vraagtekens bij het aanstellen 
van een bijzonder commissaris voor het vluch-
telmgenbeleló om toezicht te houden op de 
juiste uitvoering van het asielbeleid. In praktijk 
wentelt de regering haar politieke verantwoor
delijkheid af en geeft ze zichzelf een instrument 
om in de toekomst haar handen in onschuld te 
kunnen wassen. 
Tot slot vindt de VU dat er zo snel mogelijk een 
debat op gang moet komen over het herori
ënteren van het ontwikkelingsbeleid. Tot op 
heden ontbreekt een geïntegreerd beleid dat 
het vluchtelingenprobleem bij zijn achteriig-
gende oorzaken aanpakt, nl. de groeiende kloof 
tussen Noord en Zuid, de vele regionale bur-
gerooriogen, het aan zijn lot overgelaten Afrika, 
de vergeten volkeren, ... Verantwoorde inter
nationale samenwerking en mogelijke oplos
singen voor migratieproblemen gaan hand in 
hand. Het asiel- en uitwijzingsbeleid moet zich 
losmaken van het denkpatroon dat het alleen 
oplossingen voor binnenlandse problemen 
moet brengen. 

vu-raadslid Peter Van Melrhaege egc 
verongeiulCT 

Maandag 28 september 1998 is op de E34 
te Zoersel Peter van Meirhaeghe slacht
offer van een verkeersongeval geworden. 
Peter werd vorige zaterdag onder grote 
belangstelling, in zijn woonplaats Sem-
merzake ten grave gedragen. 
Peter was dierenarts en de pluimvee-
deskundige van Janssens Farmaceutica. In 
opdracht van zijn firma bereisde hij heel 
de wereld. Hij was ook voorzitter van de 
Oost-Vlaamse Vereniging van Bedrijfs-

pluimvee. 

Namens de Volksunie zetelde hij, samen 
met Jos Van Mieghem, in de gemeen
teraad van Gavere. Hij werd in 1994 
verkozen op de gemengde lijst van de 
VOD - Vlaamse Onafhankelijke Demo
craten en behaalde 662 voorkeurstem
men. Namens de 8 man sterke fractie van 
de VOD was hij lid van de Minaraad. 
Peter werd op 30 oktober 1957 geboren 
en was dus 41 jaar jong toen hij op 
tragische wijze om het leven kwam. Hij 
was gehuwd met de huishoudregentes 
Nadine De Stercke met wie hij vier kin
deren had: Pieter, Karel, Diederik en 
Marie. 

Pieter erfde zijn Vlaams-nationale over
tuiging van zijn grootvader, Karel De 
Rijcke, die reeds voor de oorlog VNV-
burgemeester van Asper was en dat tot in 
1944 zou blijven. Karel De Rijcke was de 

grondlegger van de pluimveehandel in 
Asper en omgeving. Na de oorlog week 
hij uit naar Ierland, waar hij ook overleed. 
Peter was 10 jaar lang ondervoorzitter 
van VU-Gavere. Tijdens de vele acti
viteiten van die bloeiende afdeling was hij 
steeds een van de vlijtige werkers. 
Aan zijn lieve echtgenote en zijn vier 
jonge kinderen, aan zijn diepbeproefde 
familie en aan VU-Gavere, bieden wij 
onze oprechte en innige deelneming aan. 
Wij danken hem voor zijn onbaatzuchtige 
inzet voor de VU en voor zijn onwan
kelbaar geloof in het Vlaams-nationa-
lisme. 

Oswald Van Ooteghem 

VU werft aan 
Jonge werkkracht 

(18-22 jaar) 
voor oplei(ding 

binnenhuis(jrukkerij 
BedierKdencontract 

Zich wenden: 
Volksunie 
Laurens Appeitans 
Algemeen secretaris 
Barrikadenplein 12 
1000 Brussel 
02/219.49.30. 
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Provincie en Levi's 
Op de provincieraadszitting van 6 oktober wil Wilfried 
Vandaele (VU) de Bestendige Deputatie de vraag stellen 
over welke hefbomen de provincie beschikt om sluitingen 
zoals die van Levi's in Wervik en Cits, waarbij zo'n 700 
West-Vlaamse banen verdwijnen, tegen te houden. Van
daele denkt daarbij aan voorwaarden die kunnen worden 
opgelegd als de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij 
kredieten verstrekt of aan de rol van intercommunales die 
industriegebieden ter beschikking stellen 
Vandaele zegt te beseffen dat de rol van de provincie 
gering is en dat de echte investeringskredieten e.d. van 
het Vlaamse Gewest komen. Toch ziet hij een taak weg
gelegd voor de provincie, die er in het slechtste geval bij 
de Vlaamse regering kan op aandringen in de toekomst 
kredieten terug te vorderen van bedrijven die hun noch
tans winstgevende vestigingen in Vlaanderen sluiten. 
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De Koerden, een 
volk zonder staat 

Het Koerdisch Instituut, met 
de samenwerking van „Stop 
de oorlog tegen het Koerdi
sche volk" en het Departe
ment Sociologie van de KU-
Lfiuven organiseren een na
tionale conferentie 
Op zaterdat 10 oktober om 
9u in het Mana-Theresia-Col-
lege, KU-Leuven, Grote Aula, 
Sint-Michielsstraat 6 te Leu
ven 
PROGRAMMA 
9u verwelkoming 
9u 50 „Repressie in Turkije" 
9u30-10u50 mensenrech
ten 
I1u10- I2u30 Pers en cen
suur 
12u 30-15u 30 lunchpauze 

13U.30 „De Koerden, een 
volk zonder staat" 
I3u30- I5u30 platform van 
Koerdische politieke partijen 
Turkije, Iran en Irak 
I 5 u 4 5 - I 7 u Politiek debat 
met politici Voor de VU Fons 
Borginon 
I7u 15 Slotmeeting 
I 7 u l 5 - I 7 u 3 0 op weg naar 
internationale solidanteit 
I 7 u 3 0 - I 8 u slottoespraak 
door Danielle Mitterand 
(ov) 

c& Info: Koerdisch Instituut 
vzw, Bonneelsstraat 16,1210 
Brussell, tel. 02/230.89.30, 
fax. 02/231.00.97. 

GEPENSIONEERDE 
BINNENHUISSCHIIDER NEEMT 

NOG WERK AAN. 
350 FR P/U + BTW 

ENKEL ERNSTIG WERK. OOST-VL 
VOOR CONTACT REDACTIE WIJ 

Wenst U meer informatie over de 
advertentiemoselijkheden 
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ver de feitelijke afwikkeling van de 

Koningskwestie kon Evrard Raskin 

in zijn boek over prinses Lilian geen echt nieuwe 

elementen aanbrengen, wel bracht hij een aantal 

zaken aan het licht en plaatste hij sommige feiten in 

een nieuw perspectief Dit is overigens het eerste 

wetenschappelijke werk specifiek over Lilian (in de 

periode tot 1960) en de familie Baels. 

Voor zijn boek Prinses Lilian. De vrouw 

die Leoplold UI ten val bracht raad
pleegde Evrard Raskin een heel bron-
nenarsenaal, daarbij ook zaken die tot 
voor kort onbekend of ontoegankelijk 
waren. Tevens interviewde hij heel wat 
getuigen, waarvan enkelen er op stonden 
anoniem te blijven. Sommigen, bijvoor
beeld Mark Eyskens, wensten pas nu echt 
openhartig hun herinneringen over één 
en ander mee te delen, voor het overlijden 
van koning Boudewijn vonden ze dit te 
delicaat. Raskin stelt zich in het boek 
bijzonder kritisch op tegenover zijn bron
nen. 

Hij laat niet na voortdurend te wijzen op 
de mogelijke subjectiviteit of manipulatie 
ervan. Zaken die niet met 100% ze
kerheid kunnen bewezen worden, staan 
in de voorwaardelijke wijs. Af en toe ware 
het voor de leesbaarheid beter geweest 
om de bronnenkritiek niet zo uitvoerig te 
expliciteren. 

Met zijn studie heeft Raskin is een klas
siek historisch werk, strak gestructureerd 
in korte, chronologische hoofdstukken 
afgeleverd. 

VAN OOSTENDE 

Hendrik Baels, Lilians vader, was van 
geringe komaf. Zijn familie had fortuin 
gemaakt in de Oostendse vishandel en 
zelf wist hij "goed" te trouwen. In 1911 
werd Baels tot gemeenteraadslid verko
zen, hij behoorde tot de flamingantische 
en christen-democratische fractie die bin
nen de katholieke partij sinds het einde 
van de 19de eeuw in opgang was. Baels 
onderhield ook contacten met de con
servatieve katholieken van Oostende, de 
Franstalige bourgeoisie van de stad, al 
was het maar om zijn kansen op een 
parlementszetel gaaf te houden. Door 
deze kringen werd hij echter nooit ten 
volle aanvaard. In 1920 raakte Baels toch 
in de Kamer en van 1926 tot 1931 
vervulde hij verschillende ministerpos
ten. In 1933 slaagde hij erin zich te laten 
benoemen tot gouverneur van West-
Vlaanderen, een functie waarin hij schit
terde door inactiviteit. De hoge verwach
tingen die vanuit de Vlaamse beweging in 
hem werden gesteld wist hij niet waar te 
maken. Niet ontypisch verzwakte zijn 
flamingantisme naarmate zijn carrière 
vorderde. Desondanks bleef hij voor bel-
gicistische kringen te zeer een flamingant. 
Toen hij in mei 1940 al te snel zijn 
gouverneurspost in de steek liet, werd 
Baels bij Koninklijk Besluit afgezet. In 
1941werd die afzetting via démarches 
van Lilian, inmiddels verloofd met Le
opold III, bij secretaris-generaal Romsée 
ongedaan gemaakt. Dit werd natuurlijk 
één van de zaken die de anti-Leopoldisten 
munitie gaf. 
Terloops maakt de auteur komaf met de 

kwakkel als zouden sommigen eind jaren 
'30 geprobeerd hebben om Lilian en 
Gerard Romsée te koppelen, iets wat 
overigens wel waar was wat betreft Hen
drik Ehas en Lilians zuster. 

...NAAR LAKEN 

Baels wist zijn lage komaf te verdoezelen 
met een verzonnen verhaal over de be
langrijke rol die een voorouder van hem 
zou gespeeld hebben in de Oostendse 
Compagnie, verder ondernam hij vruch
teloze pogingen om in de adelstand te 
worden opgenomen. Eens minister achtte 
hij zijn schoonfamilie plots te min... Het 
bereiken van een hoge positie werd ook in 

beide heren als "liederlijke gezellen" om
schreef. Door deze goede relatie genoot 
Leopold een zekere bewegingsvrijheid, 
waarvan hij samen met Lilian ten volle 
profiteerde, zo konden zij zich af en toe in 
de koninklijke villa in Knokke-Zoute 
terugtrekken. Het paar kon zelfs op hu
welijksreis naar Oostenrijk en Duitsland, 
waar het o. m. bij graaf Karl Kühn 
verbleef, een kennis van Lilian met dui
delijke nazi-connecties. 

Een ontluisterend 
beeld 

de opvoeding van de kinderen sterk be
klemtoond. Voor de dochters betekende 
dat in die tijd vooral het zoeken naar een 
goede partij. Lilian kreeg dat verder in-
gelepeld tijdens haar, hoofdzakelijk 
Franstalig, onderwijs bij de Dames du 

Sacré-Coeur. Van jongsaf droomde zij van 
de absolute top. Na haar studies sleet zij 
tot aan de oorlog het mondaine leven van 
een meisje uit de adelstand. Volgens de 
woorden van de Brugse edelman Charles 
van Outryve d'Ydewalle was ze „mooi als 
een Griekse nacht". Lilian kreeg heel wat 
aandacht van het mannelijke geslacht en 
haar levenswandel was verre van on
besproken. Als gouverneursdochter 
raakte ze ook bekend aan het Hof. 

GOUVERNANTE? 

Leopold III was met ongevoelig voor 
vrouwelijk schoon. Na de dood van zijn 
vrouw Astrid leefde hij in de ogen van de 
publieke opinie als een ontroostbare we
duwenaar. Verschillende getuigen be
schreven zijn „sterke seksualiteit" naast 
zijn „trage intelligentie". Toen Leopold 
na de Duiste overrompeling neerslach
ting werd, besloot zijn moeder Elisabeth 
om haar zoon enige vrouwelijke afleiding 
te bezorgen. Daarvoor liet ze begin 1941 
Lilian -zogezegd als gouvernante voor de 
kinderen van Leopold- met haar eigen 
wagen in Zuid-Frankrijk ophalen, de fa
milie Baels was in mei 1940 naar daar 
gevlucht. Graaf Capelle, secretaris van de 
koning, stelde vast dat die remedie re
sultaat had en dat „de patiënt maar 
moeilijk een einde kan maken aan de 
behandeling". De relatie was dus dadelijk 
begonnen en Leopold helemaal niet de 
koning-krijgsgevangene waarvoor hij 
doorging, bovendien kon hij het goed 
vinden met de Duitse verbindingsofficier 
Werner Kiewitz, zo goed zelfs dat men 

GETROUWD 
Om hun verhouding moreel te regu
lariseren trad Leopold op 11 september 
1941 in het allergrootste geheim met 
Lilian kerkelijk in het huwelijk. Kardinaal 
Van Roey speelde in deze operatie een 
cruciale rol. De grondwet werd hierbij 
flagrant genegeerd, wat de koning later 
zuur zou opbreken. Zowel Van Roey als 
Leopold rekenden erop dat er na de 
oorlog sowieso een autoritair regime 
rond de koning zou geïnstalleerd worden 
zodat de hele situatie in regel kon worden 
gebracht. Een grove misrekening. Bo
vendien leverde de hele zaak niets op 
aangezien Lilian niet veel later in ver
wachting raakte en het koppel op 6 
december '41 alsnog voor de wet 
trouwde. Het huweHjk werd de volgende 
dag via een herderlijke brief bekend ge
maakt. De schok in het land was enorm. 
Het negatiefst werd gereageerd m vrij
zinnige kringen en in Wallonië aangezien 
de Waalse krijgsgevangenen toen nog vast 
zaten. 

E. Raskin: „7 december 1941 betekende 

een keerpunt in de verhouding tussen 

Leopold en de Belgische bevolking. Er was 

een kloof gegroeid tussen hem en een 

relatief groot aantal burgers". 

Enkel in Vlaams-nationalistische kringen 
was er dadelijk begrip, het feit dat Lilian 
een Vlaamse meisje was uit een familie 
met achtergrond in de Vlaamse beweging 
was daar allicht niet vreemd aan. 

NEFASTE ROL 

Toen Leopold en zijn familie in juni 1944 
door de bezetter uit België werden weg
gevoerd herwon hij grotendeels de steun 
van zijn traditionele, katholieke aanhan
gers. Tegen het einde van de oorlog liepen 
de spanningen tussen de voor- en te
genstanders van een onvoorwaardelijke 

terugkeer van de koning echter steeds 
hoger op. Zijn beruchte "politiek tes
tament" maakte het voor de politici die 
hem steunden niet gemakkelijker, alweer 
een grove misrekening. Raskin stelt dat 
Leopold onmiddellijk na zijn bevrijding 
naar België had kunnen terugkeren, maar 
dan wel zonder Lilian. Dat ging niet door. 
De Koningskwestie zou nog vijf jaar aan
slepen. Lilian speelde daarbij een nefaste 
rol: Leopold mocht van haar geen duim
breed toegeven. Volgens Raskin had de 
prinses nooit de ambitie opgegeven om 
alsnog koningin te worden, ook toen niet. 
Na de uiteindelijke abdicatie van Le
opold, bleef Lilian aan het hof de eerste 
viool spelen. Ze bleef samen mét de jonge 
koning Boudewijn op het kasteel van 
Laken wonen en oefende op hem een 
grote invloed uit. Recent ontstond nog 
een scherpe controverse n.a.v. van frag
menten uit het dagboek van Achilles Van 
Acker, deze lijken een seksuele band tus
sen stiefmoeder en zoon te suggereren. 
Na het huwelijk van Boudewijn met Fa-
biola was de rol van Lilian definitief 
uitgespeeld, zij verhuisde met Leopold 
naar Argenteuil. De relaties met Laken 
werden kil. Lilian leidt er een terug
getrokken bestaan. 

Geen enkele vrouw heeft zoveel invloed 
gehad op de Belgische monarchie als 
prinses Liliane tussen 1941 en 1960. Het 
was al langer geweten dat zij de diepe 
oorzaak was van de hele Koningskwestie 
en dus ook van de val van Leopold III. 
Evrard Raskin neemt de laatste twijfels 
hierover weg. Eén voor één ruimt hij alle 
hagiografische mythes over Lilian op. 
Wat overblijft is een ontluisterend beeld. 

Bart De Wever 
c» Prinses Lilian. De vrouw die Leopold 

n ten val bracht. Evrard Raskin. Uitg. 

Houtekiet, Antwerpen. 298 blz., 890 
fr. 

Op 21 april 
1966: 

Leopold III en 
prinses Llilane 
komen aan in 
de Costa del 
Sol. De iconing 
had van haar 
geen 

duimbreed 
mogen 
toegeven in 
de fameuze 
Konings-
icwestie. 
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De wolf 
van Sint-Pieter 

^ CULTUUR ^ 

Het is even wennen wanneer een bloe-
dernstige cultuur- en strijdvereniging als 
het Davidsfonds aankondigt dat het een 
stripverhaal in zijn aanbieding heeft. Dit 
zou jaren geleden, toen strips als waar
deloze pulp werden beschouwd, niet mo
gelijk geweest zijn. Die tijd is voorbij: 
strips zijn de mannekensbladen ontgroeid 
en worden vandaag als een volwaardige 
tak aan de kunstenboom beschouwd. 
Niet ten onrechte, dunkt ons. Hoe sterk 
strips in de maatschappij zijn ingebur
gerd, mag blijken uit het taalgebruik. De 
bedenker van stripverhalen is niet meer 
een mannekenstekenaar maar een strip-
auteur, de liefhebber is een stripofiel en 
de studie van het stripverhaal heet strip-
ologie of striptologie, en wordt beoefend 
door de stripoloog of de striptoloog. 
Deze geleerde doet dat bij voorkeur in de 
stripotheek, een gespecialiseerde boek
handel of dito bibliotheek. Al deze per
sonen vinden mekaar in het Stripschap, 

een vereniging van stripofielen en strip-
ologen. Zo te horen is het helemaal geen 
schande meer, ook voor het DF-lid, om 
publiekelijk een stripverhaal tot zich te 
nemen! 

HETVOIRSTEHUYS 

Tot de meest gegeerde albums behoren de 
zgn. historische strips. En dat genoegen is 
wederzijds, de auteur kan zich vermeien 
in een oneindig groot aantal details, 
waarin de lezer zich vervolgens kan ver
liezen als in een hem onbekende wereld. 
En dat deden ook wij bij het lezen van De 

wolf van Sint-Pieter. 

Het verhaal begint in 1448, in de Bour
gondische tijd. De jonge Jan Portalis stapt 
door de stadspoort om in Leuven te gaan 
studeren, maar nauwelijks binnen de mu
ren wordt hij van zijn beurs beroofd. En 
dan begint het verhaal dat eigenlijk de 
bouw van het stadhuis, juister gezegd het 

voirste buys, van Leuven wil evoceren. 

Het metselen van de eerste steen van deze 
parel van gotiek gebeurde in 1448, dit 
jaar 550 jaar geleden dus. Matthijs de 
Layens was de bouwheer, de werken 
zouden tot 1463 duren. 
Het hele verhaal door wordt hoofdfiguur 
Jan, zoon van de overleden kaartenmaker 
en wereldreiziger PortaHs, door een 
wolfshond gevolgd. Die springt de jongen 
meer dan eens ter hulp, vandaar zijn 
passende naam Fortuna. Zoals in elk goed 
(strip)verhaal wordt ook in De wolf van 

Sint-Pieter strijd geleverd tussen goed en 
kwaad en dat lees je niet alleen van de 
gepresteerde (wan-)daden af maar vooral 
van de tronies. Bouwmeester De Laeyens 
en zijn mooie dochter Margriet hebben 
edele trekken net zoals hertog Filips de 
Goede. Messire de Croy, heer van He-
verlee, is de slechterik die de bouw pro
beert te belemmeren, hij trok nl. de kaart 
van Brussel dat ook begonnen is met de 
bouw van een stadhuis. Antoon de Croy 
was, zoals alle heemkundigen uit Brabant 
weten, een intrigant. 

KNIPOOCJES 

Omdat wij uw leesplezier niet willen 
bederven stoppen we hier de draad van 
het verhaal, maar willen wel wijzen op de 
grafische en inhoudelijke clichés waar
voor ook dit album niet moet onderdoen. 
Intelligent gehanteerde clichés maken de 
charme van elk stripverhaal uit. Zo raakt 
het hoofdpersonage regelmatig in nesten 
om op het nippertje door de wolfshond, 
als een ware deus ex machina, te worden 
gered. Verder is er de sympathieke bul-
tenaar-nar-klokkenluider Paap Toon die 
in de kelders van de St.-Pieterskerk 
woont en er prat op gaat „bastaard van de 
pastoor" te zijn. Het figuurtje kreeg on
langs zijn beeld in de Brusselsestraat. 
Intriges en sabotage houden er de span
ning in. En natuurlijk ook een vleugje 
sentiment. Zo doet Fihps zijn reputatie 

In Parabels van goed en kwaad zet Guy 
DIdelez negen moderne gelijkenissen neer. 
Over een schrijver die denkt de absolute 
schoonheid gevonden te hebben, een 
kunstproject rond tarotkaarten, de jeugd
herinneringen van Bert, de profeet Hameln, 
een groep soldaten In opleiding, enz. . Vlot 
geschreven, telkens met een verrassend 
einde Echt vakantielectuur! 
c& Parabels van goed en kwaad. Guy Didelez. 

Uitg. Davidsfonds/Clauwaert, Leuven. 1998, 
124 blz., gebonden, 745 fr. 

De amazone van Dahomey bundelt vijf ver
halen van Conny Braam Het titelverhaal 
vertelt het geheim van een kapitein op weg 

Gebundeld 
naar Benin. In een ander verhaal neemt een 
vrouw haar broer mee naar Afrika waar ze al 
snel verloren raken In de werkelijkheid van 
oorlogen, brulkikkers en vogelspinnen. 
Een congresdeelneemster brengt in Addis 
Abeba een paar verontrustende dagen door 
in het gezelschap van een Amerikaanse ju
riste en de Ethiopische Taltu. 
Verder nog over liefde onder tropische om
standigheden en de laatste reis van een 
vrijheidsstrijder 
Hartveroverende verhalen over reizen, dro
men en verlangen 
c» De amazone van Dahomey. Conny Braam. 

Uitg. Meulenhoff, Amsterdam. 1998, 189 
blz., 598 fr. 

van vrouwenjager alle eer aan door de 
jonge Margriet de Layens te versieren. 
Maar zij houdt van... Jan. 
Omdat het om een historische strip gaat, 
staat het verhaal dan ook bol van ver
wijzingen naar de Bourgondische tijd, ze 
werden samengebracht door Edward de 
Maesschalck, een doctor in de Middel

eeuwse geschiedenis én Leuvenaar. Dank 
zij zijn deskundige inbreng krijgt de lezer 
tal van historische knipoogjes toegewor
pen. Er wordt ook al eens een mondje 
Latijn (Silentium triplex^) gesproken, er 
wordt een studentendoop uitgebeeld en 
we leren waar de roots van Fonske, het 
standbeeldje op het Fochplein, liggen. 
Sommige knipoogjes vergen enige voor
kennis. Wij ontdekten er enkele, maar 
wellicht zijn er ons ook vele ontgaan. 
Wanneer Filips de Goede, de in Brussel 
residerende hertog, op blz. 21 Leuven 
bezoekt, is hij er over verwonderd dat het 
stadhuis „wel een erg groot gebouw" 
wordt. Burgemeester Pynnock antwoordt 
dat „Brabant rijk is" waarop de hertog 
kregelig replikeert: „Met het geld voor 
dit gebouw had ik op kruistocht kunnen 
gaan." 

Van de hertog is geweten dat hij om de 
haverklap beloofde om op kruistocht te 
trekken, zo is het verhaal bekend van een 
in Rijsel begin 1454 gehouden buiten
matig weelderig banket. Daar, ten aan-
schouwe van de keur van adel uit de hele 
Nederlanden, zwoer de hertog eens te 
meer dat hij een kruistocht zou onder
nemen, dit keer tegen de Turken die 
Constantinopel bezet hielden. Pittig de
tail: de hertog sprak zijn belofte uit voor 
een met juwelen omhangen fazant! 
Een tweede knipoog is het weerzien tus
sen het hoofdpersonage en Margriet. Jan 
redt zich uit de brand van de St.-Pie-
terskerk waarop zij hem vraagt: „Ben je 
gekwetst?" en Jan antwoordt: „Alleen 
van binnen!" (Blz.39) 
Om deze en andere sleutels te ontcijferen 
had de uitgever in het album wel een 
velletje informatie mogen stoppen. 

Jan roeit de stad binnen, Fortuna aan 
zijn zijde. 

Vooral ten gerieve van de schoolgaande 

jeugd die aan de hand van een strip had 

kunnen ontdekken dat het vak Geschie

denis ook boeiend kan zijn.. iS^JC^QQH 

MOOI MAAR DUUR 

Tot slot nog iets over Ron van Riet, deze 
Antwerpse graficus werd door Karel Bid-
deloo (van de Rode Ridder) ontdekt, 
waarna hij in Studio Vandersteen zijn 
strepen verdiende met de Bessy-reeks. 
Toen deze ter ziele ging nam Van Riet de 
laatste 33 (!) albums van Robert en Ber-

trand voor zijn actief, hij is een vakman en 
waardige vertegenwoordiger van de 
goede Vlaamse striptraditie. Het voor
liggende album is dan ook zeer aan
trekkelijk, de panorama's „naar de wer
kelijkheid getekend" staan fraai afge
beeld. Naar onze smaak is het geheel 
echter ietwat té weinig verrassend. Het 
mocht allemaal wat vinniger zijn ge
weest. 

De uitgave van De wolf van Sint-Pieter 

werd gereahseerd in het kader van het 
project 550 jaar stadhuis-Leuven en 
„werd mogelijk gemaakt dankzij de me
dewerking van" een dozijn instellingen 
waarvan de helft van zeer kapitaalkrach
tige aard is. Het is niet aan ons om een 
appreciatie te geven over de (financiële) 
inbreng van deze maatschappijen maar 
hun vermelding in de colofon van het 
boek had de kostprijs (495 fr.) van het 
album iets aantrekkelijker kunnen ma
ken. Vooral voor het jeugdige publiek 
waarvoor een volksbeweging als het Da
vidsfonds toch gevoelig zou moeten zijn. 

(mvl) 

c^ De wolf van Sint-Pieter. E. de Maes

schalck en Ron van Riet. Uitg. Da

vidsfonds, Leuven. Vier kleuren, ga-

rengenaaid, 48 blz., 495fr. 
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SATERPAC 

AHASVERUS 

„Sociale pas uitgesteld", 

las Ahasverus 

Invoer liep op SISser uit 

© 

Zetduivels: 

Vlaamse masochristen-democraten 

© 
Bij Levi's was het zondag eventjes 

gesloten bedrijvendag 

© 

Eric Van Rompuy speelt 

voor Levi Straussvogel 

© 
Levi's arbeiders zomaar 

tussen de rits gepakt 

© 

Uit een alternatieve bloemlezing: 
Het Gaslek Gedicht 

© 
„Te veel poezen in het wild!" 

Vogels voor de kat? 

© 

Tobback nu op asieltjesjacht... 

© 
Weldra Germinax? 

© 

Digitaal: @nci@ux 

# MUZIEK •# 

Een zwerver 
weer thuis 

Toen folkidool en toenmalig protestzanger 
Bob Dylan op het Newportfestival ge
wapend met een elektrische gitaar de 
eerste akkoorden aansloeg wisten de fol-

kies niet meer waar ze het hadden: dit was 
niet de muziek die ze van hem kenden. 
Geen gezellig getokkel meer op akoes
tische gitaar, en de diepzinnige poëtische 
teksten waren nog amper verstaanbaar. 
Dylan werd op gejoel en afkeuring ont
haald. Maar ook dit keer bleek hij de 
pionier te zijn van een nieuwe trend en 
generatie. Zijn tijdgenoten Peter, Paul & 
Mary, Simon en Garfunkel, Barry Mc 
Guire én Donovan sprongen op de kar en 
werden met thuisbasis de universiteit van 
Berkeley (S.R) algauw folkrockers ge
noemd, waarbij de Byrds als beste Dylan-
uitvoerders de toon bleven aangeven. 

In Vlaanderen is het pas begin jaren ze
ventig dat met vooral Kris De Bruyne en 
Jan Dewilde de kleinkunst een tweede 
generatie zou aanspreken. Dewilde bracht 
een elpee uit met muziek en een hoes die 
méér dan een knipoog waren naar Dylan's 
Highway 61, en Kris De Bruyne speelde en 
zong erop alsof hij zijn weg had gevonden. 
Verminnen, Van Uytsel en vele anderen 
pikten hierop in: de elektrische kleinkunst 
was geboren. Gelukkig ging dit gepaard 
met de opkomst van de drie grote Ws 
(Vermandere, De Buck en Van de Velde) 
die de iets oudere kleinkunsriiefhebbers 
met hun volkse aanpak konden blijven 
begeesteren. 

Inmiddels is het alweer dertig jaar geleden 
dat Miek en Roel hun mei '68 uitzongen in 
het Gentse, en Kris op het Skifflefestival 
van Hove met zijn versie van Klein klein 

kleutertje de eerste prijs wegkaapte: het 
begin van een lange én mooie muzikale 
loopbaan, met zijn hoogten en laagten, 
succes en verbittering, heropstanding en 
erkenning. Begin dit jaar bracht Kris een 
straalplaat uit onder muzikale leiding van 
Michel Bisceglia en het Frank Hellemond 
Strijkkwartet als ruggesteun: dertig jaar 
chansons in een notendop waarbij je moet 
vaststellen dat Kris toch een aantal zeer 
degelijke en indringende Hedjes heeft ge
schreven. Voor de liefhebber-van-toen zul
len deze nieuwe versies misschien, omwille 
van de nostalgie en de herinneringen, 
minder aanspreken, maar als nieuwe ken
nismaking is dit een onbetwiste aanrader. 

Kris De Bruyne 

eindejaarstoer moet worden: een boei
ende liedjesavond van twee keer een uur. 

met voornoemde musici, waarbij ook gi
taristen Chris Peeters (oud-studiemakker 
van St.-Lucas Brussel) en de talentvolle 
nieuwkomer "Wigbert (Van Lierde). 
Niemand minder dan stadsgenoot Wannes 
Van de Velde kwam met een lied zijn 
waardering voor Kris naar voren brengen, 
waarna even later ook Jo Lemaire, in duet 
met Guido van Hellemont {Lazarus van 
het eerste uur) hun Onverbiddelijke zoener 

op het dankbare publiek loslieten. Eriek 
Verpale stelde dan het boek voor dat 30 
jaar zwervend bestaan samenvat, geschre
ven door een aantal muzikanten, foto
grafen, managers, dichters en schrijvers die 
Kris van dichtbij hebben gekend. Onder 
hen Lamp en Lazarus, Bart Plouvier, Wal
ter Ertveld, Henvig De Weerdt, Herman 
Brussehnans, Jari Demeulemeester, Jan 
Dewilde en vele anderen... 
Nooit eerder gepubliceerde verhaaltjes, 
kanttekeningen, getuigenissen en tebten 
van en over De Bruyne. Een levensge
schiedenis, aantrekkelijk verlucht door te
keningen, manuscripten en gedichten. 

Voer dus voor fans en andere kleinkunst-
liefhebbers. 

Sei^us 

c& 30 jaar zwervend bestaan. Kris Eelen. 

Uitg. Sint-Joris, Merendree. 334 blz., 
595 fr. 

c» CD: Alora music en Arcade Cy. 13 
OP de agenda 

Volgend weekeinde wordt biezonder druk. Donderdag 8 
oktober 't Kliekske op het Dorpsplein te Wakken en Ierse 
folk met The Swigtistiift in café Casino te Kortrijk. Vrijdag 9 
oktober het duo Vera Coomans met Indian Summer in de 
concertstudio aan het Conservatoriumplein te Kortrijk. 
Muryam Fuks in de Lakensestraat 28 iCentro Calego de 
Bruselas) te Brussel en de Roemeense zigeuners Taraf in CC 
Belgica aan de Kericstraatte Dendermonde. De Zangstonde 
Zingende Brug treedt op om 20u. in het museum Hum-
beek-Piron aan de Mechelsevest 108 te Leuven en zaterdag 
in de Croenstraat 7 te Hekelgem. Zaterdag kan u ook naar 
Davey Arthur met Ierse folk te Celeen. 
Zondag 11 is de Portugese muziek blikvanger met om 15u. 
een lezing door ivo Hermans over fado en Rebetica in het 
Zuiderpershuis, Waalse kaai te Antwerpen, en om 20u. 
Misia. een groep met nieuwe fado in het Brusselse PVSK. 

Voor een stampvolle AB gaven Kris en 
kornuiten een voorsmaak van wat de 

^ j » 

OPGAVE 119 

HORIZONTAAL 
4. Dit plan IS nog niet de-

feniüef (7) 
6. Pas later levert deze pe

riode vruchten op (8) 
7. Zo IS een slimmerik (4) 
8. Nóg 'n keer! (5) 
9. Voortdurend bezig zich 

met veel uiterlijk vertoon 
op straat voort te bewe
gen (10) 

13, Stad aan de Grote Nete 
met de klank van een 
vroeger snaarinstrument 
(4) 

15. Wat verborgen blijft (6) 
16. Zij komt uit 10 vert;icaal 

(5) 
17. Lichaamsdelen die niet 

bedoeld zijn om op te zit
ten, ai gebeurt het wei... 
(6) 

18. Wie zich 't liefst op de 
voorgrond vertoont, 
schijnt een hoofdwonde 
te hebben opgelopen (7) 

20. Dit rest nog van roem
ruchte namen uit de Britse 
historie! (2) 

21. Plechtig dekkleed (4) 
23. Dit bouwmateriaal kan ook 

gewapend zijn (5) 
24. Met dit geluld probeer je 

iemands aandacht te trek
ken (3) 

VERTICAAL 
1. Iemand trachten af te 

troeven door te verwijzen 
naar twee onderdelen van 
een jas of bloes (5,4, 6) 

2. Uitermate gevoelig (9) 
5 Zo'n politiek handelen 

moet een oorlog zien te 
voorkomen (12) 

5 Die zijn nergens vies van! 
(10) 

10. Keltische naam voor een 
van de eilanden aan de 
rand van 't continent (4) 

11. L^ngerij (5) 
12. Bevel (5) 
14. zeker vogelverbitjf (3) 
16. Onverwachts (6) 
19. 't Is onverstandig om die 

in de zak te kopen (3) 
22. Stempelen (3) 

OPLOSSING OPGAVE 1 1 # 
Horizontaal: 2 ins; 4 ma
neschijn;? samenscholing; 9. 
waanzin; 10. overname; 12. 
bijter, 13. allen; 14, Helena; 
15. trein; 16. voornaam; 19. 
dwergje; 22. slecht; 23. Ijs, 
Verticaal: 1. ontmantelen; 2 
intolerant; 3. st; 4. massabij
eenkomst; 5. casino, 6. dik
zakken; 8. geven en nemen, 
11, valuta; 13. aandacht; 17. 
neef; 18. ego; 20, wij; 21. 
Est. 

Johan Depestel uit de Jan Hy-
oenstraat 10 te 8800 Roese-
lare wint deze week. Hij krijgt 
binnenkort; Moord en dood
slag In België van Jeroen wils 
thuisbezorgd 
De briefkaart met de oplossing 
van opgave 119 verwachten 
wij ten laatste op maandag 19 
oktober a.s, op onze redactie. 

Barrikadenpleln 12 te 1000 
Brussel, De winnaar van deze 
opgave ontvangt dan Moord 
en dood
slag In Bel
gië van Je
roen Wils, 
uitgegeven 
bij Scoop te 
Gent, 

MOORD I 
DOODSLAG 
m BELSIE 
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A PERFECT MURDER 
Hoe kun je nu als cineast met Michael Douglas, de cynische man 

met het kuiltje in z'n kin, met de ongelooflijk etherisch mooie 

Gwyneth Paltrow, met de sterke Viggo Mortensen, een remake 

willen draaien van 'Dial M for Murder', een der minst goeie films 

die Alfred Hitchcock ooit heeft gemaakt. En er zelfs niet in slagen 

je voorbeeld te verbeteren' Waarschijnlijk zal het een tikkeltje aan 

het ergonwaarschijnlijke scenario liggen. (**) 

BLADE 
Ik heb altijd gedacht dat Wesley Snipes met eens een slechte acteur 

was, hoewel hij m nogal wat actiefilms de sterke zwarte moet 

NIEUW IN DE BIOS 

spelen. Regisseur Stephen Norrington is nog erger, hij gaat er 

vanuit dat Snipes helemaal niet kan acteren, en geeft hem dan 

maar een van de leegste rollen die de man ooit heeft gespeeld. Maar 

actie krijg je, het lijkt wel of je in een stripverhaal stapt, waaralle 

helden uit de Marvel-stal verzameld zijn. Maar de Chuck Norris-

en Jean-Claude Van Damme-liefbebbers komen hier wel aan hun 

trekken. 

In 1967 wordt een zwangere vrouw binnengereden in het zie

kenhuis, wat later weten we dat ze door een vampier werd gebeten, 

maar de navelstreng wordt doorgeknipt vooraleer het vam-

pierengif het kind volledig kan besmetten. Dat groeit op, met 

wetend of het in het rijk van de levenden of de doden thuishoort, 

maar de bloeddorst speelt hem parten. Zoals meermaals gebeurt, 

wordt de pyromaan brandweerman, wat wil zeggen dat het kind 

vampierjager wordt. Dat kind groeit dus uit tot Blade (Snipes). 

Enkele leuke scenes, met een echt bloedbad. Stephen Dorff snauwt 

er lustig op los en Kris Kristofferson doet geen enkele moeite om 

zijn zielloos karakter ook maar enige inhoud te geven. Ex-

pornosterretje Traci Lords zit goed in de kleren.{**) 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P ^ 

•^=^ Jagarna Enk, een politieman uit Stockholm, 
ziet het daar niet meer zitten en keert terug naar zijn 
geboortedorp in het hoge noorden Van de Lap
landers krijgt hij te horen dat hun rendieren massaal 
worden afgeslacht door illegale jagers Spannende 
Zweedse actlethnller van Kjell Sundsvall uit 1996, met 
adembenemende landschappen, maar ook met erg 
wrede taferelen zat. 10 oirt., TV1 om 2SU.25 

4ï=:^ Seven Amerikaanse psychologische thriller 
van David Fincher uit 1995 met Morgan Freeman, 
Brad Pitt en Gwyneth Paltrow Een oudere, ervaren 
politieagent en zijn jonge, onstuimige partner zijn een 
senemoordenaar op het spoor die op gruwelijke - en 
zeer vindingrijke - wijze overtreders van de Zeven 
Hoofdzonden straft Het verhaal is gebaseerd op 
'Zodiac Killings', een reeks ijzingwekkende moorden in 
New York Zon. 11 oict., VT4 om 2iu.55 en BBCi om 
22U.05 

Jessica Lange 
(rechts) In 'Losing 
isalah'. Maan. 12 
oict., VT4 om 21U. 

^^'^ Histories: Mata Harl, de naakte waarheid 
Documentaire over het leven van Mata Hari, alias 
Margaretha Zelle (1876-1917), de Nederlandse dan
seres die in Parijs werd terechtgesteld wegens spi
onage voor de Duitsers DIns. 13 oirt.. Canvas om 
21U. 

l^S* The Brothers McMullen Drie broers van Ierse 
afkomst groeien als brave katholieken op in New York 
Vele jaren later worden zij door omstandigheden 
herenigd in het ouderlijke huis Daar bespreken ze 
eikaars liefdes en relaties Boeiende Amerikaanse film 
van en met Edward Burns uit 1994 Woens. 14 ofct.. 
Canvas om 20u.30 

= J ^ Fatal instinct Amerikaanse parodische film 
van Carl Reiner uit 1993 over een naïeve detective die 
door zijn vrouw bedrogen wordt en met merkt dat hij 
met wulpse blikken bekeken wordt door zyn se
cretaresse Met Shenlyn Fenn, Armand Assante en 
Sean Young Film noir met verwijzingen naar 'Basic 
Instinct' Body Heat' en 'Fatal Attraction' 

^=^ Panorama: windkracht 10 Live Reportage 
over het werk van de reddingsploegen van de Bel
gische luchtmacht in Koksijde die met hun Seaking-
hellkopters noodoproepen beantwoorden Dond. 15 
Okt.. TV1 om 22U.05 

'^sy' Heartbreak Hotel 1972 Johnny Wolle, een 
rockgitanst uit Ohio, wil uit de familiale sleur en het 
saaie buurtieventje breken Hij heeft het idee opgevat 
om Elvis Presley te ontvoeren en die bij hem thuis te 
laten inwonen Amenkaanse avontuurlijke komedie 
van Chns Colmbus uit 1988 met David Keith en 
Tuesday Weid Vr|J. 16 okt., TV1 om 21U.40 

3-iink Jarig 
Europees Commissaris voor 

Mededingingsbeleid Karel Van Miert zou 
een 'discussiestuk' in de lade hebben 
liggen om de uitzending van sporteve
nementen en amusementsprogramma's 
op de openbare omroepen met meer te 
financieren met overheidsgeld. Dat laat
ste zou enkel gebruikt mogen worden 
voor educatieve, informatieve en cul
turele programma's. Het voorstel - dat er 
is gekomen n.a.v. onder meer klachten 
van commerciële stations - moet nog 
worden besproken met de verschillende 
EU-lidstaten. In Vlaanderen wordt met 
extreem positief gereageerd op het voor
stel en bij de VRT schermt men - met 
geheel onterecht - met het argument dat 
ook sport en ontspanning deel uitmaken 
van de algemene cultuur. In het Verdrag 
van Amsterdam werd nog bepaald dat de 
publieke omroepen voldoende geld 
moesten krijgen om een breed publiek te 

bereiken. Daarom werden ze met, zoals 
alle andere ondernemingen, onderhevig 
aan de wetten op de staatssteun. De 
invulling van het programmaschema 
werd ook al overgelaten aan de lid
staten. 

f- Volgens de nota zouden de 
openbare omroepen hun geld voor amu
sementsprogramma's moeten verzamelen 
via reclame. Een gegeven waar de jonge 
vereniging Spot® zeker op zal regaeren. 
Spot®, dat staat voor Stop Publiciteit op 

Openbare Televisie en Radio, ijvert voor 
een volledig reclamevrije openbare om
roep en is telefonisch te bereiken op het 
nummer 016/63.45.22 en via het fax
nummer 016/63.99.91. 

Dnelmk vierde zijn eerste ver
jaardag. Drielink is een 'jongerenclub 
voor cultuur in het algemeen en voor 
Radio 3 in het bijzonder' De beweging 
richt zich vooral tot jongeren van 17 tot 

Binnenkort reclame op iedere 
openbare omroept 

25 jaar, al mogen ook ouderen - zij het 
jong van hart - aansluiten. Tot je 33ste 
kan je volwaardig lid worden. Het doel is 
het bijeenbrengen van jongeren die zich 
interesseren voor de meer klassieke en 
hoogstaande vormen van cultuur. Op een 
klein jaar tijd werden al zo'n 800 jon
geren lid van Drielink. De leden genieten 
o.m. van (fikse) kortingen voor cultuur-
mamfestaties. 

14 

WIJ zijn om tal van redenen geen 
regelmatige kijkers van 'De Zevende 
Dag' De belangrijkste is wel het feit 
dat WIJ deze door de Heer geschon
ken dag besteden aan hetgeen Hij 
ermee voor had rust Een teveel 
aan doordeweekse politiek leidt er
toe dat WIJ in het weekeinde slechts 
oog hebben voor de lokale sport
helden en voor de rest Nouja, 
mannen weten waarom Het was al 
zolang geleden dat wij het nieuwe 
brilletje van Ivan De Vadder en het 
meisje genaamd Chantal Pattyn noq 
met hadden opgemerkt Er is een 
tweede, zij het minder belangrijke 
reden, waarom wij op zondagvoor
middag met aan het TV1-scherm 
gekluisterd liggen wie met naar 'De 
Zevende Dag' kijkt, heeft haast zel
den iets gemist En als dat al zo 
mocht zijn, dan is dat, middels een 
berichtje in de maandagse pers altijd 
zo weer opgehaald 
Een en ander wil met zeggen dat wij 
dit politiek praatcafe een overbodig 
programma vinden Vergeleken met 
'Het parlement' - op woensdag
avond en nog saaier dan de ge
middelde Champions League-weü-
strijd - of met 'Jan Publiek' - sorry. 
Jan, de meninkjes worden ons nu 
echt teveel - is het een beschaafd 
en onderhoudend TV-gebeuren dat 
bovendien mensen aan het woord 
laat die haast nergens nog op een 
serene wijze met hun boodschap 
terecht kunnen politici Uit dank 
voor deze media-ruimte willen zij 
hun agenda dan ook gaarne af
stemmen op 'De Zevende Dag' Vo
rige week was het Beit Anaaux, 

deze week Ene Van Rompuyö\e hun 
aanwezigheid op een manifestatie 
een uurtje onderbraken om te gast 
te zijn bij de VRT-nieuwsdienst 
De kijker kreeg deze keer een be
leefde discussie over de Septem-
berverkianng van de Vlaamse re-
genng Een erg klassiek debat tussen 
een gewiekste, met voor de kijker 
oncontroleerbare cijfers zwaaiende 
minister en enkele Vlaamse parle
mentsleden onder wie de ervaren 
Paul Van Grembergen 
Het was evenwel met dit gesprek dat 
onze aandacht wegtrok - wanneer 
zet men zo'n Van Rompuy eens 
tegenover een federale CVPcollega 
als het gaat over loonkosten •? - maar 
wel de twee volgende Het eerste 

Vandenbosch er in onze huiskamer 
met bepaald sympathieker op 
Maar liever bij Ingeborg op de sofa 
met een gezonde Vandenbosch dan 
met Filip Dewinter, iets waartoe 
Eddy Boutmans was uitgenodigd 
Over het asielbeleid, dat spreekt 
Niet zozeer Dewinter boezemde ons 
hier angst in Wel het gegeven dat 
'de zwijgende meerderheid' blijk
baar naar de andere kant kijkt als er 
een mens-die inderdaad terug naar 
af moest - de dood vindt bij een 
systeem dat diezelfde zwijgende 
meerderheid heeft laten goedkeu
ren De hypocrisie kent in deze zyn 
voorgaande met De samenleving 
moet eindelijk eens weten wat ze 
met die asielzoekers wil of ze toe-

Over dieren en mensen 
De zevende Dag, zondag 4 oktober 1998, TV1 

was er een met Michel Vanden
bosch De C/l//l-frontman is zowat 
de Paul Marchal van het dierenleed 
en, sinds hy door een stel dat ook wij 
met tot de meer verfynde Vlamin
gen rekenen in elkaar geslagen is, hy 
heeft een oneindig krediet voor het 
vertonen van mateloze betwete
righeid Hy voelt zich, gesteund door 
Martin Luther King zelve, bovendien 
verheven boven de aardse wetge
ving 'Er zyn morele wetten' Dat we 
over dieren spreken en niet over 
mensen en dat niemand meer mag 
spreken over een rykswachter die 
invalide is na een ongelukkig voorval 
met een CAlA-actievoerder maakt 

laten of met hysterisch gaan doen 
als er by een gedwongen repatn-
enng eens eentje 'verkeerd' terecht 
komt Zoekt u bovendien eens het 
antwoord op deze vraag 'Zou u het 
rechtvaardig vinden ais u, met al uw 
rechten van vrye westerse burger, 
de toegang zou ontzegd worden tot 
dit of gene deel van de wereld"?' 
Naar West-Europa komen uit eco
nomische oven/vegingen is mogelijk 
geen nobele daad, maar we hebben 
uit morele ovenwegingen nog nie
mand van hier de omgekeerde weg 
zien maken 'Mensen worden broe
ders' iaat ons met lachen i 

Krik 
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vu &IP21 
Naar aanleiding van het samengaan van 
VU en ID21 en het VU-congres, las Ik In 
de pers het volgende: „Alhoewel op 
het vu-congres de meerderheid voor 
een samengaan was, had de VU toch 
geen rekening gehouden met haar ach
terban." 
Omtrent die „achterban", en wat men 

er Juist mee bedoelde, wil Ik het vol
gende kwijt. 
Frans Van der Eist streefde naar een 
federale staat, die hebben wij bereikt. 
Later werd er gestreefd naar vele an
dere zaken die we ook hebben bereikt. 
We mogen niet vergeten dat we voort
aan Vlaanderen In een Europese con
text moeten zien. En dat vergt een 
andere aanpak. Om onze basiswaarden 

en onze eigenheid te bewaren is het 
zeker aan te bevelen, andere strek
kingen die toch op veel punten de onze 
bijtreden, mee te nemen in onze ver
kiezingsstrijd. Dit zeg ik als één van de 
eerste leden van de VU en naar Ik meen 
ook iemand van de achterban. 
Ik kan wel begrijpen dat sommigen het 
moellijkk hadden met dit samengaan, 
want wie weet lukken de Inspanningen 

van Bert Anclaux, maar ze zijn in ieder 
geval het proberen waard. En mislukt 
het, dan moet niemand in de VU zich 
schamen. We hebben Immers onze ei
genheid en basiswaarden niet prijsge
geven. 

Margriet vandamme, 
Oostende 

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

Sémira (1) 
Sémira is dood... Alles verliep volgens het 
boekje. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
stierven vele miljoenen mensen,... omdat 
alles volgens het boekje werd gedaan en 
men slechts bevelen opvolgde. In Viet
nam werden hele dorpen platgebrand... 
omdat de president dat had bevolen. Men 
kan - helaas - talrijke voorbeelden geven 
van tragedies die veroorzaakt zijn door 
het louter opvolgen van bevelen en in
structies. 

Reglementen zijn noodzakelijk en moe
ten ook naar behoren worden uitgevoerd. 
Wat velen echter vergeten is dat re
glementen in feite slechts een leidraad 
zijn, een instrument. Het is aan ons, 
mensen, om onze menselijkheid te ge
bruiken bij het uitvoeren van die re
glementen. Elk reglement dat tot on
menselijkheid leidt, is een vodje papier 
dat in de pruUenmand moet worden 
gesmeten. 

Dames en heren rijkswachters, luister 
naar uw oversten,... maar luister op de 
eerste plaats naar uw hart. Of zoals 
Voltaire het vroeger reeds schreef: doe 
anderen niet aan wat je zelf niet aan
gedaan wil worden. 

Immanuel Synaeve, 
Lier 

Sémira (2) 
Waar Hitler de snelle dood door de 
gaskamers heeft uitgevonden en toege
past, passen wij moedige Belgen, de prak
tijk van de trage, wreedaardige en sa
distische dood door het kussen toe. 
Waar haalt de Belgische macht het lef 
vandaan om ons belastingsgeld te mis
bruiken om moorddadige reglementen 
op te stellen en om ze te laten uitvoeren? 
Waar zijn alle wijze lessen die we hebben 
getrokken uit de afgrijselijke Hitlerprak-
tijken? Waar zijn onze dappere (?) Belgen 
met hun diepmenselijke goede voorne
mens gebleven? 

Tine Merckx, 
Lier 

Volkswoede 
Laten wij realistisch zijn. Het is niet 
omwille van die ene dode migrant dat er 
zoveel verbazingwekkende woede ont
staat (WIJ, 1 okt. jl.. Een land in crisis, 

Beleid aanpassen). De reactie is buiten 
verhouding. Mensen winden zich niet zo 
op voor iets dat hen weinig of niet van 
dicht raakt. Waarom is het volk niet veel 
razender om de miljoenen onschuldige 
doden door burgeroorlogen en voed-
selschaarste in Afrika? 

De bevolking grijpt momenteel alles aan 
om zijn opgekropte woede te laten bijken. 
De witte mars der 300.000 was daar een 
sprekend voorbeeld van. Voor een op
eenstapeling van een massa andere re
denen, die niets met migranten te maken 
hebben. Uitgezonderd dat die ons 12 
miljard kosten terwijl onze eigen mensen 
verarmen. 

Het klinkt onwaarschijnlijk, maar de 
overheid verwekt en verscherpt racisme 
door haar twijfelachtig beleid. De senaat 
studeert al een jaar om het asielbeleid aan 
te passen. Op de vraag hoe ze weer-
spannigen zou dwingen weet ze niets dan 
holle woorden. 

Zouden de mensen hier niet kwaad wor
den als ze werkloos worden omdat de 
lageloonlanden hun werk afsnoepen? 
Ziet de onverschilligheid om het lot van 
ca. 1000 werknemers bij Levi's. Wiens 
werk te duur is. Omdat de overheid 
halsstarrig 55% loonlasten op arbeid in 
haar zak steekt. Liever werklozen- en 
OCMW-steun geeft dan haar fout toe te 
geven en in te binden. Daarbij schijnheilig 
haar eigen schuld op de bedrijfsleiders 
durft steken. 

Verontwaardigden weten soms zelf niet 
voor wat ze protesteren. Huilen mee 
omdat ze gewoon kwaad zijn op alles wat 
met de huidige leiding te maken heeft. 
Het lachtwekkende grapje dat er iedere 
keer een minister opstapt heeft niets met 
dat alleenstaande geval te doen. Het zou 
maar al te gek zijn dat ministers op 
dergelijke wijze aan de lopende band 
verbruikt worden. 

Waarom voelen ze zich plots zo bo
venmatig verantwoordelijk in deze al
gemene crisis? Uit schrik voor de volks
woede over het totale beleid. Tactisch-
psychologisch weten ze dat ze zich een 
martelaarsrol aanmeten door snel en uit 
eigen wil op te stappen. Erg genoeg beseft 
het volk daarna dat de opgeschroefde 
alleenstaande feiten te zwaar zijn voor 
ontslag. Misplaatst medelijden. Als de 
woede geweken is, duiken dezelfde ge
zichten weer op. Witgewassen en ver
sterkt na een weldoende rustkuur. 
Bekwame internationale politici weten 
zeer goed het enige juiste beleid tegen
over de 250 miljoen vluchtelingen op 
deze wereld. Druk uitoefenen op de 
plaatselijke overheden opdat de mensen 
niet vluchten. Ook niet uit grotendeels 
economische redenen. Desnoods ter 
plaatse helpen opdat ze blijven waar ze 
zijn. 

Zelf de grootste migrantenverdedigers 
willen ze niet in eigen huis opnemen of er 
voor betalen. 

Een laks beleid dat vluchtelingen hoop 
geeft dat ze langs omwegen, leugens en 
trucjes ergens in een welvarend land 
kunnen neerstrijken is het enige wat mis

dadig is. Hoe de ongewensten daar be
handeld worden heeft met de grond van 
de zaak niets te maken en is het geval sluw 
omkeren. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Pe anonieme 
getuige 
Uw rubriek Wederwoord wordt zoals de 
meeste lezersrubrieken heel zeker door 
velen met aandacht gelezen. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken 

(waar ik wel bedenkingen bij heb, als ik 
zie welke gedeelten u uit mijn brieven 
wegknipt), en naamloze, scheld- en 

smaadbrieven gaan de scheurmand in. 

Ik ben er zeker van de u méér brieven 
ontvangt dan u kunt publiceren. 
Daarom herhaal ik hier voor de zoveelste 
keer: publiceer toch niet telkens weer 
brieven van mensen die naamloos willen 
bUjven voor de lezers (zelfs al kent u hun 
naam en adres)! 

Als die „leerkracht in Mechelen" en „XF, 
Brussel" (WIJ, 1 okt. jl.) niet herkend 
willen worden, dan hecht ik ook geen 
belang aan hun anoniem getuigenis. 

Johann Vancoppenolle, 
Sint-Truiden 

Waiter Boucherv 
De brochure Walter Bouchery en de 

Dietse Jeugdbeweging (WIJ, 10 september 
jl.) hebben wij in één trek uitgelezen. Zo 
boeide het ons. Maar ja, den Bouch was 
ook een boeiend man. Hij was een fan
tast, men kon er alles van verwachten. De 
lezing roept ons zoveel herinneringen 
op. 

De kaderschool in Hardt/Münchenglad-
bach, jaarwende 1941/42, onder zijn lei
ding. 

De geheime vergaderingen van Neder

land Eén in de Rubensleid. Na het af
leggen van een dietse eed kregen wij een 
genummerde geuzenpenning. Wij her
inneren ons, naast vriend Jos Ooms: 
Dries Bogaert, Steven Debroey, Dis Fa
got, Jan Olsen. Na de bijeenkomsten 
mochten wij de woning maar met 2 
tegelijk verlaten, kwestie van niet op te 
vallen. 

Kort na de oorlog gingen wij 's avonds 
met enkelen bij hem thuis (hij zat dan 
„ondergedoken" tussen ons) schrijfwerk 
verrichten. Hij stuurde ons ook de baan 
op om bij ietwat kapitaalkrachtigen „met 
zijn groeten" trachten geld op te halen 
voor Wit en Zwart. Wij deden dat zonder 
veel goesting, maar 't was voor den 
Bouch. 

Op de vrijspraak voor de krijgsraad zegde 
hij, na onze felicitaties, „ze gaan zeker in 
beroep, ze moeten mij hebben". Later 
kregen ze hem ook. Walter Bouchery was 
een uitzonderlijk man, steeds gedreven 
door zijn diets ideaal. Maar in het gareel 
lopen viel hem moeilijk. 
Dank u, Walter, dat wij tot uw schaar 
vertrouwelingen mochten behoren! 

Frans Van den Eynde, 
Ekeren 

RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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vandaele pleit voor bescherming 
duinen Pe Haan en Bredene 

Vorige week meldde de pers dat er plannen 
bestaan om de bestemming van een duinen
gebied in Bredene en De Haan te veranderen van 
natuurgebied in „gebied voor gemeenschaps-
en openbare nutsvoorzieningen". 
Het argument Is dat er op die plaatsen grond-
waer wordt opgepompt (door VMW) voor drink
waterproductie, nodig om pieken van water
verbruik In de zomermaanden op te vangen. 
„Dit argument houdt geen steek", aldus pro
vincie- en gemeenteraadslid Wilfried Vandaele 
(VU). „Het gebied heeft momenteel de öe-
stemmlng natuurgebied, met als nevenbestem-
ming waterwinningsgebied. Waterwinning is al 
jaren perfect mogelijk, zonder wljzl^ng van de 
bestemming." 
Vandaele herinnert er ook aan dat de piannen 
haaks staan op het door het Vlaamse gewest en 
de provincie West-Vlaanderen vooropgestelde 
beleid, zoals het o.m. in het Duinendecreet, in 
het Structuurplan Vlaanderen en in het Struc

tuurplan Kust vorm krijgt. Dat beleid wil Immers 
meer natuurgebied. Op 14 februari 1996 droeg 
de Vlaamse regering het duinengebied In kwes
tie voor aan de Europese Unie als speciaal te 
beschermen gebied in uitvoering van de Eu
ropese Habitat-richtlijn. 
De plannen voor een bestemmingswijziging 
staan ook haaks op het Vlaamse Milieubeleids
plan (MINA 2), waarvan Actie 70 de afbouw van 
de grondwaterwinning In de kustdulnen voor
staat. De milieubeweging betreurt al lang dat in 
het gebied water wordt opgepompt, wat een 
daling van het gemiddelde grondwaterpeil en 
een achteruitgang van de vochtminnende plan
tengroei tot gevolg heeft. 
Wilfried Vandaele vraagt zowel aan de gemeen
teraad van De Haan als aan de provincieraad van 
West-Vlaanderen dat zij de ministers Stevaert 
van Ruimtelijke Ordening en Kelchtermans van 
Leefmilieu verzoeken om de huidige bestem
ming van het gebied minstens te behouden. 

8 oktober 1998 



Wie in Vlaanderen (!) met geluidshinder 
kampt en zijn weg een beetje vindt in het 
organigram van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap komt vroeg of 
iaat bij de Administratie Milieu-, Na
tuur-, Land- en Waterbeheer, kortweg 
AMINAL, terecht. Daaronder zit ook de 
Milieu-inspectie (MI). De MI heeft als 
doel 'de bescherming en, waar nodig, de 
verbetering van de kwaliteit van het 
fysisch en biotisch milieu'. 
Meer concreet uit zich dat in het con
troleren van het naleven van de mi
lieunormen en, bij overtredingen, in het 
nemen van maatregelen gaande van sa
neringsvoorstellen over PV's tot - in een 
extreem geval - de schorsing van ver
gunningen. De MI ziet ook toe op de 
naleving van de wet op de geluidshinder 
(zie kader). 

De MI kent niet alleen een klassieke 
verticale opdeling (een hoofdkantoor in 
Brussel en telkens één per Vlaamse pro
vincie), maar ook een minder strakke 
horizontale met daarin werkgroepen per 
'milieucompartiment'. De werkgroep 
'Geluid' is daarvan weer een onderdeel. 
Hierbij weze opgemerkt dat we, indien 
we het verderop nog over de MI hebben, 
steeds het aspect 'Geluid' bedoelen. 

OOK VOOR PARTICULIEREN 

Naast haar routinewerk komt de MI ook 
in actie op uitdrukkelijk verzoek van 
belanghebbenden. Dat kunnen niet al
leen openbare instellingen, kabinetten, 
parlementairen of verkozen besturen 
zijn, maar ook particulieren. Indien een 
klacht ontvankelijk en gegrond is, kan de 
MI optreden. Kan, want in veel gevallen 
schuift zij de klachten door naar een 
lager niveau, zoals de gemeentelijke 
overheden. Zijn er klachten over de zgn. 
'Klasse 1-inrichtingen', op alle vlak de 
meest hinderlijke, dan is de MI de meest 
aangewezen dienst. Een en ander be
tekent niet dat de MI klachten over 
'Klasse 2 & 3-inrichtingen, automatisch 
doorschuift naar een lager niveau. 
Jaarlijks verzet deze MI overigens heel 
wat werk: in 1996 voerde ze in het totaal 
12.751 inspecties uit, waarvan meer dan 
een vierde buiten de kantooruren. 
Vooral water, lucht en afval vormen het 
werkterrein van de MI, geluidsoverlast is 
slechts een fractie daarvan. Zo trok de 
MI in 1996 er 3.527 keer op uit voor 
monsternames en metingen. 118 keer, 
goed 3%, was dat voor het meten van 
geluid. 

Dat lage cijfer wordt mede veroorzaakt 
door de relatieve onbekendheid van de 
dienst. Particuheren kunnen er niette
min gratis terecht voor de aanvraag van 
geluidsmetingen. Voor lawaaioverlast 
van lucht- en wegverkeer kan je er niet 
terecht; voor de industrie en de 'elec-

w ie lawaaihinder wil voorkomen of stoppen en 

daar niet op zijn eentje in slaagt, kan terecht 

bij een aantal instanties. De milieu-inspectie is 

één ervan. 

• U I T S M I J T E R ^ 

tronisch versterkte muziek' (zie kader) 
kan dat wel. In een extreem geval kan de 
MI dus ingeschakeld worden voor de 
radio van de buren, meer in het al
gemeen houdt de MI toezicht op de 
'vergunningsplichtigen', instellingen die 
netjes opgesomd staan in de bijlagen van 
het Vlaams Reglement inzake de Mi
lieuvergunningen, kortweg Vlarem I. 

DESKUNDIGHEID GEVRAAGD! 

Ofschoon de MI steeds bereid is om met 

voldoende ernst een klacht te onder-

stuurt het naar een labo en vergelijkt de 
resultaten met de normen. Maar wat doe 
je met het meten van geluidsoverlast van 
een dancing met een drukke parkeer
plaats gelegen naast een goeddraaiende 
frituur en aan een drukke verkeersas (in 
Vlaanderen heus niet uitzonderlijk)? 
Welk geluid veroorzaakt daar overlast en 
welk niet? En wat doe je met de geluiden 
die niet frequent te horen zijn? En is één 
meting van één kwartier wel voldoende ? 
... Een goed verstaander heeft inmiddels 
begrepen dat een eenvoudige decibel-

De milieu
inspectie heipt 

zoeken, is een onmiddellijk resultaat 
slechts zelden gegarandeerd. Het on
derzoek naar geluidsoverlast heeft im
mers zo zijn eigen problemen. Ten eerste 
is het zeer moeilijk om juiste metingen te 
verrichten. Omdat dit werk slechts ge
daan kan worden door ervaren, goed 
opgeleide mensen, omdat geen enkel 
geluid hetzelfde is. Wie de kwaliteit van 
water wil onderzoeken, neemt een staal. 

meter niet meer volstaat. Het is die 
specificiteit die het meten en het be
oordelen van geluidsoverlast erg moei
lijk maakt. Reken daarbij dat niet elke 
gemeente kan bogen op de vereiste des
kundigheid en maak zelf de som. 
Hoe dan ook: de MI, die wél vakkundig 
is, helpt naar best vermogen. Bovendien 
kent de MI één groot voordeel: m.b.t. 
geluidshinder is ze altijd bevoegd. Ook 

om u door te verwijzen naar de juiste 
andere diensten! Nog dit: hoe meer 
gegevens over de geluidsbron, hoe meer 
kans op een juiste meting. 

(gv) 

c» Met dank aan dhr. Louis Daens voor 

het verschaffen van nuttige infor

matie. 

c» Voor meer info: Milieu-inspectie, 

Graaf de Ferrarisgebouw, Emiel 

Jacqmainlaan 156 bus 8,1000 Brus

sel, tel. 021553.81.91, fax 

02/553.81.95 

CS» Bond Beter Leefmilieu biedt tegen 

200 fr. & verzendingskosten een ver

dienstelijke, zij het voor de leek niet 

altijd even gemakkelijke, 'Milieu-ac

tiehandleiding' aan. BBL, Tweeker-

kenstraat 47, 1000 Brussel, tel. 

02/282.17.20, fax 02/230.53.89. 

De mlleu-
inspectle komt 
gratis tussen 
In alle soorten 
van 

milieuvervuiling. 
Ook 
lawaaihinder. 
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in naam van weiice wet? 
Tot op heden is de wetgeving rond ge
luidshinder in deze reeks nog niet aan bod 
gekomen. Een van de redenen daarvoor is 
dat er al een uitstekend overzichtsartikel 
van de hand van Carole Bi/lieten Geert Van 
Ca/sten respectievelijk advocate en assis
tent Milieurecht, Is verschenen in Tijd
schrift voor Milieurec/it nr. 3, 1997. Het 
bespreekt eerst de Europese wetgeving 
rond geluidshinder om daarna dieper in te 
gaan op de Vlaamse regeling ter zake. „Is 
het zo dat de wetgeving de verschillende 
bronnen van gelulshinder op adequate 
wijze beteugelt? Biedt zij een opvang voor 
de objectieve én de subjectieve dimensie 
(niet Iedereen vindt muziek van 90dB sto-
rend/gv) van de hinder^ Bestrijdt zij ge
luidshinder op het vlak van de bron, de 
overdracht en de ontvangst?" zijn vragen 
die de auteurs zich stellen 
Daarbij onder meer aandacht voor de 
'communautaire harmonisatie' die 'mini
mumnormen' oplegt aan de Europese lid
staten. Voorts wordt er stilgestaan bij de 
regelgeving rond weg- en luchtverkeer, 
'bouwterrelnmachlnes', gazonmaaiers en 
huishoudapparaten Het Groenboek van 
november 1996 besliste de huidige politiek 
te herzien En dat Is nodig want „de 
verzameling en de verwerking van ge
gevens is onvoldoende geharmoniseerd. 
De gegevens die door de Lid-Staten wor
den Ingezameld zijn moeilijk vergelijkbaar. 

omwille van het verschil in meetmetho
den, (...) Ook de manier van geluidmeting 
moet worden geharmoniseerd (Inclusief 
de proefopstelling)." Europa wacht af. 

INGEKADERD 

Vlaanderen en België doen dat ook. Een 
hele tijd al. De eerste wet inzake ge
luidshinder dateert nochtans al van juli 
1975. Edoch: het is een zgn. 'kaderwet', 
wat inhoudt dat ze wel de grote lijnen 
bepaalt, maar geen concrete normen be
vat en die ,,ln de ruim twintig jaren van haar 
bestaan amper nuttige uitvoering heeft 
gekregen. (.. ) De meest belangrijke bron 
van hinder, het wegverkeer, komt niet aan 
bod. Hetzelfde geldt voor de relatief be
langrijke hinderbronnen luchtverkeer en 
Industrie. Twee andere relatief belangrijke 
bronnen, de buren en recreatie, zijn enkel 
hoogst fragmentarisch behandeld." 
Andere overtredingen m.b.t. geluid kun
nen ook worden gesanctioneerd op basis 
van de Vlarem-wetgeving. Deze bepaalt 
zeer nauwkeurig aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan voor het verkrijgen 
van deze of gene vergunning. Zeer al
gemeen wil de Vlarem-regeling voorko
men dat exploitanten de buurt hinderen. 
Daarbij bevat Vlarem geen echte normen, 
maar wel meer algemene afspraken. Vla
rem zegt dus niet 'Het geluld mag x dB 
zijn', maar zegt 'Het specifieke geluld -

gemaakt door een inrichting - mag met 
meer dan x dB bedragen boven het oor
spronkelijke omgevingsgeluid. Overbodig 
eraan toe te voegen dat het akoestisch 
onderzoek ó3t hierbij uitsluitsel moet ge
ven erg technisch en complex is. 
Wie de pech heeft last te hebben van eenv 
horecazaak naast zijn slaapkamer moet 
rekening houden met de verschillende ma
ten en gewichten die de wetgeving daar
voor gebruikt. Is de zaak groter dan 100 m2 
dan valt ze onder Vlarem, is ze kleiner dan Is 
het KB 1977 betreffende electronische 
muziek - één van de uitvoeringsbesluiten 
van de kaderwet 1973 -van toepassing. Let 
wel- de metingen die onder het KB vallen, 
worden enkel binnen uitgevoerd met ge
sloten ramen en deuren. Of het rustig Is In 
uw prachtige tuin, was voor de wetgever 
niet belangrijk. 
Voorts worden ook de tonen met een lage 
frequentie niet in de metingen opgeno
men Dat Is bijzonder jammer want deze 
bastonen veroorzaken meestal de grootste 
hinder. Tot slot is er ook nog eens een 
verschillende aanpak voor nieuwe en be
staande inrichtingen. 
Hoeft het gezegd dat deze wetgeving niet 
samenhangend is en mede daardoor 
slechts te begrijpen voor een handvol ge-
kwaliflceerdejurlsten'? 

(gv) 
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