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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

P remier ]ean-Luc Dehaene vroeg de 

Vlaamse democratische partijen in 

Brussel om nog voor de verkiezingen 

van 1999 een coalitie tegen het Blok te 

vormen. Daarmee bevestigt de premier de 

macht van de Vlaamse extreem-rechtse partij 

bij het bepalen van de politieke agenda en de 

onmacht van de federale regering om uit het 

woelige communautaire vaarwater te raken. 

Toen Vic Anciaux bijna een jaar geleden 

ontslag nam uit de Brusselse regering, maakte 

hij premier Dehaene duidelijk dat de Brusselse 

structuren en de geldende taalwetten niet 

langer een waarborg bieden voor de 

noodzakelijke samenwerking tussen 

Nederlandstaligen en Franstaligen. Met VLD 

werd de premier gevraagd om via wetgevende 

initiatieven het aantal Brusselse mandatarissen 

in de hoofdstedelijke raad op te trekken en de 

taalwetgeving, waar kon, aan te passen. 

Dehaene ging daar niet op in. Nu de Brusselse 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

(GGC) bij gebrek aan een Vlaamse 

meerderheid niet in staat is om het Verdrag van 

Amsterdam te ondertekenen, stelde hij de VLD 

voor de GGC te 'depanneren'. Tn ruil' zou hij 

bijdragen tot het vormen van een Brusselse 

monstercoalitie. De VLD zou daartoe bereid 

zijn, de VU blijft bij haar 'njet'. 

Wat Dehaene zou moeten doen, laat hij 

na en wat hij beter zou uitstellen, jaagt hij door 

de strot van het parlement. In de plaats van 

Vlaamse waarborgen te koppelen aan het 

gemeentelijk Europees stemrecht, is hij op 

vraag van PRL en PDF wel bereid om de 

naturalisatieprocedure te versoepelen en 

verkorten. Dat kan tot drastische gevolgen 

voor de positie van de Vlamingen in Brussel 

leiden. Wie kan verzekeren dat de Vlaams-

Brusselse posities worden versterkt voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2000 ? Onlangs 

verklaarde Dehaene 'ergens in de volgende 

legislatuur' eens aan de staatshervorming te 

willen denken. Meteen wordt het 'Brusselse' 

Blok, gebruik makend van Demol en de 

versoepelde naturalisatieprocedure, slapend 

rijk. 

In haar afscheidsrede in het Vlaams 

parlement deed VU-pohtica Nelly Maes, die 

Jaak Vandemeulebrouke als Europees 

parlementslid opvolgt, een 'emotionele 

oproep'om het EU-stemrecht en de verkorte en 

versoepelde naturalisatieprocedure uit te 

stellen. Dat siert en kenmerkt de Wase politica. 

Nelly Maes is niet gekant tegen migranten- en 

Europees stemrecht. Ze had tenminste de 

moed op om tegen de stroom in te varen, om 

zich niet als een bange wezel in de hoek van 

extreem-rechts te laten drummen, om hoe dan 

ook de rechtmatige Vlaamse belangen te blijven 

benadrukken. 

(evdc) 

Voetballers zijn geen koopwaar 

OV-meetIng: allen daarheen!_ 

Cent verkeert moeizaam 

Rebels & Relnaert 

Cas schreef een boek. 
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P remier Dehaene had zondag in De Ze
vende Dag mooi zeggen dat een ver-

soepeiing van het reclameverbod op ta-
bal<swaren voor hem niet de moeite waard is 
om er veel woorden aan te verspillen. Ten
slotte gaat het, aldus de eerste minister, 
toch maar om een voorlopige regeling in 
afwachting dat een Europees verbod In het 
jaar 2006 van i<racht wordt. Zie, daar krijgen 
wij het nu van! Een regeringsleider die een 
bij meerderheid aanvaarde wet bel<iji<t alsof 
het een vodje papier is. Bovendien lijkt het 
voor Dehaene om het even of er nu wel of 
geen tabaksre
clame langs het 
parcours van 
Francorchamps 
staat. Wie zin 
heeft, rookt toch; luidt het. En dat is wellicht 
ooi< zo. Maar waarom dan nog wetten ge
maakt? 
Het kan ons inderdaad geen barst schelen of 
er reclame gemaakt wordt voor genots
middelen, maar dat men dan ophoudt met 
de schijnheiligheid van: kijk eens hoe dras
tisch wij de volksgezondheid bevorderen! 
89 kamerleden stemden voor, 22 tegen de 
wet. Men mag dus van een aigemeen aan
vaarde wet spreken, en van de eerste mi
nister verwachten dat hij deze onverkort 
doet uitvoeren. Maar nee hoor, nog voor de 
wet (op 1 januah '99) Ingaat, denkt meneer 
reeds aan versoepelen! En waarom? Er was 

toch een kamerörede meeröerhé\ü en bij de 
bevolking veel begrip en zelfs een beetje 
sympathie voor de durf. 
Maar arrangeur als hij is, staat de premier 
open. Weliswaar pas wanneer zich een pro
bleem stelt. En dat gebeurde In het zuiden 
des lands waar het circuit van Francor
champs zich In sierlijke bochten door het 
landschap slingert. Maar de lezer weet ook 
dat een Formule 1-omloop met de nodige 
chicanes bezaaid ligt. En deze bijzonder 
gevaarlijke bochten werden reeds onmid
dellijk na de goedkeuhng van de antl-ta-

Chicanes overal... 
bakswet door o.m. Anne-Marie Lizin, PS-
burgemeester van het nabijgelegen Hoel, 
voor de voeten van de wetgevers gewor
pen. Ook altijd soepele Leo Delcroix (CVP) 
koos partij tegen de wet. De worm zat dus 
reeds van bij het begin In de appel. De 
Waalse politici wisten nu dat ze konden 
doorgaan met hun mollenwerk en bedach
ten de leugen dat zij de wet door Vlaan
deren kregen opgedrongen om hét inter
nationale sportgebeuren van Wallonië om 
zeep te helpen. De minister-president van 
Wallonië, Robert Collignon (PS) ging nog 
een stap verder, in de dondertoespraak die 
hij n.a.v. de Waalse feesten hield en waarin 

hij Vlaanderen van onverdraagzaamheid, ra
cisme enz. beschuldigde, verzon hij dat de 
wet een Vlaams complot is, bedoeld om 
,,Wallonië te kleineren"... 
God weet waarom de federale eerste mi
nister vervolgens naar CVPfractievoorzitter 
Paul Tant getrokken Is met de vraag om het 
reclameverbod op tabak te versoepelen. En 
de brave Tant, steeds tot alles bereid, luis
terde gewillig naar de Stem van zijn Meester. 
Zalvend ais de passieprekende verklaarüe hij 
,,nog steeds achter de wet te staan, maar 
bereid te zijn naar nieuwe argumenten te 
luisteren"... God weet van welke geheime 
plannen de démarche van Dehaene een 
onderdeel Is, maar dat er een bedoeling 
achterschullt, Is zeker. 
Aangenomen dat politiek bedrijven ,,de 
kunst van de mogelijkheden" Is, maar een 
politicus met een beetje eerbied voor de 
wetgevende macht verlaagt zich niet tot 
zo'n spel. Vragen een goedgekeurde, een In 
het Staatsblad gepubliceerde, een door de 
publieke opinie aanvaarde wet zonder enige 
aanwijsbare reden te versoepelen, is een 
eerste minister onwaardig' 
De berichten opgevangen in de CVP en SP 
secretariaten zeggen dat deze regehngs-
partijen niet ingaan op het oneerbare voor
stel van Dehaene. Het is hen, willen zij nog 
een beetje geloofwaardig zijn, geraden. 
Premier Dehaene kunnen ze in arrangeren 
toch niet bijbenen, hij gaat zijns weegs, hij 

tracht met voortdurende wisselmeerder
heden alle heikele dossiers te bemeesteren. 
Met PRL-FDF om het EU-stemrecht goed
gekeurd te krijgen, met de PS om de om
streden federale begroting '99 te halen. Met 
hulp van de CVP pogen de PS, de tabaks- en 
F1- lobby te plezieren. Het Is altijd het 
proberen waard. Waarom toch? 
Het valt op dat dit alle Franstalige dossiers 
zijn, terwijl de vraag van enkele CVP-man-
datarissen om aan het EU-stemrecht 
Vlaamse waarborgen te koppelen, niet kon. 
Ondertussen bakkeleien CVP met SPkop-
stukken over de levensvraag of Mortsel dan 
wel Willebroek waardig is om een stad te 
worden... 
In de rand van deze dwaze vertoning zinkt 
de federale unie steeds verder weg In het 
communautaire moeras. Een Vlaming en 
een Waal ruziën om de voorzlttersstoel van 
de kamercommissie van Justitie, de Ant
werpse hoogleraar Chris Van den Weyngaert 
trekt uit de commIssie-Franchimont omdat 
Franstalige leden weigeren Nederlandsta
lige nota's te lezen, een Sl^voorstel om de 
wapenhandel strenger te regelen dreigt op 
een communautaire rel uit te draalen... 
Voor ons hoeft het niet zo nodig, maar wie 
wil dat van de federale unie België nog een 
beetje un/e overblijft, doet er goed aan een 
ordentelijke staatshervorming voor te be
reiden. 

Maurlts van Liedekerke 



Pasje-partoet? 
De voetbalbond verplichtte de resterende 

voetballiefhebbers een pasje aan te vragen 

middels een daartoe voorbestemd 

formulier. Daarop stond o.a. te lezen dat 

de voetbalwet die 'binnenkort' gestemd 

ging worden zo'n pasje verplicht maakte. 

De KBVB wist dus al vóór het parlement 

hoe de wet er zou uitzien. 'Vreemd' stelde 

ook senator Bert Anciaux vast en hij stelde 

er een vraag over aan Louis Tobback. Deze 

vond de verwijzing „nogal ongelukkig, niet 

alleen uit democratisch oogpunt maar ook 

omwille van het feit dat het sytseem van 

de veiligheidskaart niet als dusdanig wordt 

voorgeschreven door de voetbalwet en 

evenmin door het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken wordt oplegd." 

Is het dan toch een tankkaart? 

Toon-dichter 
„In die tijd zat ik als secretaris in de raad van bestuur. Aan de lange 
tafel zat ik steeds tegenover Toon Vanoverstraeten, de VU-
senator Die man schreef steevast versjes tijdens de minder 
boelende momenten van zo'n vergadenng en gooide die dan naar 
mij ( ) BIJ die voorzitterswissel schreef Toon het volgende versje: 
'Er Is een tijd van komen, er Is een tijd van gaan, doch wat betreft 
de tijd van Adnaan (Verhulst/red.), die heeft dankzij de steun van 
die van Rome de tijd om weer terug te komen'. Dat zei alles over 
de politieke achtergrond van die aanstelling " 

Cas Coossens In Het Laatste Nieuws van donderdag 15 oktober 
1998 
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Het gemiddelde zaad van de 
gemiddelde Vlaamse man is van een 
uitstekende kwaliteit. 

Het aantal verkeersslachtof
fers stijgt opnieuw. Vooral 30'ers en 
40'ers blijken risicogroepen wat be
treft "beschonken rijden'. 

Chris De Stoops nieuwste boek, 
over de drugsmaffia, is opnieuw raak: 
Antwerpen wordt een voor de orde
diensten oncontroleerbaar drugspara-
dijs. 

Een deel van de Assubel-top is 
veroordeeld voor geknoei met levens
verzekeringen. 

Na een Oostendse klucht is Jan 
Piers begraven. 

De Sea Hunter, een Nieuw-
poortse vissersloep, werd net voor hij 
zonk aangevaren. 

Eric Rijckaert, de arts van de 
Festina-wielerploeg, bekent zijn ren
ners doping te hebben toegediend. 

Schaarbeek is een vruchtbare 
plaats voor de 'betere' politieagent. De 
jongste aanwinst in het korps is een 
adjunct-commissaris met gestolen vel
gen op zijn eigen wagen. 

De Nobelprijs voor de vrede 
gaat dit jaar naar John Hume en David 
Trimble, twee protagonisten in het 
Noord-Ierse vredesproces. 

Na een lek rond de robotfoto's 
van de Bende van Nijvel vond het ge
recht het nodig een kijkje te gaan 
nemen op de redactie van de VUM-
kranten. Het zal VTM alvast kijkers ge
kost hebben ... 

Na de wafelijzerpolitiek, nu de 
stuntshow: in aanloop naar de ver
kiezingen overtroeven CVP en SP el
kaar met een file vervoersvoorstellen. 

De herdenking van de tweede 
verjaardag van de Witte Mars krijgt 
nog 200 betogers op de been. 

" Tot slot: een Usberg ter 
grootte van Vlaanderen breekt af. He
laas niet van België. 
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WB 
De algemene vergadering van de Vlaamse 

Volksbeweging (WB) duidde een nieuw 
bestuur aan voor de volgende drie jaar. In 
opvolging van Peter De Roover, die de W B 
negen jaar heeft geleid, werd enige kan
didaat/i/an Mertens met 51 stemmen voor, 
3 tegen en 9 onthoudingen tot WB-
voorzitter verkozen. Guido Moons werd 
tot ondervoorzitter herkozen, Jan Jambon 

neemt andermaal de taak van penning
meester op en Dirk Laeremans deze van 
hoofdredacteur van het WB-maandlblad 
Doorbraak. De Roover werd tot voorzitter 
van de algemene raad verkozen. In het 
hernieuwde WB-hoofdbestuur werden 
vier twintigers, Karl Drabbe, Bram De 

Schepper, Hans Michiels en Eric Stoffelen 

opgenomen. 

IVAN MERTENS 
De 62-jarige Mertens groeide op in Ant
werpen en woont in Beerse. Mertens komt 
niet uit een Vlaamsgezind, maar uit een 
Belgicistisch milieu. Vader Mertens 
speelde tijdens WOU als kelner informatie 
door aan het verzet. Het leverde hem 2,5 
jaar concentratiekamp op. ,fie Duitsers 

doorzochten ons appartement, ze sloegen 

ons en namen vader mee. Mijn moeder is 

bet nooit te boven gekomen, ze stierf kort 

na de oorlog." 

Op 18-jarige leeftijd wordt Mertens als 
piloot bij de luchtmacht in Koksijde ge
confronteerd met de onwil van de le
gerleiding om Nederlands te spreken. Hij 
wordt flammgant, studeert voor indus
trieel ingenieur en leidt bedrijven in alle 
uithoeken van de wereld. 5 jaar geleden 
keerde de crisismanager uit China terug. In 
Antwerpen protesteerde hij tegen het be
zoek van Albert en de nederlandsonkun-
dige Paola. Hij werd opgepakt, afgeranseld 

en zette zich van dan af in voor Vlaamse 
onafhankelijkheid. Enkele jaren geleden 
werd hij provinciaal voorzitter WB-Ant-
werpen. ,JBmnen vijf jaar is Vlaanderen 

onafhankelijk. Op dat moment is mijn taak 

volbracht en zal ik mij bezighouden met 

ontwikkelingssamenwerking." 

KRITIEK 
De verkiezing van de dynamische manager 
tot WB-voorzitter werd niet overal op 
applaus onthaald. Zo zetelen uitgesproken 
progressieven als Bernard Daelemans, Ju-

lien Borremans en David Vits niet langer in 
het WB-hoofdbestuur. De 'bende van 
drie' maakt deel uit van de redactie van het 
progressieve maandblad Meervoud en van 
de actiegroep VLAKAF. 

Vits, Daelemans en Borremans storen zich 
aan het profiel van de nieuwe WB-voor
zitter. Daarover ontstond zelfs een hevige 
polemiek in Meervoud van september jl. 
Mertens werd door de redactie van Meer
voud verweten niet zo goed blijf te weten 
met het pluralisme dat de W B kenmerkt. 
Onder de weinig aan de verbeelding over
latende titel Ivan Mertens, Kempenszoon: 

fier fascist te zijn wordt hij door de 
Meervoud-redactie tot de 'uitgesproken 
rechterzijde' gerekend. 
Mertens is naast manager, ook de man van 
de actie. Zo nam hij als WB-verant-
woordelijke voor Actie en Propaganda het 
initiatief om op alle bus- en tramhokjes 
waar bedrijven in een andere dan de 
Nederlandse taal pubhciteit voeren, zelf
klevers aan te brengen met daarop 'Ne
derlands'. Daartoe verzamelde hij orga
nisaties als WB, TAK en Voorpost. De 
leiding van de actie liet hij over aan de 
persoon „met de meeste ervaring ter 
zake", Luc Vermeulen, leider van het ex
treem-rechtse Voorpost. De progressieven 

CVP Ziet geen 

vuur waar 

rook Is... 

van de W B nemen dit niet, net zoals het 
feit dat Mertens met een WB-vlag op een 
manifestatie van Voorpost zwaaide. Aan 
de redactie vertelde Mertens dat hij zich 
voor deze daad verontschuldigd heeft. 
Toch, zo hield de nieuwe WB-voorzitter 
staande, ,.;cal ik steeds daar aanwezig zijn 

waar gestreefd wordt naar Vlaamse on

afhankelijkheid. Iedereen die onafhanke

lijkheid voorstaat is mijn wapenbroeder. 

Daarin ben ik zeer eng. Ik zou bovendien 

eens willen weten welke organisaties de

mocratisch zijn en welke niet. Misschien 

interesseert het me ook niet." 

Hoe dan ook, Mertens wil de banden met 
de progressieve vleugel terug aanhalen. 
Juist daarom werd de kandidatuur voor 
het ondervoorzitterschap van de W B 
open gelaten. Er werd aan Daelemans 
gevraagd deze functie op zich te nemen. 
De Brusselaar houdt zijn antwoord in 
beraad. 

VAN EEN ANDER 
Zo hoort men het eens van een ander. 
Marianne Vincent, schepen in de Brusselse 
gemeente Watermaal-Bosvoorde, verlaat 
de PRL. De politica is niet te spreken over 
de toenemende invloed van het PDF op de 
Franstalige liberalen. Vincent kan de anti-
Vlaamse, haatdragende houding van het 
FDF niet langer aanvaarden. 
De dame merkt ook hoe Brussel op het 
terrein steeds meer tweetalig wordt. In 
Watermaal-Bosvoorde sturen Franstalige 
gezinnen hun kinderen massaal naar de 
Vlaamse school. In deze school zit 60% 
Franstahgen. Daardoor verliest de Frans-
tahge gemeentelijke basisschool heel wat 
leerlingen. Vincent stelde voor om daar 
een aantal lessen in het Nederlands te 
geven. Onder druk van het FDF wou haar 
partij daar niet op ingaan. Daarom houdt 
de politica het bij de PRL-FDF voor 
bekeken. 

MAGISCHE GRENS 
De toename van de tweetaligheid op het 
Brussels terrein bewijst dat Vlamingen en 
Franstaligen er naast onderwijsinstellin
gen, ook eigen gezondheids- en welzijns
voorzieningen moeten aanbieden. Dat ver
onderstelt op zijn minst de splitsing van de 
gezondheidszorgen en de kinderbijslagen. 
Bovendien moet de taalwetgeving aan
gepast worden. Zoals Brussels VU-raadslid 
Sven Gatz het verwoordt, moet in Brussel 
de tweetaligheid van de ambtenaar en niet 
de tweetaligheid van de diensten gelden. 
Precies de tweetaligheid van de Brusselse 
diensten, zoals in de gewestelijke admi
nistratie, speelt de Vlamingen lelijk parten. 
Eerst en vooral dekt het woord de lading 
niet, want in de Brusselse administratie 
gold tot voor kort de verhouding 2/3 
Franstaligen, naast 1/3 Nederlandstaligen. 
Deze overeenkomst werd op haar beurt 
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Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Ik heb in De 
Morgen gelezen dat uwen hardlopende, zij het niet altijd geheel 
baanvaste voorzitter heeft becijferd dat mensen die omkomen in 
het verkeer veel minder 'kosten' dan mensen die gewoon 
doodgaan. Daarom wil hij ronde punten aanleggen en zo 
mensenlevens besparen, iets waar de Rooie Stief en de Vrome Eric 
in hun 'Wacht-maar-tot-ik-Viagra-heb'-spelletje nog nooit aan 
gedacht hebben. 
Maar, vriend schrijvelaar van de geel-zwartste - vooral aan mijn 
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vingers! - pers van Vlaanderen, volgens mij is de oplossing 
waarmee hij uit de bus kwam toch niet van dien aard om over naar 
huis te schrijven. Gij kunt uit bijgaand bewijsmateriaal - af
komstig van een zachtmoedige, zorgzame en niet-voorbedachte 
bron - afleiden dat zijn interpretatie van 'rond' toch enigszins te 
wensen overlaat. Ofschoon zeker gespeend van een mateloze 
creativiteit lijkt zijn rond punt een merkwaardig groot ver
keersdrempelgehalte te hebben. Mogelijk komt het in aan
merking voor een subsidie van het rampenfonds. Stel het hem 
eens voor! 
Uw ge-octopuste, 

De Gele Geeraerts 

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

tenietgedaan, want de Franstaligen wei
gerden de afspraak te eerbiedigen, onder 
meer door de oprichting van talrijke 
VZW's en het aanstellen van contrac-
tuelen die niet onder de taalwetgeving 
vielen. Toen daarover met de Franstaligen 
een 'hoffelijkheidsakkoord' werd afgeslo
ten dat in feite neerkwam op het respect 
voor de bestaande taalwetgeving, vroegen 
de Franstaligen een prijs. 
Ze eisten de vaste verdeelsleutel op basis 
van het zogenaamde 'werkvolume' om te 
buigen, wat aanleiding gaf tot het ontslag 
van VU-staatssecretaris Wc Anciaux. Ver
leden week vrijdag maakte de Vlaams-
Brusselse minister van Ambtenarenzaken 
Rufin Grijp (SP) bekend dat hij met de 
Franstaligen een akkoord over de taal-
kaders heeft bereikt. Grijp kwam aan hun 
wensen tegemoet. Het tot dusver geldende 
principe van één derde Nederlandstaligen 
tegenover tweederde Franstaligen in de 
Brusselse administratie en brandweer is 
overboord gegooid. Bij de brandweer zou 
de verhouding 29, 9% Nederlandstaligen 
tegenover 71,1% Franstaligen gelden. Met 
de cijfers na de komma is het alsof men 
rekening houdt met een been meer of 
minder voor de blussende brandweerman. 
In de Brusselse administratie zou de ver
houding vastgelegd worden op 29,7% 
Nederlandstaligen en 70,3 % Franstaligen. 
Het akkoord moet nog de goedkeuring 
van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht 

(VCT) krijgen. Overigens is de Vlaamse 
socialistische achterban niet opgezet met 
het voorstel. Hij gewaagt van een 'politiek' 
akkoord dat geenszins rekening houdt met 
het 'werkvolume'. 

WOONPOUTIEK 
In bijna alle taalgrens- en faciliteiten
gemeenten zullen de sociale huisvestings
maatschappijen een voorkooprecht krij
gen voor aldaar te koop aangeboden wo
ningen en bouwpercelen. Dat heeft 
Vlaams minister van Binnenlandse Aan
gelegenheden, Stedelijk Beleid en Huis
vesting Leo Peeters (SP) beslist. 
De sociale huisvestingsmaatschappijen 
moeten als eerste op de hoogte worden 
gebracht wanneer woningen en bouw
percelen in de taalgrensgemeenten en ge
meenten rond Brussel op de markt worden 
aangeboden. Op die manier kunnen de 
inwoners van deze gemeenten aanspraak 
maken op een betaalbare woning en moe
ten Vlaamse minderbegoeden en jongeren 
niet willens nillens andere, minder aan
trekkelijke oorden opzoeken. Het is dui
delijk dat de sociaal-democraat Peeters een 
Vlaams beleid aan een sociaal beleid wil 
koppelen. Op die manier pareert hij ook 
de kritiek die bij eigen achterban en col
lega's is ontstaan naar aanleiding van zijn 
rondzendbrieven over de strikte inter
pretatie van de taalwetgeving. 

OORLOG 
Procureur-generaal van het Hof van Cas
satie Eliane Liekendael en de top van de 
magistratuur hebben een nieuwe oorlog 
ontketend tussen de politieke en gerech
telijke macht. Liekendael neemt het niet 
dat de in het Octopus-akkoord voorziene 
Hoge Raad voor Justitie zal beslissen over 
wie voorzitter van de hoge rechtscolleges 
wordt. Daardoor, aldus Liekendael, wordt 
de magistratuur ondergeschikt aan de uit
voerende macht en komt de rechtstaat in 
gevaar. 
VU-kamerlid Geert Bourgeois reageerde 
kort en krachtig. Het is precies de ge
depolitiseerde Hoge Raad die borg zal 
staan voor de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht. 

*tS"»" 

N aar aanleiding van persvoorstelling van de OVV-meeting 
op zondag 15 november a.s., zaten VVB-voorzitter Ivan 

Mertens, OVV-voorzitter Matthias Stornne en 
ondervoorzitter van het IJzerbedevaartcomité Bob 

Wezenbeel< broederiljl< naast elkaar. Waarvoor staat deze 
herenigde Vlaamse beweging.? 

De onverschilligen 
Op zondag 15 november a.s. viert het 
Overlegcentrum van Vlaamse Verenigin
gen (OW) feest (zie ook biz. 5) Voor het 
OW is Vlaanderen in staat een staat te zijn. 
Dat betekent met dat het OW de con
federate staatsvorm ongenegen is. W/c et 
nunc, aldus OW-voorzitter Matthias 
Storme, moet er met de Franstaligen 
worden samengewerkt. De gemeen
schappen moeten immers samen de res
terende confederate bevoegdheden be
palen en het Brussels model hertekenen 
Overigens, zo meent Storme, sluit soe
vereiniteit niet uit dat de Vlamingen ook 
op langere termijn gezamenlijk een aantal 
zaken met de Franstaligen regelen, ,,Wef 
behandelen van de Walen als een ge
lijkwaardige partner Is voor ons een es
sentieel uitgangspunt ook met de Frans
talige Brusselaars valt er over sommige 
aangelegenheden te praten." De pro
fessor zet zich wel af tegen diegenen die 
veronderstellen dat een onafhankelijk 
Vlaanderen het verlies van Brussel zou 
betekenen. „We mogen onze strategie, 
Ideeën en discours niet uitsluitend door 
Brussel laten bepalen." Vlaanderen mag 
zich m.a.w. niet door het Brussels pro
bleem laten afdreigen. 
OW en WB willen hun boodschap en visie 
offensief en eigentijds verwoorden. Het 
heeft geen zin telkens weer de klaag

zangen boven te halen en zich op het 
verleden vast te pinnen. Zo vindt Storme 
het onnodig om tijdens iedere manifes
tatie de eis voor amnestie te herhalen. 
,,Dat Is een traditionele gevoeligheid die 
wel belangrijk, maar niet essentieel Is.'' 
De positieve en offensieve strategie van 
OW een WB komt naar eigen zeggen niet 
uit de lucht gevallen. Er is de vaststelling 
dat het overgrote deel van de Vlaamse 
economische elite het confederate sce
nario, zij het stilzwijgend, ondersteunt. 
Ook bij de lagere echelons van de sociale 
organisaties evolueert het communau
taire denken. Zo wist de nieuwe VVB-
voorzitter Ivan Mertens te melden dat de 
Christelijke Mutualiteit (CM) de splitsing 
van de gezondheidszorgen voorbereidt 
,, Tegelijk wil het alle ziekenfondsen in één 
ziekenfonds verenigen." Ook de Lande
lijke Bedienden Centrale (LBO zit op de
zelfde communautaire golflengte. Daar is 
door de algemene vergadering beslist de 
kleine risico's voor zelfstandigen te de-
federaliseren, 
Kortom, meerdere segmenten in de 
Vlaamse samenleving zouden zich bij de 
radicalere visie van de Vlaamse beweging 
aansluiten. Het wordt dan ook dringend 
tijd, zo verwittigt Storme, dat de Vlaamse 
partijvoorzitters een strategie voor de 
nakende staatshervorming voorbereiden. 

,,Zoveel mogelijk onder hen moeten min
stens een Vlaams minimumprogramma 
opstellen." lal dit niet van een leien dakje 
verlopen, dan rijst ook de vraag in hoe
verre de Vlaamse bevolking het huidig 
Belgisch model afschrijft. Ons inziens 
sloeg Bob Wezenbeek ondervoorzitter 
van het IJzerbedevaartcomité, de nagel 
op de kop. „Er zijn diegenen die de res
tauratie voorstaan, die België koesteren 
en zelfs de Belgische federatie willen ver
sterken. Deze groep wordt steeds kleinen 
maar heviger Nogal wat opiniemakers 
behoren tot de Belgicistische kring. Op 
basis van naakte feiten zullen ze hoe dan 
ook hun visie moeten bijstellen. Bij een 
tweede groep neemt de sympathie voor 
de eisen van de Vlaamse beweging toe. Er 
Is daardoor een sterke polarisatie ontstaan 
tussen Vlaams- en Belgischgezinden. De 
grootste groep, echter bestaat uit on
verschilligen, de niet-gemotlveerden, die 
zich tot het ene, noch het andere kamp 
bekennen " 
Deze vaststelling wordt ook door we
tenschappelijke opiniepeilingen beves
tigd, Het is daarom de taak van de niet-
partijpolitieke Vlaamse beweging om de 
onverschilligen te overtuigen. Volgens 
Storme en Mertens kan het pluralistisch 
karakter van hun organisaties daartoe bij
dragen. Onder pluralisme verstaan ze dat 
iedereen, met welke ideologische over
tuiging ook, in de Vlaamse beweging wel
kom Is, Voorwaarde is wel dat de on
afhankelijkheid onderschreven wordt. Bo
vendien wordt er van uitgegaan dat het 
soevereine Vlaanderen een waarborg 
biedt voor het democratische Vlaande
ren. Op de vraag welke politieke, sociale en 
economische weg het zelfstandige Vlaan
deren moet bewandelen willen Storme, 
noch Mertens antwoorden. Is het niet 
precies op deze vragen dat de onver
schilligen een antwoord willen? 

(evdc) 
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stof tot spreken 
openbare gebouwen moeten op 11 juli 
getooid zijn met de leeuwenvlag. Maar 
wat is nu een 'openbaargebouw'? 
Omdat de wetgeving geen omschrijving 
kent, legde Karel Van Hoorebeke het 
probleem voor aan (toen nog) minister 
Tobback. „De benaming gebouw duidt 
in het bijzonder de gebouwen aan die 
eigendom zijn van de staat, de 

gemeenschap, het gewest, de provincie 
of de gemeente en die bestemd zijn voor 
een openbare dienst. Daaruit vloeit 
voort dat de term. 'openbaar gebouw' 

niet van toepassing is op de gebouwde 
eigendommen die, hoewel ze toebehoren 
aan een openbare overheid, geen enkele 
openbare bestemming hebben (...). 
Aldus zijn op gemeentelijk vlak een 
school, een cultureel centrum en een 
sportcentrum als openbare gebouwen te 
beschouwen." De burgemeester moet 
erop toezien dat de vlaggen gehangen 
worden. 
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^ WETSTRAAT ^ 

OP dinsdag 13 oktoberjl. stelde premier Dehaene 
de federale begroting voor 1999 in de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers voor. Voor de VU-
kamerfractie bevestigt deze begroting de perverse 

logica van het Belgisch wafelijzermodel. 

Het Belgisch 
wafelUzermodel 

Dankzij de gunstige economische situatie 
van de voorbije jaren en de inspanningen 
die vooral de Vlaamse bevolking op
bracht, haalde de federale regering de 
door Europa opgelegde 3%-norm. Even 
zag het er naar uit dat de opmaak van de 
federale begroting 1999 een gezond-
heidswandeling zou worden. Reeds in juli 
1998 schatte het Instituut voor de Na

tionale Rekeningen de economische groei 
op 2,6 %. De regering dacht 5 miljard fr. 
te kunnen uittrekken voor sociale en 
fiscale initiatieven. 

NAHE DROMEN 

Meteen kregen de meerderheidspartijen 
natte dromen. Samen met hun belan
gengroepen diende elk in het zicht van de 
verkiezingen een verlanglijstje in. Niet 
gehinderd door realiteitszin droomde de 
CVP van het wegwerken van de fiscale 
discriminatie van gezinnen, van loon

lastenverlaging en van geld voor ont
wikkelingssamenwerking. De PS eiste een 
federale zorgverzekering, de kostprijs zou 
12 miljard fr. bedragen. En dat terwijl de 
federale zorgverzekering tot niets anders 
moest dienen dan het counteren van een 
Vlaamse zorgverzekering. Overigens be
hoort de niet-medische zorgverzekering 
tot het bejaardenbeleid, een gemeen
schapsmaterie. Hoe dan ook, de dromers 
kwamen bedrogen uit. Door de huidige 
economische crisis en geconfronteerd 
met de waterellende van september, hield 
de regering nog nauwelijks 1,7 miljard fr. 
over. Daarmee werden electorale snoep
jes uitgedeeld. 

De VU-kamerfractie heeft slechts zure 
snoepjes gesmaakt. „Dehaene greep terug 

naar de klassieke ingrediënten van de 

Belgische begrotingsopmaak: ijskasten, 

doorschuifoperaties, debutgetteringen en 

salamitactieken." 

De federale regering, aldus de 
vu-kamerfractie, is seniel. Ze lean nog 
enkel belachelijke electorale snoepjes 

uitdelen. 

SCHULDIG VERZUIM 
De v u is en blijft een voorstander van het 
orthodox budgettair beleid. Maar, eens te 
meer toont een federale begroting aan dat 
gezonde overheidsfinanciën geen vol
doende voorwaarden zijn voor een ver
nieuwend sociaal-economisch beleid. De 
beleidsruimte werd aangewend voor het 
rondstrooien van belachelijke electorale 
kruimels. Daartegenover werd de pri
oriteit bij uitstek, de werkgelegenheid ten 
grave gedragen. Zo weigerden de Waalse 
socialisten een betekenisvolle loonlasten
verlaging door te voeren. 
„De VU meent niet dat de verlaging van de 

sociale bijdragen op het loon de enig 

Mensenhandel in sport 
In het Vlaams parlement diende Kris van 
Dijckeen resolutie in om er bij de federale 
- en Europese overheid op aan te dringen 
werkte maken van een humaan en mens
vriendelijk sprotbeleid. Het VU-parle-
mentslid is lid van de commissie Cultuur 
en Sport. Daar werd op constructieve 
wijze gedebatteerd over mensenhandel in 
de sport. ,, Begin dit jaar werd ik ook In 
kennis gesteld van een schrijven van ge
wezen vu-senator en de sinds kort ge
pensioneerde professor Roger Blanpain. 
I-lij maakte samen met tal van academici 
bij de premier, de minister van Justitie en 
verschillende partijvoorzitters zijn beklag 
over de lauwe aanpak van mensenhandel 
in de sport." De academici riepen de 
politieke wereld en de sportbonden op 
om op alle beleidsniveaus de mensen
handel in al zijn facetten te verbieden en 
gezamenlijk te bestrijden. 
Kris van DUck: „ Vedetten als Oulare van 
KRC Genk verhogen de spektakelwaarde In 
onze 
voetbalstadions. Er zijn eveneens de 

jonge zwarten of Brazilianen die zich bij tal 
van grotere en kleinier clubs aansluiten en 
er op een lucratief contract hopen. Vele 
van deze jongelingen komen van de regen 
In de drop terecht." 
Niet zelden beloven malafide voetbal
makers de buitenlandse voetballers de 
hemel op aarde. Ze worden daarbij aan het 
lijntje gehouden, zoniet gedumpt wan
neer blijkt dat er geen contract te ver
sieren valt. ,,De voetbalsport die steeds 
meereen economische factor wordt is in 
zulk een positie gedrongen dat gekop
peld aan de problematiek van de jeug
dopleiding en de hoge financiële con
tracten vooreigen vedetten, velen zich op 
de nauwelijks aangeboorde Afrikaanse, 
Oost-Europese of Zuid-Amerikaanse 
markt begeven. Op die manier worden 
goedkope, inzetbare, maar niet steeds 
betere voetballers ingeschakeld." 
Niet dat het VU-pariementslid tegen bui
tenlanders op onze voetbalvelden gekant 
is. ..Maar, laat ons goed beseffen waar we 
mee bezig zijn. Zo moet er rekening ge

houden met de toekomstkansen van el-
gen talent Anderzijds moet er een halt 
geworpen worden aan de mensonwaar
dige manier van handelen met vreemde 
sporters." 
Van Dijck stelt daarom voor een advies
raad voor tewerkstelling van buitenlandse 
krachten op te richten. Deze raad moet 
specifieke voorwaarden opstellen bij het 
verienen van arbeidskaarten. Daarbij kan 
worden gedacht aan hoge minimumcon-
tracten zodat enkel de besten worden 
aangetrokken en nieuwe armoede uit
gesloten. 
Voorts moeten concrete maatregelen, zo
als een voor buitenlanders verstaanbare 
vertaling van het arbeidscontract, geno
men worden via een Inderdepartemen-
tele Werkgroep. Tot slot moeten de sport
bonden aangespoord worden alles in het 
werk te stellen om mensenhandel te be
strijden en te sanctioneren. Daartoe is een 
deontologische code noodzakelijk. 

(evdc) 

zaligmakende oplossing is om de werk

gelegenheid aan te zwengelen. Maar, zon

der een beduidende loonlastenverlaging 

hebhen andere tewerkstellingsbevorde-

rende maatregelen geen zin." 

In feite beseft ook premier Dehaene dat 
grondige en meerdere hervormingen 
noodzakelijk zijn. Zo gaf hij toch aan in 
zijn net voor de verkiezingen van 1995 
uitgegeven boek Sleutels voor morgen. 

Daarin verwees Dehaene o.m. naar mo
dernisering en alternatieve financiering 
van de Sociale Zekerheid. Na vier jaar 
federaal beleid is daar niets van in huis 
gekomen. Telkens weer staan dezelfden 
op de rem en laat de CVP zich gijzelen 
door belangengroepen en de Waalse so
cialisten. Op die manier blijft de her
vorming van de ambtenarenpensioenen 
uit. Nog steeds wordt niets ondernomen 
tegen de budgetoverschrijding in de ziek
teverzekering. 

,J)e VU blijft de financiering van de 

ziekteverzekering uit algemene middelen 

verdedigen. Dat kan niet, want artsen

syndicaten en ziekenfondsen vragen zich 

niet af waarom de ziekteverzekering ont

spoort en welke fundamentele verande

ringen noodzakelijk zijn. En de financiers 

van het systeem, vakbonden en patronaat, 

laten zich enkel leiden door de 'hoeveel-

mentaliteit'. Ze hebben andere doelstel

lingen dan het realiseren van een efficiënt 

gezondheidsbeleid. " 

SENILITEIT 

Dat het gunstig economisch klimaat van 
de jongste jaren geenszins werd aan
gewend om op tal van terreinen in te 
grijpen, zal door de volgende generaties 
als 'schuldig verzuim' worden bestem
peld. De klassieke evenwichten beletten 
de hoop op een beloftevolle toekomst. 
,Jds de socialisten geen sociale snoepjes 

mogen uitdelen, dan krijgen de christen

democraten hun loonlastenverlaging niet. 

Dat is de perverse logica van de Belgische 

wafelijzerpolitiek. Deze wordt door de 

Waalse socialisten opgedrongen en toont 

bovendien aan dat het sociaal overleg op 

federaal niveau niet werkt." 

De v u staat voor een zelfstandiger, de
mocratischer, bereikbaar en beweeglijk 
Vlaanderen, voor een gemoderniseerde 
Sociale Zekerheid én voor werk, werk en 
nog eens werk. 

„Op geen enkel van deze punten scoort de 

rooms-rode coalitie. Integendeel, ze zinkt 

weg in een moeras van besluitenloosheid. 

Men moet politiek al ernstig verstard zijn 

om nog te pleiten voor een heruitgave van 

rooms-rood. Dat Agalev als een jong, 

groen blaadje de seniliteit van CVP en SP 

wil opfleuren, kan enkel begrepen worden 

als een blindmakende honger naar 

macht." 

(evdc) 
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O nder het motto 'Vlaanderen - Staat in Europa' 

organiseert het Overlegcentrum van Vlaamse 

Verenigingen (OW) op zondag 15 november a.s. een 

'feestmeeting'. Vlaanderen is in staat 

een staat te zijn. 

Onder de auspiciën van het Overleg

centrum van Vlaamse Verenigingen 

(OW) is de feestmeeting een initiatief 
van het actiecomité Staatshervorming 

1999. Aan de pers werd verleden week 
donderdag het programma van de mee
ting voorgesteld. Daartoe zakten OW-
voorzitter Matthias Storme, de nieuwe 
WB-voorzitter Yvan Mertens en de on
dervoorzitter van het IJzerbedevaartco-
mité Bob Wezenbeek naar het gezellige 
Vlaams Huis in de Drukpersstraat in 
hartje Brussel af. 

De rijzende ster in de Vlaamse beweging, 
Matthias E. Storme, gaf uitleg bij het 
'staatsvormend' of 5-puntenprogramma 
van het O W Zo moet het statuut van 
Brussel herzien worden. Naast een - bij 
voorkeur volledige - samenvoeging van 
de Brusselse gemeenten en de splitsing 
van het kiesarrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde, staat Storme op een 
werkelijke beslissingsmacht van het 
Vlaams parlement ten aanzien van de 
Brusselse gewestmateries. „In Brussel 

moet Vlaanderen meepraten over fun

damentele materies. We mogen ons daar

bij niet enkel vastpinnen op een groter 

aantal Vlaamse mandatarissen in de 

Brusselse hoofdstedelijke raad. Of er nu 

10, 15 of 25 Vlamingen in het Brussels 

parlement zetelen, belangrijker is dat de 

Vlamingen er op voet van gelijkheid met 

de Franstaligen kunnen beslissen. 

Daarom mogen de Brusselse ordonnan

ties slechts worden goedgekeurd indien er 

een meerderheid in elke taalgroep voor

handen is. Zoals nu met dubbele meer

derheid wordt gestemd in de Brusselse 

Gemeenschappelijke Gemeenschaps

commissie (GGC) moet ztch dat ook 

voordoen in de Brusselse raad. Op die 

manier krijgen de Vlamingen medebe-

slissmgsmacht ten aanzien van de Brus

selse gewestbevoegdheden." 

Een dergelijke hervorming scherpt de 
tweeledigheid van Brussel aan. En in 
Brussel, aldus Storme, wordt best op drie 
niveau's, dat van het gewest, de pro
vincie en het district (ter vervanging van 
de gemeenten) gewerkt. Dat zou in het 
verlengde moeten liggen van de ver
eenvoudiging van de federale structu
ren. Zo wordt het volgens Storme ook 
dringend tijd dat de Senaat hervormd 
wordt. „De Hoge Vergadering, zoals ze is 

uitgetekend tijdens de Sint-Michielsak

koorden, werkt niet. De Senaat is een 

reflectiekamer die zich bezighoudt met 

kwaliteit van wetgeving, het is ook een 

mstelling waar de twee grote gemeen

schappen op gelijke voet met de Kamer 

beslissen over constitutionele of insti

tutionele aangelegenheden en bovendien 

mengt de Senaat zich via het evoca

tierecht met de door de Kamer uitge

stippelde nationale wetgeving. Ik weet 

dat mijn voorstel eigenaardig klinkt, 

maar toch wens ik dat de Senaat op

gedeeld wordt in twee instellingen. De 

eerste, samengesteld uit gecoöpteerde se

natoren houdt zich bezig met de kwaliteit 

van wetgeving. De tweede, samengesteld 

uit gemeenschapssenatoren die ook in de 

deelstaatparlementen zetelen, buigt zich 

over de institutionele materies. Daardoor 

wordt het stelsel van de rechtstreeks 

verkozen senatoren afgeschaft en wordt 

het aantal gecoöpteerde en gemeen

schapssenatoren opgedreven." 

Uiteraard spreekt het O W zich ook uit 

werven van fiscale autonomie en de 
defederalisering van de volledige Sociale 
Zekerheid verstaan. „We willen sterk de 

klemtoon leggen op een Vlaams werk

loosheid- en tewerkstellingsbeleid. In 

sommige kringen aarzelt men om deze 

stap te ondernemen." Ook de - eerder 

In staat 
een staat te zijn 

over de bevoegdheidsoverdracht. De 
confederale logica staat daarbij centraal. 
De deelstaten en niet de federatie be
palen welke bevoegdheden al dan niet 
gezamenlijk worden waargenomen. 
„Onder deelstaten verstaan we alleszins 

Vlaanderen en Wallonië. Over eventuele 

andere partners moeten we nog naden

ken, het is te vroeg om daarmee naar 

buiten te komen." 

Hoe het ook zij, Vlaanderen moet voort
aan over sociaal-economische hefbomen 
beschikken. Daaronder wordt het ver-

beloofde - overheveling van de ge
meente-en provinciewet, de splitsing 
van een deel van Justitie, van de spoor
wegen en de Luchthaven van Zaventem 
staan op de OW-agenda. 

EÜi?OPA 

Vlaanderen, zo neemt het O W voor, 
moet een staat worden in Europa. Dat 
kan. Want zowel de Europese- als deel
staatbevoegdheden breiden uit. 
Bob Wezenbeek doceert: „In 70% van 

de gevallen beslist Europa over het mi

lieubeleid in de diverse lidstaten. De 

deelstaten staan bijna integraal in voor 

de rest van het beleid. Overigens be

schikken deze staten over het recht om 

verdragen af te sluiten ten aanzien van de 

aan hen toegewezen bevoegdheden. Het 

zou eerst en vooral de Belgische federatie 

sieren indien ze daarom de deelstaten de 

macht toekent een eigen stem in de 

Europese instellingen uit te brengen. Ook 

de Europese Unie moet de interne be

voegdheidsverdeling van de lidstaten 

aanvaarden. Wat gebeurt er nu? Indien 

Belgié in Europa meebeslist over cul

tuurbeleid, een gemeenschapsmaterie, 

dan vaardigt het een Vlaamse en Frans

talige minister van Cultuur naar Europa 

af Zijn beiden het niet eens, dan ont

houdt België zich. Dat is toch belachelijk. 

Waarom kent men Vlaanderen geen 3 en 

de Franstaligen geen twee stemmen toe? 

M.a.w. elke deelstaat moet dan apart en 

onafhankelijk kunnen meebeslissen over 

het Europees beleid. Gaat het om (con) 

federale bevoegdheden, dan beslist ui

teraard de federale minister." 

(evdc) 
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Als een orkaan 
OVV-voorzitter Matthias E. Storme heeft 
zijn naam niet gestolen. Als een orkaan 
raast hij naar de top van de Vlaamse 
beweging, In 1996 waren 30 verenigingen 
bij het Overlegcentrum van Vlaamse Ver
enigingen aangesloten, Storme dreef dat 
aantal tot 50 op. De Leuvense en Ant
werpse professor kan ook beschouwd 
worden als een 'bevrijder'. Hij droeg in 
niet onbelangrijke mate bij tot de uiterlijke 
verzoening in de Vlaamse beweging Op 
die manier vulde hij een vacuüm op, dat 
van het leiderschap, Iets waar de Vlaamse 
beweger blijkbaar blijvend nood aan 
heeft. Storme is ook een aanspreekpunt 
geworden voor sommige Vlaamse par
tijen. Overal probeert hij zijn Ideeën te 
lanceren, wars van het politieke correcte 
denken, zijn stokpaardje Storme laat zich 
omringen dooreen vaste kern ambitieuze 
jongeren en schuwt de moderne com
municatiemiddelen niet. Met de gsm in de 
ene en de pc In andere hand, ontvangt en 
verspreidt hij signalen. Op het hoofd
kwartier aangekomen, verzendt hij e-
malls dat het een lieve lust Is. 
Kortom, Matthias Storme is een uiterst 

actief, zoniet hyperklnetisch man, steeds 
aanwezig, altijd bezig. Op zich is dat po
sitief, met Storme bereikt de Vlaamse 
beweging een nieuw elan. Toch kan het al 
eens mislopen Zo verloor de professor als 
een omhooggeschoten raket het contact 
metmoederaarde. Naaraanleldingvan75 
jaar Vlaamse Club voor Kunsten, Weten
schappen en Letteren Brussel brak hIj een 
lans voor het herstel van de 'aloude' 
Nederlanden, ,,Dat is dan ook het al
ternatief voor Brussel: zijn historische rol 
als hoofdstad van de Nederlanden terug 
opnemen. In het Vlaams Blok Magazine 
van oktober '98 zegt Storme dat „als de 
Franstalige Brusselaars hun eigen belang 
kiezen, zij ook voor Vlaanderen zullen 
kiezen " 

Deze 'veroveringsstrategie' en dan nog 
met behulp van de Noorderburen is zeer 
onrealistisch. Bovendien wordt met enkel 
uit vervlogen, maar ook uit meerdere 
vaten getapt. Tijdens de persconferentie 
naar aanleiding van de OVV-meeting 
stond het tweeledig bestuur van Brussel 
centraal. Dat is een fundamenteel andere 
optie en veronderstelt verdere samen

werking met Franstaligen en Walen bin
nen een confederaal verband Deze keer 
slaat Storme wel de nagel op de kop Het 
Brussels model moet volledig herdacht en 
vereenvoudigd worden Bovendien, zo 
stelt hij terecht, mag in Brussel met langer 
het accent liggen op de aantallen, op 'de 
koppen tellen' Vraag is of daarmee een 
onrealistische machtsdrang moet ge
paard gaan. Zo staat de professor een 
paritaire machtsdeelname in de Brusselse 
raad voor Is één taalgroep niet akkoord, 
dan botst het. De ervaring met de Ge
meenschappelijke Gemeenschapscom
missie (GGC) toont aan dat dit niet de 
Ideale oplossing is en bovendien In het 
nadeel van de Nederlandstaligen werkt. 
Overigens Is het voorstel alles behalve 
democratisch Of moet ook de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers paritair worden 
samengesteld'? De Vlaamse beweging 
blijft kampen met een haat-llefdeverhou-
ding tegenover Brussel Juist daarom wor
den de meest verscheiden scenario's op
gediend 

(evdc) 
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Facts öc Figures van de EU-talen: 

g 
r 

g 
r 
r 

g 

r 

g 
g 

Totaal: 

Duits 

Frans 

Engels 

Italiaans 
Spaans 

Nederlands 

Grieks 

Portugees 
Zweeds 

Deens 

Fins 

Geheel Europa, incl. GOS: 

Geheel de wereld: 

90 
63 
62 
57 
40 
21 
10 
10 
9 
5-
5 

372 miljoen 

728,8 miljoen inwoners 

5,7677 miljard inwoners 

24.2' 

16.9 
16.7 

15.3 

10.6 
5.6 

2.8 
2.6 

2.4 

1.4 
1.3 

= 100 % 

g: Germaanse talen: samen goed voor 187 miljoen, dus net de helft (50.3 %) 
r : Romaanse talen, ontwikkeld uit het Latijn: totaal 170 miljoen of 45.7 % 
*: waarvan 286 miljoen of ± 77 % vanaf komend jaar reeds in euro op hun bankrekeningen kunnen 

werken. 

Bron i.v.m. bevolkingscijfers: Ver. Naties afd. Economie/Bevolking, midden 1996 
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O nno R Falkena gaf in WIJ (IS okt. jl.) 

voortreffelijke informatie over de talentoestand 

in de huidige 15 staten in de Europese Unie. 

ledereen weet dat het Engels nu de wereldwijde 

Lingua Franca is, en daarom extrapoleert men 

meestal zonder verder nadenken die situatie ook op 

het vlak van de 15 EU-landen. 

^ EUROPA ^ 

Onno P. Falkena vermeldt terecht: de 
moedertaal van bijna 25 % van de EU-
inwoners is het Duits (Duitsland, Oos
tenrijk en onze Oostkantons); dat zi]n 
zowat 90 miljoen Duitstaligen! 
In een artikel in hetzelfde WIJ-nummer 
geeft Karel Jansegers een belangwekkende 
informatie over de verdonkermaande 
minderheden in Oost-Wallonië die er 
Duits, of een Mitteldeutsch spreken, ver
mengd met het Letzeburgisch dat in Waals 
Luxemburg wat verder gaat dan de grens 
van het officiële Groot-Hertogdom. 
Echte minderheden, die alleszins onze 
aandacht verdienen, tegenover de ver
meende minderheden in de 6 facilitei
tengemeenten, ons wel bekend. Die cijfers 
zijn niet meteen zichtbaar in de tabel £U-
facts & figures, want zij gaan op in de 

afgeronde miljoencijfers. En het Engels 
dan? Neen, eerst komt nipt het Frans (in 
Frankrijk en Wallonië en nog zowat een 
half miljoen in Brussel-19) op zo'n 62,6 
miljoen. Dat is sowieso afgerond 30 % 
minder dan het Duitse cijfer, of, om-

onze Italiaanse vrienden met ca. 57 mil
joen, terwijl het Spaans (de facto een bijna 
even grote wereldtaal als het Engels) op 
ons continent door zowat 39,6 miljoen 
mensen gesproken wordt, inclusief de 6 
miljoen Catalanen die wij eenvoudigheids-
halve even onder deze hoed meetellen 
(zoals het Fries onder de Nederlandstalige 
hoed valt). 

Neemt men, internationaal Europees be
keken, er even het 3,5-talig Zwitserland 
erbij, omdat het als een eiland binnen in de 
EU ligt, dan verhogen de verhoudingen 

EU-talen: laat 
de cijfers spreken 

gekeerd, het Duits is in de EU 43 % sterker 
aanwezig dan het Frans. 
Het Engels als moedertaal in Groot-Brit-
tanië en Ierland is haast even sterk als het 
Frans; statistieken tot 1996 geven een 
cijfer van 61,6 miljoen. En dan komen 

van het zich nog meer ten gunste 
Duits....(de/fr = -h48.5%). 
Reden te meer om in de EU het Duits als 
volwaardige Lingua Franca naast het En
gels en het Frans te gebruiken. Terloops, bij 
ISO {International Standards Organtza-

, e Volksunie-parlementsleden Jaak Vandemeulebroucke 
(tot vorige week Europarlementslid) en Nelly Maes 

(kersvers lid van het Europees Parlement) namen samen 
met de vereniging Breek de Stilte het initiatief tot een 

colloqium over mensenhandel, kinderontvoering en 
kindermisbruik in de Europese Unie, 

VU brak de stilte 
over kindermisbruik 

De politiek onafinankelijke platformver
eniging Breek de Stilte groepeert naast 
een aantal witte comité's ook actiegroe
pen die ijveren voor meer openheid in 
gerechtelijke onderzoeken en meer aan
dacht vragen voor slachtoffers van mis
drijven Bedoeling was een multidiscipli-
ra/rekijk te bieden op de problematiek die 
gepaard gaat met mensenhandel, kin
dermisbruik, en - ontvoering. Met andere 
woorden: verschillende sprekers, die tel
kens een andere invalshoek belichtten 
vanuit hun eigen onderzoeksdomein, kre
gen het woord. Uiteraard was veel plaats 
ingeruimd voor getuigenissen en per
soonlijke ervaringen, wat vaak aanleiding 
gaf tot aangrijpende momenten. X1-ge
tuige Régina Louf en Anne-Marie Davis, 
dochter van Fred West, zorgden voor 
zulke momenten, maar ook anderen na
men de kans te baat om te getuigen over 
hun verschrikkelijke ervaringen, de ar
rogante behandeling door politie en rijks

wacht, het ongeloof en vernedering, 
Onder het thema Echte en valse her
inneringen: hoe ze onderscheiden? de
batteerden enkele gerenommeerde pro
fessoren en specialsiten ter zake. Onder 
hen prof. dr. Karel Pyck (kinderpsychi
atrie), prof dr. Geert Vervaeke (Rechts
faculteit KUL), prof. dr. Peter Van Koppen 
(rechtspsychologie), maar ook psychiater 
Mare Resinger en psychologe Sine Die-
mar. 
In een derde werkmoment werd gepoogd 
de rol van de pers te onderzoeken. Mike 
Demulder (VRT-journalist en vertrouwd 
met het thema) leidde het gesprek tussen 
Douglas De Coninck en Annemie Bulthé 
(beiden De Morgen), Nick Davies (777e 
Guardian) en Ulla Fröhling (Duitse jour
naliste en sociologe). 
Onmacht van de Europese samenwerking 
inzake Justitie en politie was het thema 
van het vierde werkmoment. Jaak Van
demeulebroucke belichtte de situatie 

vanuit zijn eigen dossiers (hormonenhan
del, sigarettensmokkel, fraude) Lode Van 
Outrive (eveneens voormalig Europees 
pariemementsiidenprofessoraandeKUL) 
schetste de mogelijkheden die vervat li-
gen in het Verdrag van Amsterdam inzake 
politionele en justitiële samenwerking 
tussen de verschillende Europese lidsta
ten, terwijl Freddy Troch (voormalig on
derzoeksrechter en hoofd van het Comité 
P dat toezicht houdt op de politiedien
sten) aan de hand van een aantal prak
tijkvoorbeelden vooral het falen op het 
terrein zelf aantoonde. 
Patsy Sórensen (van Payoke en Agalev-
schepen in Antwerpen) en Nelly Maes 
belichtten hun eigen dosiers maar lieten 
vooral het woord aan de ouders van ver
moorde en vermiste kinderen. 
In een laatste werkmoment werd stil
gestaan bij de problemen van de hulp
verleners. Sue Richardson, een onafhan
kelijke psycho-therapeute uit het Ver
enigd Koninkrijk, gaf uitleg bij de manier 
waarop moet worden omgegaan met 
slachtoffers die de verschrikkingen die ze 
ondergingen verdrongen of naar boven 
brachten. 
Het intiatlef van Nelly Maes en Jaak Van
demeulebroucke werd door Breek de 
Stilte ten zeerste toegejuicht. Alle deel
nemers waren tevreden over het ruime 
aanbod van internationale en gerenom
meerde sprekers. Ook de aanwezige Eu
ropese parlementsleden waren vol lof en 
erkenden de nood aan een gezamelijke 
Europese aanpak van de hele problema
tiek, al was iedereen het erover eens dat er 
nog een lange weg te gaan is. 

(kva) 

Mogelijk zou het onderrlciit In het 
Duits door de EU bevorderd moeten 

worden. 

tion) wordt overwogen de normbladen, 
die vroeger drietalig waren (Engels - Frans 
- Russisch), maar nu tweetalig (en / fr), 
terug drietalig te maken met toevoeging 
van het Duits. 

Reden te meer om in het middelbaar 
onderwijs in Vlaanderen bij het aanleren 
van een derde keuzetaai het Duits niet 
zomaar ter zijde te schuiven, met de voor
ingenomenheid „no need". 
Onze jarenlange Europese ervaring inzake 
organisatie van een jaarlijks kongres en 
tentoonstelling in een bepaald technisch 
vakgebied leert dat je bij zo'n organisatie 
heel wat meer gedaan krijgt ter plekke, als 
je de lokale taal, desnoods met wat foutjes, 
gebruikt. Zeker in "grote" taalgebieden ( 
Duits, Frans, Italiaans...). Overigens, voor 
Vlamingen is het aanleren van het Duits 
wegens taaiverwantschap heel wat ge
makkelijker dan voor een Romaanstalige 
inwoner in de EU. 

Het volstaat de bovenstaande tabel te 
bestuderen. Deze cijfers spreken boek
delen. 

De in Falkena's artikel vermelde volge
lingen van de voormalige Nederlandse 
minister van Onderwijs, bevelen zonder 
meer het Engels aan als Europese hoofd-
taal. Uit bovenstaande cijfers 
blijkt duidelijk dat men beter het Duits als 
hoofdtaai zou gebruiken. Rekening hou
dend met dit cijfermateriaal zou men in 
alle onderwijsnetten in de niet-Duitstalige 
gebieden van de Europese Unie het on
derricht in het Duits meer moeten be
vorderen. 

Hermann A.O. Wilms, 
Vorst-Brussel 

Jules G.L. de Bruyne, 
Dilbeek 
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M inister Peeters heeft de concrete vraag van het 

samenwerkingsinitiatief voor gratis openbaar 

vervoer afgewezen. Toch steunt de Volksunie-Gent, 

hi] monde van voorzitter Koen Van Gelder en 

secretaris Bart Bauwens, het initiatief tot het houden 

van een volksraadpleging over een heter openbaar 

vervoer. De Volksunie zal voor deze raadpleging dan 

ook actief oproepen om te gaan stemmen. 

• MOBILITEIT ^ 

In het geval van de correctieve volks
raadpleging van december '97 was de 
beslissing over de Belfortparking al ge
nomen door het college van de gemeen
teraad. De volksraadpleging floot de be
slissing nadien terug. Bij deze tweede 
Gentse volksraadpleging kan de bevol
king zich nu rechtstreeks en duidelijk 
uitspreken over het openbaar vervoer. 
De Volksunie zal zich dan ook, samen met 
de andere democratische partijen, in
spannen om zowel bij het opstellen van de 
vraag- of vragen als tijdens de campagne 
een duidelijk antwoord en engagement 
van de Gentenaars te verkrijgen op tal van 
aspecten van het openbaar vervoersbe
leid. 

De VU wil alvast een volledig debat, niet 
alleen over de prijs van het openbaar 
vervoer maar vooral over de kwaliteit 
ervan. Studies tonen aan dat 50% van de 
keuze wordt bepaald door de snelheid 
van het vervoermiddel, 35% door het 
comfort en de bedrijfszekerheid en 
slechts 15% door de prijs. 
Daarom is VU-Gent ervan overtuigd dat 
er een uitbreiding en verbetering van het 
aanbod en hogere frequenties rtioeten 
komen en dat er dringend moet ge
ïnvesteerd worden in infrastructuur. De 
Volksunie is ook voorstander van gratis 
openbaar vervoer voor bepaalde mensen 
en in bepaalde omstandigheden. 

ALTIJD EN VOOR IEDEREEN 

Vu-Gent is geen voorstander van al
gemeen gratis openbaar vervoer, zeker 
niet als het beperkt blijft tot het grond
gebied van één welbepaalde gemeente 
(Hasselt, Gent...). Bovendien vreest zij 
dat het comfort van de gewone gebruiker 
hieronder zou kunnen lijden als ook niet 
meteen de frequentie verhoogt. Gratis 
openbaar vervoer betekent een zware 
financiële inspanning die niet enkel door 
de stadsbegroting kan worden gedragen. 
De Vlaamse regering moet zijn verant
woordelijkheid inzake mobiliteit nemen 
en daadwerkelijk investeren. 
Minister Stevaert zou trouwens beter 
afstappen van het lanceren van geïso
leerde stunts los van een totaalvisie op het 
openbaar vervoer in heel Vlaanderen. 
Toch kan er voor de VU nagedacht wor
den over gratis openbaar vervoer voor 
bepaalde groepen mensen of in bepaalde 
omstandigheden, weliswaar vertrekkend 
vanuit een totaalvisie. 

DOELGROEPEN 

Armoede is - zeker in een grootstad - een 
anoniem probleem. Ruim 5% van de 
mensen leeft onder de armoedegrens en 
een veelvoud ervan op de rand. Voor deze 
mensen wil de Volksunie in haar stand
puntbepaling nadrukkelijk en bij prio
riteit aandacht hebben. Mensen met een 

laag inkomen moeten, in alle omstan
digheden en op eenvoudige aanvraag, 
gratis van het openbaar vervoer kunnen 
genieten. 

Mobiliteit is in de huidige samenleving té 
belangrijk om er bepaalde categorieën 
van mensen van te onthouden. Deze 
gratis abonnementen mogen er in geen 
geval anders uitzien dan gewone abon
nementen en moeten via het OCMW 
kunnen worden verkregen. We zijn van 
mening dat ook ouderen van tariefver-

gebruikt door meerdere samenwonen
den, is een mogelijk alternatief voor de nu 
vaak zware abonnementskosten. 
Tot slot is de VU voorstander van het 
invoeren, bekendmaken en stimuleren 
van diverse vormen van collectieve ver
voersbewijzen. 

vu-Gent vraagt 
bGtGr 

openbaar vervoer 
lagende initiatieven - tot het gratis ge
bruiken - moeten kunnen genieten. Voor 
deze groep is het mobilieitsplan, waar 
VU-Gent overigens nog steeds pal achter 
staat, wellicht (misschien zelfs letterlijk) 
een brug te ver. Als door een stimulerende 
maatregel als gratis openbaar vervoer 
voor deze groep een hinderpaal wordt 
weggenomen om Gent in al zijn facetten 
(koopstad, cultuurstad, wandelstad...) te 
herontdekken, wil de Volksunie hen 
eveneens betrekken bij dit nieuwe ini
tiatief. 

BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN 

De VU is voorstander van een gedif
ferentieerd tarievenbeleid. Als de om
standigheden er zich toe lenen moet 
goedkoper of gratis openbaar vervoer 
voor iedereen kunnen, anderzijds moet 
een uitbreiding van de dienstverlening 
mits een kleine meerkost evengoed mo
gelijk zijn. 

In extreem warme perioden met ozo-
nalarm, moet de overheid (financiële) 
inspanningen leveren om mensen met het 
openbaar vervoer te doen reizen. Gratis 
openbaar vervoer lijkt hier een gepaste 
maatregel. 

VU-Gent kan zich scharen achter gratis 
openbaar vervoer in de daluren. Toch 
gaat, bi) het zoeken naar alternatieven, 
haar voorkeur hier niet naar uit. Veeleer 
willen we prioriteit geven aan gratis 
openbaar vervoer binnen de P-route, 
waarbij we onmiddellijk denken aan de 
kleine winkelbusjes (shopper-chopper). 
Aan dit project, en het gratis aanbieden 
ervan, wil de Volksunie bijzondere aan
dacht besteden. 

Ook pendelbussen van en naar de par
kings aan de stadsrand (Parkeren en Rij

den) moeten gratis worden aangeboden. 
Het familie-abonnement, dat kan worden 

vu-Cent wil het verkeersprobleem 
niet aanpakken met geïsoleerde 

stunts. 

MEER EN BETER 
OPENBAAR VERVOER 

In de eerste plaats moeten trams en 
bussen langer rijden. Daarnaast zijn ook 
nachtbussen nodig. Op drukke uitgangs
avonden - en dat is niet alleen tijdens de 
Genste Feesten en op oudejaarsnacht -
moet de frequentie naar omhoog. 
Pendelende hogeschool- of universiteits
studenten moeten worden aangemoedig 
om eerst het traject thuis-school met het 
openbaar vervoer af te leggen, of de 
wagen achter te laten aan de stadsrand. Er 
zullen mobiliteitsconvenanten tussen het 
Vlaams Gewest en de onderwijsinstel
lingen moeten worden afgesloten. 
Het combineren van een avondje theater, 
bioscoop of voetbal... met een openbaar 
vervoersrit moet worden gestimuleerd. 
VU-Gent verwijst voorts graag naar haar 
programma voor de gemeenteraadsver
kiezingen van '94 waarin ze toen reeds 
stelde dat: 

„Het openbaar vervoer moet vlot en be

trouwbaarzijn. Het moet dan ook zo veel 

mogelijk vrije doorgang krijgen door ge

bruik van eigen bedding of regeling van de 

verkeerslichten. Hier en daar moet de 

voorrangsregeling worden aangepast om 

tijdverlies van het openbaar vervoer te 

voorkomen. 

Het openbaar vervoer moet voor iedereen 

vlot en toegankelijk zijn. Dit betekent dat 

op termijn alle trams en bussen vervangen 

moeten worden door lagevloertoestellen. 

Zo vergroot de toegankelijkheid voor ou

deren, mensen met een handicap of kin

derwagens. 

Ook het comfort aan de halten is voor 

verbetering vatbaar: zo zijn overdekte 

bushokjes met telefoontoestellen, evenals 

fietsenstallingen in de buurt van halten 

aan de stadsrand geen overbodige luxe. 

In trams en (trolley)bus moet aangegeven 

worden waar men zich bevindt en wat de 

volgende halte is. Zo kunnen ook mensen 

die geen regelmatig gebruik maken van het 

openbaar vervoer in Gent zich makke

lijker oriënteren en wordt de wrevel bij het 

te vroeg of te laat afstappen zo veel 

mogelijk weggenomen. 

Er moet een tram- en busboekje komen 

naar analogie met het spoorboekje, 

waarin men gemakkelijk uurregelingen en 

aansluitingen kan opzoeken. 

Tot slot moet bij documentatiepakketten 

van de stad en in de Infocrypte au

tomatisch een folder met het netplan, de 

tarieven en de dichtstbijzijnde halten van 

musea en bezienswaardigheden gestopt 

worden". 

c» Meer info over het Gentse W-plan 

voor een beter openbaar vervoer bij 

Jan Roegiers (09/266.51.40). 

Snelheid, 
comfort en 
bedrUfs-
zekerheld zijn 
de 3 
belangrijkste 
motieven om 
voor een 
vervoermiddel 
te kiezen. 
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De VUJO-ieden 
zullen 

zaterdag a.s. 
congresseren 
over 'Brussel 

als 
evenwlchts-
symbool van 
het federale 

België'. 

Nu zaterdag 24 oktober gaat het eerste 
"echte" congres van VUJO in z'n schit
terend nieuwe ideedje van Algemene Le

denvergadering (ALV) door. Nog relatief 
nieuw sinds de recente goedi<euring van 
het sterk vernieuwde Huishoudehjk Re
glement van VUJO, bezit de jongeren
organisatie van de VU naast de klassieke 
verticale structuur (gelijklopend met de 
VU-structuur) ook over een horizontale 
opbouw. In praktijk brengen van het 
integraal-federalisme zou je kunnen zeg
gen, of een voorloper van de ID21-
netwerkstructuur. 

Hierbij krijgen alle leden en VUJO-ge-
ledingen tweemaal per jaar, een reus
achtige inspraakkans. Ze kunnen telkens 
het nationaal Dagelijks Bestuur en de 
specifieke taken en vertegenwoordigin
gen daarbinnen evalueren , dat halfjaar
lijks verantwoording aflegt. En zelf, vrij, 
allerlei standpunten en maatregelen voor
stellen om VUJO's politieke gedachten-
goed en de VUJO-werking en -structuren 
bij te schaven. Dit gaat door middel van 
zogeheten politieke, actuele en organi
satorische moties. De leden kunnen op 
gelijk niveau meepraten en -beslissen met 
de nationale kaderleden. 
Zo beschikt VUJO meer dan ooit over een 
democratische draagkracht en een be
trokken basis. 

De onafhankelijkheid van het hoogste 
VUJO-orgaan wordt gewaarborgd door 
een afzonderlijk verkozen bureau van vier 
personen, dat los staat van het Dagelijks 
Bestuur. Het Bureau heeft „de plicht de 
ALV zo goed mogelijk voor te bereiden en 
de vergadering zo vlot mogelijk te laten 
verlopen en bij monde van de ALV-
voorzitter te leiden". Een regeling via 
ordemoties moet elke nog mogelijke 
schending van de democratische rechten 
van de leden ultiem uitsluiten. 

BRUSSEL 

Alle VUJO-leden hebben spreekrecht op 
de ALV en kunnen er moties en amen
dementen voor indienen, maar stemrecht 
is voorbehouden voor de leden die de 
leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt heb
ben. Zetelende en intussen te oud ge
worden bestuursleden behouden hun 
stemrecht echter tot het einde van hun 
lopende mandaat. 

ALV 2 - want ALV 1 was een nog niet echt 
volwaardige overgangsvergadering om 
het huidige Dagelijks bestuur te verkiezen 
- vindt niet toevallig plaats in Brussel. 
Behalve de aparte moties is er namelijk 
ook een langere vtsietekst om op één 
bepaald thema dieper in te gaan, en 

waarop leden amendementen kunnen in
dienen. 

In het licht van de aanstormende ver
kiezingen en de onvermijdelijke com
munautaire dialoog is het gecompliceerde 
thema Brussel als evenwichtssymbool van 

het federale België, uitstekend gekozen 
door ALV 1. Bovendien is er met ons aller 
hoofdstad nog meer aan de hand behalve 
de fundamentele interculturele en in
stitutionele problematiek. Brussel telt bij
voorbeeld meer achtergestelde wijken 
dan heel Vlaanderen. 
De titel van de ontwerp-visietekst luidt 
dan ook: „Een bestuur- en leefbaar Brus
sel". Een politiek ongedwongen gastspre
ker leidt het thema in, volgens zijn per
soonlijke visie en klemtonen. 
Zoals op de VU-congressen wordt deze 
samenhangende visietekst door een tij
delijk aangeduide werkgroep opgesteld, 
die onder meer in functie van de globale 
tekstlogica, een stemadvies uitbrengt over 
de amendementen, samen met het ALV-
bureau. Een verschil is echter dat de leden 
voor de afzonderlijke politieke, actuele 
en gewone organisatorische moties geen 
belerend stemadvies meekrijgen, maar 
volledig vrij zijn in het bediscussiëren 
ervan. 

De Volksuniejongeren geven met deze 
formule voor interne democratie aan de 
eigen leden veel macht en de moeder
partij het nakijken, een typisch VUJO-
trekje trouwens. 

De ALV, die plaatsvindt in aula QB van de 
Vrije Universiteit Brussel aan de Pleinlaan 
2 te Eisene, is openbaar en begint om 
9u.30. 

Wim Durang 

ALV-BureauUd VUJO 
c» Info nationaal VUJO-secretariaat, 

Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, 

tel. 02/219.49.30-217.63.28, fax 

02/217.35.10. 

E-post VUfO@jeugdwerknet.be 

http://wtvw.jeugdwerknet. be/VUJO 

vu SM mi 
Zondag 29 november 1998 

Antwerpen -
Arenbergschouwburg 

Aanvang: 14u.30 

Welkom! 

VUJO'S ALV 
congresseert 
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OOST-VLAANDEREN 
Za. 24 Okt. DENDERLEEUW: 2de 

Hespendegustatie van 10 verschillende 
soorten hesp. Om 18u. In het Parochiaal 
Centrum, SInt-Antoniusstraat te idder-
gem. Org.: VU-Groot-Denderleeuw. 

Za. 24 oht. NEVELE: Jaarlijks 
Herfstfestijn in zaal Novy, Marktte Nevele. 
Vanaf I9u.30. Gastspreker is Karel Van 
Hoorebeke over de,,Moeder van alle ver
kiezingen". Deelname 450 fr, 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. 24 okt. BEVEREN: Herden-
klngshulde dr Gerard De Paep, gewezen 
vu-senator Om 14u. In het CC TerVesten te 
Beveren. 

za. 31 Okt. CENTBRUCGE: 4de 
Fototentoonstelling van de Dr Jozef Goos-
senaertskring. Tot 6 november in de po
lyvalente zaal van het Dienstencentrum, 
Braemkasteelstraat 34-45. Gastfotografe: 
Hilde Braet. 

za. 14 nov. CENTBRUCGE: Uit
reiking van de i i de Torenwachtersprijs 
aan componist-dirigent Dirk Brosse. Om 
14U.30 In de In de trouwzaal van het 
Dienstencentrum Gentbrugge, Braemkas
teelstraat 29-45, 9050 Gentbrugge. Org.: 
J. Goossenaertskring Cent-Brugge-Lede-
berg. Info: Lieve Robert, Weverbostaan 
26,9050 Gentbrugge, 09/231.19.41. 

Dl. 17 nov. NiNOVE: „Minder 
dood dan de anderen". Film aangeboden 
door VVVG-Ninove, samen met koffie, 
koeken en kletsen. Om I4u.30 in Buurt
huis Poilare, hoek Hoogstraat en Nek-
kersput te Poilare. 

WEST-VLAANDEREN 

Do. 22 Okt. IZECEM: Samuel 
Huntingtons ,,Botsende beschavingen'. 
Een debat met prof. Ludo Abicht (UIA) en 
volksvertegenwoordiger Fons Borginon 
(VU). Om 20u. in de Bar van de Stedelijke 
Academie voor Muziek en Woord, Kruis
straat 15. Toegang 80 fr, abo's gratis. 
Org.:VSVK. 

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

Zo. 25 Okt. BRUGGE: Dom Modest 
van Assche-herdenking te Steenbrugge. 
Om lOu. eucharistieviering met homilie In 
de abdijkerk. Daarna een gebed aan het 
graf van de abt. 

Ma. 26 Okt. MENEN: De hervor
ming van politie en gerecht. Voordracht 

door VU-parlementslid Geert Bourgeois. 
Om 20u. in het Ontmoetingscentrum 't 
Ghelandt te Menen. Org.: Trefcentrum 
West-Flandria i.s.m. VU-Menen. 

Dl. 27 Okt. lEPER: Bezoek aan 
Diksmuide met VVI. Met o.m. bezoek aan 
het Koninklijk Technisch Atheneum, stad
huls en begijhof. Deelname: 400 fr, eet-
maal (zonder drank) en gids inbegrepen. 
Inschrijven vóór 23/10 bij Jano Braem 
(20.24.68) Of Kristlen Devlieger 
(20.25.37). 

WO. 28 Okt. IZECEM: Provinciale 
FW-najaarsvergadering. Thema: De Euro 
In Vlaamse vrouwenhanden. Om I9u.45 in 
De Drie Gezellen, Mentenhoekstraat 4 te 
8870 izegem. Spreker: Chris Desmet. info: 
F W - 09/223.38.83. Iedereen welkom. 

WO. 28 Okt. BRUGGE: VVVG-
Brugge Centrum bezoekt het Provinciaal 
Hof. inschrijving (max, 40 pers.) bij Her
man (050/59.99.53). Om 14u.30 verwel
king in het Hof, Markt 3. Met o.m. rond
leiding, videofilm en koffie. 

DO. 29 Okt. TIELT: Wim Siegers 
spreekt over „Biotritme" en het bere
kenen van je eigen bloritme. Om 20u. in de 
A. Deseynzaal, CC Gildhof, Sint-MIchlel-
straat 9. Deelname: 100 f r Meer info bij 
Hilde Houwen (051/20.42.94 
09/223,77.42). 

Za. 31 Okt. BRUGGE: Jean-Marle 
Bogaert licht het,.Stadsplan voor het sta
tionsgebied Brugge" toe. Van 10 tot 12u. 
in 't Speytje, Oostmers 124. Org.: VU-
Brugge I.s.m. VCLD. 

Za. 7 nov. lEPER: Sint-Maarten 
komt op bezoek met VVI. Van 14 tot I8u. 
Ook op 8/11 van 14 tot 17u. Na deze uren 
zijn de leperse deelgemeenten en Zon-
nebeke aan de beurt. Wie een bezoekje 
wenst betaalt 80 f r per kind en schrijft in 
voor 3/11. info: tel. 057/20,24.68, 

Dl. 10 nov. IZECEM: Cursus .,EU-
ropalia Tsjechië, 1000 jaar architectuur 
sierkunsten en cultuurgeschiedenis." 
(Iste deei). Docente: lic. Machtetd De 
Schrijver Om 20u. in de Plantynzaal van de 
Stadsbibliotheek. Info en inschrijvingen: 
Josée Bogaert, Kortrijksestraat 166, tel. 
051/30,10,39. Org.: VSVK. 

Vf. 15 nov. KORTRIJK: Daguitstap 
naar Brugge met geleid bezoek aan de 
unieke tentoonstelling ,,Van Memting tot 
Pourbus" om 11u. 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-Damtens (056/21,26,99). 

DL 17 nov. IZECEM: Cursus „Eu-
ropalia Tsjechië. 1000 jaar architectuur, 
sierkunsten en cultuurgeschiedenis,' 
(2de deel). Docente: lic. Machtetd De 
Schrijver Om 20u. in de Plantynzaal van de 
stadsbibliotheek, info en inschrijvingen: 
Josée Bogaert, Kortrijksestraat 166, tel. 
051/30,10,39. Org.: VSVK. 

Dl. 24 nov. IZECEM: Cursus ,,Eu-
ropalia Tsjechië. 1000 jaar architectuur, 
sierkunsten en cultuurgeschiedenis." 
(3de deel). Docente: lic. Machteld De 
schrijver Om 20u. in de Plantynzaal van de 
Stadsbibliotheek. 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 Hauteklet. Om 20u. In de Bar van de 
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stedelijke Academie voor iviuziek en 
Woord, Kruisstraat 15. Toegang: 80 fr., 
abo's gratis. Org.: VSVK. 

Za. 28 nov. IZECEM: Geleid be
zoek aan 2 Europaliatentoonstelling in 
Brussel {14U.30): Praag Art Nouveau (Pa
leis voor Schone Kunsten) en Juwelen uit 
Bohemen (Galerij van de KB), info en in
schrijvingen: Josée Bogaert, Kortrijkse-
Straat 166, tel. 051/30.10.39. Org.: VSVK. 

VLAAMS-BRABANT 
Do. 22 okt. DiLBEiK: Provinciale 

FVV-najaarsvergaderIng. Thema: De Euro 
in Vlaamse vrouwenhanden. Om 19u.45ln 
CC Westrand, Kamerijklaan zn. te 1700 
Dilbeek. Spreker: nog niet bekend. Info: 
FVV - 09/223.38.83. ledereen welkom. 

Vr. 23 Okt. DILBEEK: Open Ar-
rondissementsraad. Om 20u. In het Arr 
Secretariaat, Steenweg op Ninove 230 te 
Dilbeek. Alle leden welkom. Org. i.s.m. 
VCLD. 

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 I7u. in de 
Don Boscozaal, Alsembergsesteenweg 
(achter de kerk). Ook op 25/10 vanaf 
11U.30. 

Za. 7 nov. VILVOORDE: Haantjes-
kermis van VU-Vilvoorde-Peutie. Van 18 
tot 22u. in het OLV-College, Heldenplein, 
Vilvoorde-centrum (naast stedelijk zwem
bad, dichtbij OLV-kerk). Ook op zo. 8 nov. 
Van12tot16u. 

Dt. 10 nov. WEMMEL: Jan Cau-
dron spreekt over ,,De nieuwe medische 
cultuur". Om 20u. in CC De Zandloper 
Org;: DF-Wemmel, 

Za. 14 nov. AFFLIGEM: Eetfestijn 
van vu-Affligem. Van 18 tot 21u. in de 
Parochiezaal van Essene (achter de kerk). 
Ook op 20. iSnov. van11u.30tot 16u. 

vr. 27 nov. DILBEEK: Kaas- en 
wijnavond van het arr Hatle-vilvoorde. 
Van 18U.30 tot 22u. in de zaat van het Arr 
Secretariaat, Ninoofsesteenweg 230 te 
Dilbeek. 

LIMBURG 
Vr. IS nov. GENK: Dodenherden

king met aangepaste videoprojectie, en 
inschrijving voor Joeffeest van 12 decem
ber in Nijlen. Om 15u. in De Slagmolen. 
Org.:SMF-Umburg. 

ANTWERPEN 
za. 24 okt. NIJLEN: H. mIs en 

zangavond. Vanaf 19u. in zaal Kempeland. 
Org.: Vlaamse Kring Nijlen. 

Zo. 25 Okt. BOECHOUT: Croot 
TAK-weerziensfeest in zaal ,,Hof van 
Reyen", Oude baan 39. Aanvang: I1u.30. 
Receptie -i- feestmaaltijd. Delegaties uit 
Voeren, Vlaams-Brabant en Komen. Op-
treten van ,,Klerktje en Joel" uit Duin
kerken. Inkom 1.000 fr Info: Luc Van den 
Weygaert, 03/454.00.46. 

Zo. 25 okt. KESSEL: Aperitief
debat van Het Tankschip 1998 over,,Om
trent onze pensioenen en belastingen". 
Van IOu.30 tot I2u.30 in de basisschool 
Bisterveld, Nieuwstraat 26. M.m.v. Johan 
Sauwens, VU-Vlaams Volksvertegenwoor
diger Deelname: 70 fr., aperitief inbe
grepen. 

Dl. 27 Okt. MECHELEN: Causerie 
met Ludo Abicht over ,,Vlaamse identi
te i t ' . Inleiding door Jos Geysels (Agalev); 
theaterfragmenten door Jaak Van Assche 
en Geert Duf our Om 20u. stipt in het Foyer 
van het MMT Hanswijkstraat 63. Org.: 
VVB-Jong-Mechelen i.s.m. MMT en Jong-
Agalev Mechelen. info: David Vits 
(03/866.05.63. 

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

Vr. 30 okt. WOMMELCEM: Jaak 
van Hemelen spreekt over „Hoe onze 
voorouders leefden", met prachtige dia's. 
Om 20u. in het Heemmuseum, Handboog-
straat te Wommelgem. inkom 50 fr Org.: 
KK Jan Puimège. 

WO. 4 nov. TURNHOUT: Karel van 
Hoorebeke over „De Octopusakkoorden, 
mogelijke stap naar een Vlaamse justi
tie?". Om 20u. in het Keldercafé van De 
warande. Org.: Vlaamse Kring Turnhout 
i.s.m. VCLD. 

Za. 7 nov. BOECHOUT: Viering 30 
jaar vu-Boechout-Vremde. Gastspreker: 
Patrik Vankrunkelsven - optreden Geert 
Hautekiet - Dansfeest. Deuren: 19u.30. 
Gildenhuis, St.-Bavoplein 8. Kaarten: 200 
fr, info: Koen T'Sijen, 03/454.48.03. 

Vr. 13 nov. WOMMELGEM: Kaas-
en Wijnavond. Om 19u. in Home Sint-
Jozef, Kallement l . Deelname: kaas 350 fn, 
vlees 275 fr inschrijven tot 10/11 bij ward 
Herbosch (03/353.68.94). Org.: KK Jan Pui
mège. 

za. 14 nov. NIJLEN: Kieinkunst-
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 15u. in 't Abdijke. 
Org.; SMF-Kempen. 

Dl. 24 nov. HOVE: Vlaming zijn in 
Brussel. Sven Gatz over de toestand van 
Brussel vanuit een politieke, institutio
nele, maatschappelijke en demografische 
invalshoek. Om 20u. in het CC De Mark
graaf, Kapelstraat 8. Org.: DF-Hove I.s.m. 
VCLD. info: 455.65.46. 

WO. 25 nov. TURNHOUT: Jean-
Marie Bogaert spreekt over,,Hoe 'Vlaams' 
is het parlement?". 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. LAAKDAL: Eetfestijn 
Nieuw-vu. Van l lu.30 tot I5u. in het 
Buurthuis van Veerie-Heide. Diverse 
menu's aan democratische prijzen. In
schrijven bij Chris Hermans vóór 21/11, 
ook voor info; 013/66.52.97. 

Zo. 29 nov. ANTWERPEN: Alli
antiemoment vu en ID21. Vanaf 14u.30 in 
de Arenbergschouwburg. Welkom! 

Zo. 29 nov. KESSEL: Aperitief
debat van Het Tankschip 1998 over ,,Word 
jij graag met een kluitje in het riet ge
tuurd?". Van lOu.30 tot 12U.30 in de 
basisschool Bisterveld, Nieuwstraat 26. 
M.m.v. Kris Van Dijck, VU-Vlaams Volks
vertegenwoordiger 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. 

CVP BEZWIJKT IN ALLE DOSSIERS 
ONDER WAALSE DRUK 

De vu blijft achter de strenge anti-tabakswet 
staan. De manier waarop Dehaene dicteert dat 
de wet op de tabaksreclame moet veranderen is 
onnoemelijk arrogant. Het is juist de verant
woordelijkheid van Dehaene om de tabakswet, 
goedgekeurd in het pariement, uit te voeren. 
Het fundamenteel ondemocratisch gehalte van 
dit manoeuver laat het pariement in rook op
gaan. Dit is onaanvaardbaar 
De CVP neemt de zoveelste politieke bocht 
onder louter Waalse druk. Dat het verbod op de 
tabaksreclame is ingegeven vanuit een zekere 
bezorgdheid om de volksgezondheid is blijkbaar 
van geen tel. Tabak is verantwoordelijk voor 
diverse aandoeningen. Jaariijks sterven in de EU 
ongeveer 450.000 mensen ten gevolge van ta
baksgebruik. De grote bedragen die de tabaks
industrie aan reclame in de media besteedt en 
aan sponsoring van sportieve en culturele eve
nementen heeft enkel tot doel nieuwe ver
bruikers te vinden, vooral jongeren. Blijkbaar 
heeft de CVP hier geen enkele moeite mee. Een 

vingerknip van de PS en de Francorchamps-
lobby is voldoende om het hoofd nederig te 
buigen en het pariement te verplichten zijn 
wetgevend werk als onbestaande te beschou
wen. De en/aren gidsen van de CVP Dehaene en 
in dit dossier ook Delcroix, laten hun fractie 
eender welke koers varen met eender welke 
wind. De CVP heeft geen ruggengraat meer en 
kapseist bij de minste Waalse verzuchting. 
De onbetrouwbaarheid van de CVP is schrijnend. 
Met voortdurende wisselmeerderheden tracht 
Dehaene zowel de Franstalige liberalen als de 
socialisten in alle dossiers te vriend te blijven. 
Dehaene knielt voor PRL-FDF om de goedkeu
ring van het EU-stemrecht te verkrijgen. Politiek 
weegt voor Dehaene nu zélfs de PS-tabakslobby 
meer door dan het verzet destijds van zijn eigen 
CVP-pariementsleden bij het EU-stemrecht. Ook 
bij de opmaak van de begroting gaf Dehaene op 
de eerste plaats toe aan de Waalse eisen. De CVP-
fractie mag zich enkel nog bezighouden met 
onnozelheden zoals het uitroepen van enkele 
gemeenten tot stad. 
Als Dehaene a la carte de pariementaire de
mocratie mag negeren en de Vlamingen in de 
kou blijft zetten, ziet de VU ook geen enkele 
reden om haar houding te wijzigen wat betreft 
de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam in 
de Brusselse context. 

zeebrugge wil 
ontsluiting 

via binnenwateren 
Nadat de Brugse gemeenteraad van 29 
september jl. hierop vrijwel unaniem had 
aangedrongen, interpelleerde Vlaams 
volksvertegenwoordiger Jean-Marie Bo
gaert minister Stevaert over een kosten-
batenanalyse voor de ontsluiting van de 
haven van Zeebrugge via de binnen
wateren. 

Op de begroting van 1998 is een bedrag 
voorzien van 20 miljoen frank om een 
studieopdracht te laten uitvoeren over de 
haalbaarheid en een kosten-batenanalyse 
voor de aanleg van een kanaal tussen 
Zeebrugge en het kanaal Gent-Terneu-
zen. 

Op een waterwegenkaart blijkt overdui
delijk hoe Zeebrugge uitstekend aan zee 
ligt, maar geen enkele volwaardige ont
sluiting via de binnenwateren met het 
hinterland heeft. De capaciteit van het 
bestaande kanaal Gent-Oostende is veruit 
ontoereikend. De geplande moderni-
serngswerken veranderen daar niets aan. 
De grote bottlenek blijven de bruggen in 
Brugge. Het hoeft dan ook niet te ver-
wondren dat momenteel slechts 1,9% 
van de binnenkomende goederen in Zee
brugge ook effectief via de binnenvaart 
verder wordt vervoerd, daar waar in Gent 
en Antwerpen dit 45 tot meer dan 50% 
is. 

In 1997 werden 660.000 20-voet con
tainers verhandeld. Voor 1998 verwacht 
men een toename met minstens 150.000 
tot 200.000 stuks. Als men weet dat 1 
vrachtwagen 2 containers vervoert dan 
betekent dat per jaar een toename met 75 
a 100.000 vrachnvagenbewegingen of 
afgerond 1 vrachtwagen per minuut 
meer! 

Naast de containertrafiek zijn ook de 
automobieltrafieken van toenemend be
lang voor de internationale rol die Zee
brugge speelt. De automobielindustrie is 
hier vragende partij: 1 vrachtwagen ver
voert 8 auto's, terwijl 1 binnenschip er 
600 vervoert. Eén schip kan dus 75 

Jean-Marie Bogaert interpelleerde 
minister Stevaert over een kosten-

batenanalyse voor de ontsluiting van 
de tiaven van Zeebrugge via de 

binnenwateren. 

vrachtwagens van de weg halen. Ook het 
dokschip, een soort drijvende sluis die 
Zeebrugge met de Westerschelde zou 
verbinden en waar de kleinere binnen
schepen gewoon in varen zonder gelost te 
moeten worden, zou een snelle en voor
lopige oplossing bieden. 
Ook hierover drong Jean-Marie Bogaert 
aan op een snelle beslissing gebaseerd op 
een projectnota die dringend door de 
Vlaamse regering moet gefinaliseerd wor
den. 

Bovendien moeten in de regio Brugge-
Gent belangrijke investeringen gebeuren 
in functie van de waterbeheersing. Het 
kan niet de bedoeling zijn te wachten op 
een natuurramp zoals we onlangs in de 
provincies Antwerpen, Limburg en 
Vlaams-Brabant meemaakten om de no
dige lange-termijnmaatregelen te ne
men. 

De minister zegde toe dat de beloofde 
studie over het Noorderkanaal of de 
Nieuwe Lieve nog dit jaar zal toegewezen 
worden. Jean-Marie Bogaert dringt aan 
om de studie binnen de zes maand af te 
werken. Ook de studie over het dokschip 
zal vermoedelijk nog dit jaar beëindigd 
worden. 5 
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Zondag 29 
november 1998 

Antwerpen -
Arenbergschouwburg 

Aanvang: 14u.30 

Welkom! 

Dom Modest 
van Assche-
herdenlciiig 
te 
steenbrugge 
op zondag 25 oktober 
a.s. gaat in de Sint-Pie
tersabdij van Steen
brugge de jaarlijl<se lier-
denl<ing door van Vader 
Abt Mo'dest van Assche. 
Om 10u. IS er in de ab
dijkerk een eucharistle-
vienng nnet liomilie. 
Daarna wordt aan zijn 
graf op het kerkhof van 
de abdij een gebed ge
zegd voor abt Van As
sche, voor allen die voor 
ons volk gestorven zijn 
en voor de vrede. 

GEPENSIONEERDE 
BINNENHUISSCHILDER 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 

in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALIST 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

iy lalÖtöflLtLè, 

. '%f (?JJ? • 4^ J? 46' 

Afhalen van palinggerechten mogeliik 
Openingsuren van maandag tot en met donderdag 

12 uur tot 14 30 uur -18 uur tot 21.30 uur 
Zaterdag 18 uur tot 22 uur 
Zondag 12 uur 2130 uur 
VerlofJDeriode de maand december 

\ 

' ^ ^ 

10 km Brugge/Oostende 
Hotel DE STOKERU 
Oudenburg tel. 059/26.82.97 

fax 059/26.89.35 

CUPIDO ROMANTICA: 1 overnachting in luxe kamer met dubbele v^hirlpool, fles cfiam-
pagne, Gastromenu met kreeft 5 800 fr p p Extra nacht 2 400 fr p p 
ARR. JAN BREYDEL: 2 overnachtingen in luxe kamer met douche, 1 x gastro-menu, 1 x 4 
gangenmenu 6 4 0 0 fr pp 
Steeds ontbi|t tot 12 u I kamer beschikbaar tot 15 u. 
Gratis fietsen en routes Sauna beschikbaar 
Alle voorzieningen voor rolstoelgebruikers 
Zie ook teletekst Eurosport' 
E-mail Hotel De Stoken|@flanderscoastbe 

23ste Vlaams-Baskische feestavond 
Sinds 1975 organiseert het Vlaams Steun
comité voor Baskische Scholen (FLIK) jaarlijks 
een solidariteitsfeest. Bezieler achter deze 
enhousiaste organisatie is priester Ludo 
Docx, die al jaren in Baskenland woont 
De opbrengst van de avond gaat telkens 
integraal naar de werking van Baskische 
schooltjes in Frans-Baskenland Daar moet 
men nog steeds opboksen tegen het Frans 
anti-Baskisch centralisme 
Dit jaar richt de solidariteit zich op Ochtikenia, 
een gemeenschapshuis in Senpere dat on
derdak zal verschaffen aan lokale Baskische 
verenigingen en jeugdinitiatieven. De dne 
voorbije zomers werkte er een ploeg jonge 
Vlamingen Nu wordt ook financieel hulp 
geboden Senpere ligt in hartje Lapurdi (La-
bourd), de kustprovincie die bedreigd wordt 
door industneel toensme 
Om het project te steunen zal op zaterdag 7 
november in de Ruiterhal van de Hemel-

hoeve te Bras-
schaat voor de 
23ste keer een 
rasechte Basken-
avond gehouden 
worden 
Naast een hom
mage aan cultuur-
militantJean-Louis 
Maitia (WIJ, 27 au
gustus jl.) staan 
volksmuziek, txis-
tulan's, dans én 

steun een onderdak voor 
Baskische verenigingen en 

jeugd. 

lekkere Riojawijn op het 
feestprogramma. Allen van harte welkom i 
c» Het feest begint om 20u. Voor kaarten (200 

frank) kan u storten op rekeningnummer 
404-1040711-50 van het Vlaams Steunco
mité voor Baskische Scholen te 2020 Ant
werpen. Informatie en inschrijvingen: Paul 
Cautreels, Kleine Doornstraat 26, 2610 Wil
rijk, tel. 03/828.45.42. 
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O M S L A G V E R H A A L 

DE WEG VAN DE VID 
De VLD maakt zich op voor wat 
voor de partij misschien wel de 
verkiezingen van de laatste kans 
worden. Dat doet ze met een Vlaams 
discours en met veel ideeën die, 
vreemd genoeg, elders door sociaal-

'̂ tiemocraten worden verdedigd: de 
^ zogenaamde Derde Weg van onder 

meer Tony Blair. Guy Verhofstadt, Marc Verwilghen, 
Rik Daems en Patrick Dewael lichten toe: een 
interview met de VLD-top. 

P O L I T I E K 

DE NIEUWE POmiEKE GENERATIE 
"Wanneer komen wij in de pers? Als we tegen 
de schenen van de partij schoppen. Logisch 
misschien, maar ik heb daar niet altijd zoveel zin in. 
Het lijkt me ook niet altijd even geloofwaardig." 
De jongerenvoorzitters van de vijf Vlaamse 
democratische partijen willen op een volwassen 
manier aan politiek doen. Wie zijn ze? Hoe 
werken hun organisaties? En krijgen ze voldoende 
inspraak bij hun partijen? Op zoek naar de 
nieuwe politieke generatie. 

B I J L A G E 

MULTIMEDIA 
Het abc van het Internet. De strijd tussen Mobistar en 
Proximus. Gesprek met Michel Schwarz, organisator 
van Media Planet. Digitale muziek in de auto. Wegwijs 
in het hardwarejargon. De universele afstandsbedie
ning. Cd-roms voor kinderen. De nieuwe producten. 
Informatietechnologie in de luchtvaart. Van Silicon 
Valley tot Flanders Technologie. Bestaat Internet
verslaving? De bom van het jaar 2(X)0. Kortom, de 
nieuwe Multimedia-bijlage. 

WEEKEND KNACK: SPECIAL GASTRONOMIE: VAN GARNAAL TOT KREEFT + DE TOP 100 VAN DE BELGISCHE RESTAURANTS 
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Michel 
de Ghelderode 

en het viaamsche 
Volkstooneel 

^ CULTUUR ^ 

Deze tentoonstelling wordt geraliseerd 
naar aanleiding van de honderdste ver
jaardag van de geboorte van Michel de 
Ghelderode (3 april 1898) en de secretaris 
van het Viaamsche Volkstooneel (WT) Jan 
Boon (6 januari 1898). Michel de Ghel
derode was een Frans-Belgische auteur die 
debuteerde op het toneel met het me
lodrama La mort regarde par la fenêtre 

(1918). Zijn bekendheid dankte hij echter 
aan de opvoering van Oude Piet, een 
burleske eenakter, te Antwerpen in 1923. 
Na zijn kennismaking met het Viaamsche 

Volkstooneel van Jan Boon en Johan de 
Meester, werd de Ghelderoe zowat de 
officiële auteur van deze Vlaamse avant-
garde groep. Hoewel hij in het Frans 
schreef, werden zijn stukken eerst in een 
Nederlandse bewerking gspeeld. In 1925 
schreef de Ghelderode samen met Jef 
Vervaecke het stuk Van den Bood die bijna 

stierf, een Brussels poesjenellenspel dat 
voor het toneel was bewerkt. 
Het eerste belangrijke stuk dat de Ghel
derode in opdracht voor het W T schreef, 
was De Beeldekens uit het leven van Sint-

Fransiscus vanAssissië, in een vertaling van 
Willem Doevenspeck, opgevoerd in 1927. 
Andere belangrijke werken geschreven 
voor en opgevoerd door het W T waren: 
Barabas (1929, vertaling Jan Boon); Pan-

tagleize {Een onnoozel hart in de wereld, 

1930, speciaal geschreven voor de acteur 
Renaat Verheyen, vertaling Jan Boon); 
Oceaanvlucht (1930, vertaling Willem 
Rombauts) en De Sterrendief (\932, ver
taling Jozef Contryn. 
Deze zes toneelstukken, opgevoerd door 
het W T (1926-1932) en later door ver
schillende internationale theatergezel
schappen, komen uitvoerig aan bod in de 
tentoonstelling aan de hand van maquettes 

Boeren krijgspel te Olen 
\h het kader v3h'arfi%rdëftking van de 
Boerenkrijg creëren de toneelkringen 
Het Vierde Oor (Olen) en Kunst en Ceest 
(Westerlo) het toneelstuk Voor Outer 
en Heerd van Frans Depeuten 
Depeuter die bedrijvig is op zowat alle 
domeinen van de literatuur.debu-
teerde in 1990 als toneelauteur. Tot zijn 
bekendste toneelstukken behoort ze
ker de Leopold-trilogie: Leopold I, het 
orakel van Europa; Cleopold, koning 
der Belgen en Leopold lil, de gevan
gene van Laken. Ook de nog steeds 
lopende stukken Mama Carlota, Hoe 
schoon was mijn school. Het kleinste 
verschil. 

KLEINE MENSEN 

Voor outer en heerd is een realistisch 
stuk over het wel en wee van de ge
wone „kleine" mens In de Boerenkrijg. 
Centraal staan de families van Merten 
Strobant, een Kempense boeren Peer-
Sus De Smedt, de uitbater van de af
spanning Sint-Sebastiaan, van wie het 
leven door de Boerenkrijg radicaal 
overhoop gehaald wordt. Rik, de jong
ste Strobant, is verliefd op Anneke, het 
nichtje van Peer-Sus, maar ook de 
,.verlichte" Simon-van-de-brouwer 
heeft een oogje op haar... Wanneer Rik 
opgevorderd wordt om dienst te doen 
in het Franse leger gaan de poppen aan 
het dansen... 
Het stuk is grotendeels gebaseerd op 
waar gebeurde feiten. Naast de be
kende brigandsleiders (Mane van Gan-
sen uit Westerlo, Theodoor van Dijck 
uit Ceel, Albrecht Meulemans uit Ton-
gerlo, Pieter Corbeels uit Turnhout, 
Lodewijck Heyien uit Herentals...) en 
de onvermijdelijke sansculotten, tre
den ook allerlei kleurrijke figuren op. Zo 
hebben we de rondreizende zanger 
Commerke van Lier de ondergedoken 
pastoor van Olen Adriaan Heyien, de 
leurder Tistje-met-zijn-kistje, het je
neverwijf Mie Vat, de leegloper Ma-
thleu Point-VIrgule, de Ceelse brigand 
Peerke Coor de pro-Franse onderpas
toor van Ballaer uit Herentals, enz. 

MASSASPEKTAKEL 
De regie is in handen van Tom Pernet, 
die eveneens gezorgd heeft voor 
prachtige decors en schitterende mu
ziek en zang. Het wordt gespeeld door 
een 70-tal acteurs en figuranten, met 
achter de schermen nog eens evenveel 
medewerkers, die voor een afge
werkte techniek zorgen, zodat men 
eigenlijk van een massaspektakel kan 
spreken.. 
Voorstellingen op 23, 24, 30 en 31 
oktober en op 6, 7, 10, 13 en 14 
november in de speciaal aangepaste 
hallen van Domein Teunenberg te Olen. 
Aanvang: 20u. Kaarten afhalen vóór 
19U.30. 
Kaarten aan 250 fr; (voorverkoop) en 
300 fr (kassa) te bestellen in de bi
bliotheek te Westerlo (014/54.94.62) 
en op het gemeentehuis te Olen 
(014/26.31.11). 

Feesten 
geblazen 

Volgens het OW is er nog nau
welijks iets dat België doet over
leven. Daartegenover heeft Vlaan
deren alle troeven in handen om 
een staat in Europa te worden. Een 
door het OW voorgelegd en ruim 
ondertekend memorandum be
wijst dat velen in dezelfde richting 
denken. Nu Vlaanderen in staat is 
een staat te zijn, zal er zelfs ge
feest worden. 

KORTING VOOR VU-LEDEN! 
Voor de OW-meeting kan elk VU-
lld kaarten kopen aan slechts 100 
fr (i.p.v. 250 fr). Men kan daartoe 
overschrijven op rekeningnum
mer 435-0271521-01 van de VU -
1000 Brussel met de mededeling 
'OW-meeting'. 
Meer info op het VU-secretariaat, 
tel. 02/219.49.30. 

met foto's van oude en recente opvoe
ringen, affiches en programma's, originele 
decorontwerpen, enz. 
Tevens is er ook een reconstructie te zien 
van Ghelderodes leefruimte: zijn tikma-
chine, het kermispaard Borax, de man
nequin La marquie Conchita de Slapan-

gère, allerlei snuisterijen, e.d. 
Portretten van de auteur, zoals hij gezien 
werd door vrienden-kunstenaars: Jac 
Boonen, Ange Rawoe, Fernand van 
Hammé, Pierre Flouquet, vullen het ge
heel aan. 

Ook Jan Boon wordt gehuldigd in een 
aparte ruimte met o.a. een schilderij van 
Felix De Bock, een pentekening van Ak-
arova, zijn borstbeeld en enkele van zijn 
vele geschriften. Tijdens de tentoonstelling 
worden er video's vertoond: „Moeder 
Vlaanderen en haar Franse kinderen: Mi
chel de Ghelderode"; „Pantagleize" en 

„Michel de Ghelderode". Productie VRT 
„Kent u Michel de Ghelderode - Con-
naissez-vous Michel de Ghelderode", 
prod. AML-AMVB. 

c& Michel de Ghelderode en het Viaam

sche Volkstooneel (1926-1932). In het 

Archief en Museum van het Vlaams 

Leven te Brussel, Visverkopersstraat 

13,1000 Brussel. Ma., wc, do., vr. en 

za. Van 10 tot 18u. Gesloten op di., 

zon- en feestdagen en tussen Kerstmis 

en Nieuwjaar. Toegang: gratis. 11 

Wil je... 
...weten hoe Vlaanderen in staat is Staat te zijn? 

...met een lach en een traan afscheid nemen van België? 

...zien hoe ook Vlaanderen vrij wordt? 
...weten hoe Vlaanderen Staat zal zijn in Europa? 

Kom dan naar de Feest-Meeting van het OW 

Vlaanderen - Staat in Europa 
Zondag 15 november '98 

webontwerp 
Vlaanderen 

Bel voor info 
Tel 015 / 273419 

Toespraak door Prof. MAHHIAS E. STORME 
Voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen 

m.m.v. ALKUONE, JEF BURM, WILFRIED HAESEN, ARJAUN 
Videoanimatie door de Vlaamse Cultuur Stichting vzw 

ELisabethzaaL Antwerpen (bij Centraal Station en Zoo) 
aanvang 14.30 uur (deuren open vanaf 14.00 uur) 

Informatie S reservatie: 
tel.: 03-248 63 43 
fax: 03-248 16 05 

•Rek.nr.: 436-6202111-87 

Kijk ook op onze webstek: 

www.vlaanderen.org/staat 

e-post: staat@vlaanderen.org 

„„sucwni^ 

Vlaam. Neutraal 
Zlekentonds 

bel gratis 
0800-179 75 

"Vlaanderen - Staat in Europa" is een initiatief van het aktiekomitee "Staatshen«)miing 1999" 
onder auspiciën van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OW). 
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Facet brengt 
Patrasj terug naar 
Vlaanderen 

4 CULTUUR # 

12 

Natuurlijk zijn de Vlaamse uitgevers druk 
in de weer. Nu ze de Frankfurter Bucb-

messe achter de rug hebben, zijn alle 
inspanningen op de nakende Antwerpse 

Boekenbeurs gericht, die gaat op 31 ok
tober open en sluit op 11 november. Er 
wordt druk gewerkt om de nieuwste titels 
aan het publiek te kunnen aanbieden. Wat 
dat publiek niet weet is, dat de boeken die 
op de boekenbeurs te zien zijn vóór een 
bepaalde datum bij de boekhandel moeten 
geleverd zijn. Dit jaar is die einddatum 23 
oktober. Alle boeken die na 23 oktober 
aan de boekhandel worden geleverd, kun

nen dus niet op de Antwerpse Boeken
beurs. Wat sommige uitgevers wel eens in 
conflict brengt met hun auteurs, waarvan 
sommigen zich o zo graag aan een tafel 
gezeten achter een stapeltje van hun eigen 
boeken, aan het publiek vertonen. De 
Antwerpse uitgeverij Facet heeft hier alvast 
niet op gewacht en bracht eind september 
en begin oktober een hele resem nieuwe en 
oudere titels voor de jeugd uit. 

HERDRUKKEN 

In herdruk en in nieuwe spelling ver
schenen in afwachting van zijn nieuwe 
verhalenbundel Meer angst, drie titels van 
de meesterlijke Anthony Horowitz, even
knie van Roald Dahl. Met Daar ga je 

Frederick K.Bower zijn ze reeds aan de 7de 
druk toe (binnenkort verschijnt er ook een 
versie met grote letters voor slechtzien
den), terwijl De Malteser erfenis en De 

jongen die te veel wist het met een 4de 
druk moeten doen. Ook een herdruk, met 
filmomslag (de Amerikaanse film, waarvan 
nogal wat opnamen in Vlaanderen werden 
gemaakt, komt omstreeks Kerstmis in de 
zalen), is Een bond van Vlaanderen, het 

mooie maar tragische verhaal uit 1872 met 
Nello en zijn hond Patrasj, van de Engelse 
schrijfster Ouida in een vertaling en be
werking van Fernand Auwera. Met 6e-
waarder van het Kristal schreef de Aus
tralische schrijfster Emily Rodda, het 
derde en afsluitende boek van de serie 
rondom Rowan, en je mag gerust stellen 
dat dit het beste van de drie is. 

EEN HISTORISCH FACET 

Alsof Facet het komende Europese jaar van 

de Gescbiedenis eventjes voor wil zijn, pakt 
zij met een hele rist historische romans uit. 
De bekende Engelse jeugdschrijver Mi
chael Morpurgo hervertelde het tragische 
verhaal van Jeanne d'Arc in De lans en het 

zwaard: Jeanne d'Arc. Met twee grote 
filmproducties (een Franse en een Ame
rikaanse) op stapel die het verhaal van 
Jeanne vertellen, zullen ook de jongere 
lezers kennis maken met dit stuk Europese 
geschiedenis. Diezelfde Morpurgo maakte 
met Een zwaard voor de koning: Koning 

Arthur een hedendaagse hervertelling van 
het eeuwig jonge verhaal van koning Art
hur en het zwaard Excalibur, door de 

In Clickx, het weekblad voor Internet-gebruikers, 
verscheen in de uitgave van 15 oktober jl. een 

mening over de onlangs geopende VU-website. Een nogal 
lovend commentaar geschreven door een specialist. Wij 

nemen de tekst, met dank aan de Clickx-collega's, integraal 
over. Bij wijze van pluim op de hoed van de mensen op het 
nationaal vu-secretariaat die de klus hebben geklaard en de 

stek wekelijks updaten, om in het jargon te blijven. 

Een mening over 
de vu-website 

vu 1.0 
Als laatste van de grote politieke partyen 
pakt nu ook de VU met een website uit -
zowat alle politieke partijen zijn onder
tussen al aan hun V2.0 (aangepaste web
stek, nvdr) of hoger toe. De VU wilde 
echter „geen half werk leveren" en 
wachtte dan ook liever tot ze zich een 
state-of-the-art (volgens de regels van de 
kusnt nvdr) kon permitteren De digitale 
burger wordt voor het lange wachten 
beloond, want de nieuwe VU-site mag 
gezien worden. De VU koos voor een zeer 
uitgebreide site - die grafisch gezien wel
iswaar vrij klassiek - maar toch heel aan
trekkelijk uitgebouwd is. Ook het website
concept zelf laat zich ais klassiek degelijk 
omschrijven, met de ondertussen be
kende linkerkolom die als navigatiebalk 
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dient om de belangrijkste site-onderdelen 
te kunnen bereiken Op deze site vind je 
geen foto's, hier pnmeert duidelijk de 
informatie. 
Wanneer je de volledige website wilt af-
surfen, ben je al gauw enkele uurtjes kwijt 
Op de site vind je o.a colums van Bert 

Anciaux en Patrik Vankrunkelsven, nieuws 
over de VU-parlementalren, nieuws uit 
het Europese parlement en heel wat prak
tische, administratieve informatie over de 
partij. Op de site werd trouwens ook de 
nodige ruimte vrijgehouden voor de al
liantie die de VU onlangs afsloot met de 
vernieuwingsbeweging 1021 De Vlaams-
nationaltsten zijn trouwens van plan om 
hun webstek dagelijks te updaten (aan
passen, nvdr). De eerste week na de lan
cering zijn ze daar alvast in geslaagd • elke 
dag werden nieuwe persmededelingen, 
vrije tribunes en colums op de site gezet. 
In de rubriek „VU-Webwerk" kunnen we 
trouwens lezen dat de Volksunie ook van 
plan is om haar interne partijcommu
nicatie steeds meer via het Internet - en 
via een eigen tntranet-te gaan voeren. De 
VU start op haar site ook met een ex
periment in cybervoting (opiniepeiling via 
e-post, nvdr). In het onderdeel „laat u 
horen" stelt de partij een discussiethema 
voor waarover Internetsurfers vervolgens 
kunnen stemmen Voor de eerste dis
cussie speelden de Vlaams-nationalisten 
op safe met een vrij onschuldige dis
cussie. „Zestig-plussers moeten jaarlijks 
naar de dokter als zij nog met de auto 
willen rijden". Bij het bezoeken van de site 
- enkele dagen na de lancering - waren de 
stemmen dan ook perfect verdeeld: fifty-
fifty. 

Daarmee is meteen ook het voornaamste 
probeem van deze site aangehaald af en 
toe ontbreekt het de VU aan wat meer 
durf (PVdk) 
cs> Clickx, weekblad. Uitg: NV Num, Gos-

setlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden, 
http://www.clickx.be 7Sfr. 

koning zelf verteld. Een Nederlandse de
butant bij een Vlaamse uitgever, men ziet 
het niet zo vaak, maar Annemarie Olgers 
(geboren in Weesp, maar wonend in Am
sterdam) wendde zich tot Vlaanderen, 
omdat ze bij de meeste Nederlandse uit
geverijen nogal hooghartig werd ontvan
gen. Met Katbarenkind schreef zij een 
avontuurlijk verhaal rondom de geschie
denis van Montségur en wat zich daar 
afspeelde, en hoe een groep katharen 
uiteindelijk in Schodand belandde. 247 
bladzijden die gerust naast het beste van 
Thea Beekman kunnen staan. 

EEN BIJZONDER GEVAL 

De in 1942 in Wales geboren Terry Jones is 
een bijzonder geval. Deze veelzijdige, 
energieke, enthousiaste man is vele fa

cetten rijk. Hij maakte deel uit van het 
legendarische en zopas opnieuw opge
richte Monthy Python. Op 5 oktober van 
dit jaar was het 30 jaar geleden datMontby 

Python Flying Circus voor het eerst op 
televisie kwam. Jones draaide een paar 
succesvolle films (waarvan Erik the Viking 

het bekendste werd) en schreef enkele 
opgemerkte kinder- en jeugdboeken, die 
in Engeland diverse malen bekroond wer
den. Met Ridder en schildknaap - uit
stekend geïllustreerd door Michael Fo
reman - waagt hij zich aan een historische 
roman voor de jeugd vanaf 10 jaar. Alles 
speelt in de 14de eeuw in Engeland, 
Vlaanderen en Frankrijk. Een spetterend 
verhaal, waarin de auteur zich volledig kan 
uideven, en met een ontknoping die je 
nergens, maar dan ook nergens ziet aan
komen, en dat hij ooit zelf naar het grote 
scherm wil brengen. 

Terry Jones komt twee dagen naar de 
Antwerpse Boekenbeurs en zal daar op 9 
november publiekelijk geïinterviewd wor
den - in het Engels uiteraard, terwijl hij 
ook zijn boeken zal signeren, tussen de vele 
interviews voor pers en televisie in. 
c& Daar ga je Frederick K. Bower. An

thony Horowitz. 530 fr. Gebonden. 

c»De Malteser erfenis. Antony Horo

witz. S30 fr. Gebonden. 

c» De jongen die te veel wist. Anthony 

Horowitz. 530 fr. Gebonden. 

o» Een hond van Vlaanderen. Ouida. 498 

fr. Gebonden. 

c» Bewaarder van het Kristal. Emily 

Rodda. 530 fr. Gebonden. 

c» De lans en het zwaard: Jeanne d'Arc. 

Michael Morpurgo. 595 fr. Gebon

den. 

c» Een zwaard voor de koning: Koning 

Arthur. Michael Morpurgo. 595 fr. 

Gebonden. 

c» Katbarenkind. Annemarie Olgers. 645 

fr. Gebonden. 

cs> Ridder en schildknaap. Terry Jones. 

695 fr. Gebonden. 

Allen bij Uitg. Facet te Antwerpen. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Zingende meisjesgroep naar VS", 
las Ahasverus 

Vlaanderen zendt zijn zoenen uit 

In de CVP is het oog om oog, 
Tant om Tant 

© 

Prins Laurent houdt nu blijkbaar 

ook van katjes 

© 

De prins weet van zichzelf geen kwaad, 
wel van Wanten 

© 

Zetduivel: 

Herrie Springer 

© 

Misschien moet er wel een 

anti-Tobbackswet komen 
© 

Tom en Jerry Springer 

© 

CVP wil meer geld voor Vlaamse wegen 

Overal Kapellekensbanen ? 

© 
Krantentitel: 

„Prins Laurent steunt 
vogelvriendelijke actie." 

© 

^ STRIPS # 

Het moest wel in Hulst gebeuren, waar 
Pau! Geerts eind september het 275ste 
Suske en Wiske-verhaal, De Rebelse Rei-

naert boven de doopvont hield. Sym-
boÜscher kon het eigenlijk niet. Hulst, 
ons Zeelands-Zeeuws-Vlaams stadje, ge
hurkt tegen Hontenisse en het Verdron
ken Land van Saeftinghe, en dichtbij het 
Soete Land van Waas, waar het mid-
deleeuwe Vanden Vos Reynaerde ont
stond. Symbolisch ook vooral omdat 
rebelse, lees Geusche Vlamingen eeuwen 
geleden naar het noorden moesten 
vluchten om de krengtijd en de inquisitie 
te ontvluchten. Geerts, de geestelijke 
erfgenaam van Willy Vandersteen, be
wijst met zijn recentste verhaal ook een 
waardige erfgenaam van onze middel-
eeuwe miniaturisten te zijn, onze schil
ders van Bosch tot Breughel, die met 
handig verborgen codes een brokje ge
schiedenis schreven en niet vies waren 
van scherpe, weliswaar meesterlijk ge
camoufleerde maatschappijkritiek. 

DE UITZONDERING, DE REGEL 

Merkwaardig is hoe handig mijn ziels
verwanten hun knipoogjes weten te ver
pakken. Van een Mare Sleen, mijn goede 
vriend, is geweten hoe hij in ieder Nero-
verhaal wel tientallen uiterst gevatte 
knipoogjes naar de politieke actualiteit 
pinkt. Van een doorsnee Suske en Wiske-
album verwacht je doorgaans iets bra-
vers, iets onschuldigers, hoewel men 
dezer dagen ook het... Vlaams-nationaal 
verleden van Willy Vandersteen zit uit te 
vlooien tot op het bot. Maar in zijn 
jongste verhaal. De Rebelse Reinaert 

toont Geerts zich, enigszins gewaagd, 
aan zijn beste kant. Hij gaat zeer diep 
spelen met dubbele bodems en onge
meen harde pikuren naar de bil van onze 
politieke verantwoordelijken. Suske en 
Wiske, een braaf en onschuldig strip
verhaal ? 

Vergeet het. Dit jongste verhaal steekt 
vol dynamiet. De uitzondering bevestigt 
de regel dat ook een Suske en Wiske 
ongemeen heerlijk maatschappijkritisch 
kan zijn. 

DUTROUX, ACUSTA... 

Het begint al meteen met een verwijzing 
naar Gaia, de dolle koeienziekte en de 
varkenspest (3-4), mitsgaders enkele 
subtiele woordspelingen. Vrij vlug 
wordt ook duidelijk dat Remaert voor 
Dutroux staat: „Die smerige kerel heeft 
al mijn kinderen opgevreten!" zegt moe
der de gans (13), waarop een geit re-
pikleert; „We organiseren een Witte 
Mars!". Een andere grief luidt: „De 
regering heeft de schatkist geplunderd 
om in het buitenland aankopen te doen 
voor het leger! Er zijn kisten vol goud 
aan smeergeld voor betaald!" (14), een 

De Rebelse Reinaert 

duidelijke verwijzing naar het Agusta-
schandaal. Als de hulp ingeroepen wordt 
van Merlijn de Tovenaar, een middel-
eeuwe loodgieter, zegt deze: „I am zoals 
uw ministers... I gebaar van niets. I know 
nothingi". Het verhaal drijft verder op 
corruptie (52 e.v.), op een ekster die zich 
„uiterst rechts" noemt en waarvan Ti-
beert de kater zegt: „Met die idioten kan 
ik ook niets aanvangen" (91). Lambik 
wordt zelfs eerste minister onder koning 
Nobel. „Er komt in dit rijk een Nieuwe 
Politieke Cultuur! Ik begin met mezelf 
opslag te geven!" (98). Als hij opdracht 
geeft aan Suske en Wiske om op te 
tekenen wat er allemaal in het land 
verkeerd gaat zuchten zij: „Dan zijn we 
vijftig jaar onderweg" (99)... 

DOOFPOT 

Tiebeert de kater loopt op zijn beurt 
(letterlijk) in de valstrikken van de re
belse Reinaert. We worden herinnerd 
aan de Volksunieslogan „Iemand moet 
toch zijn nek uitsteken" (109). En zo
waar, Tiebeert, in we we eventjes „Tie-
Bert" Anciaux herkennen, wordt gered 
door Suske en Wiske (115). Paul Geerts 
toont zich ook al profetisch want er 
komt ook nogal wat waterellende aan te 
pas en de ruimtelijke ordening (lees: ons 
wanordelijk dramatisch waterbeleid) 
krijgt een flinke sneer. Isengrim de wolf 
zegt: „We zullen de loop van deze beek 
eens verleggen!" (133). Intussen zit het 
parlement er slapend bij (143). Er wordt 
voorts veel verwacht van Grirabeert de 
das. „Hij is partijvoorzitter. Die durft 
een deur voor je neus dichtsmijten! Het 
is een man met pit!" (145). Een knipoog 
naar Louis Tobback die op het ogenblik 
dat Paul Geerts zijn verhaal tekende, SP-
voorzitter was. Reinaert biecht intussen 
wel een en ander op. „Ik heb de kinderen 
van Cantecleer de haan opgegeten, met 
de vrouw van Isengrim de wolf een 
affaire gehad en zo'n beetje gemoord en 
gebrand en geplunderd." (150). Bruin 
de Beer stelt dan de pijnlijk cruciale 

vraag: „Om zomaar ongestraft al die 
misdaden te hebben begaan moet je toch 
bescherming gekregen hebben!" (150), 
waarop Reinaert bevestigend ant
woordt: „Natuurlijk heb ik bescherming 
gekregen maar ik weet te veel hé! Ik kan 
namen noemen. Dat gaat allemaal de 
doofpot in." (151). Reinaert vreest zelfs 
niet voor zijn proces: „Dat wordt een 
proces tegen de maatschappij! Wed
den..." (151). 

ROME IS NOC VER 

Lambik, als witte ridder, zorgt ervoor 
dat er iets „marcheert" en denkt al volop 
aan de verkiezingen (163). Reinaert 
wordt voor zijn rechters gevoerd en 
vordert het recht op inzage van zijn 
dossier!... „Dan kan ik ontsnappen!", 
denkt hij (165). We horen nog iets over 
een smeergeldaffaire en een witwasope-

De koning veegt ministers en 
partijvoorzitters de Jas uit... 

ratie (169) en Merlijn de Tovenaar heeft 
zo zijn bedenkingen over de rechtspraak 
in dit land (176). Reinaert moet dan wel 
een boetetocht naar Rome ondernemen, 
als straf voor al zijn misdadenn,... maar 
Rome is nog ver. 

De Rebelse Reinaert is een raak verhaal 
dat beslist jong én oude weet te boeien en 
vooral de draak steekt met en land, dat 
behalve voor zijn bier, frieten, pralines, 
witloof. Manneken Pis of stripverhalen, 
ook bekend staat voor zijn schandalen en 
onopgeloste of onbestrafte misdaden. 

Lieven Demedts 

c» Suske en Wiske. De Rebelse Reinaert. 

Paul Geerts. Standaard Uitgeverij, 

Antwerpen. 140 fr. 13 

Jan Boschmans overleden 
De West-Vlaamse schrijver Lucien De Bos-
scher, beter bekend onder zijn schuilnaam 
Jan Boschmans, is op 89-Jarige leeftijd te 
Kortrijk overleden. Boschmans werd geboren 
in Kooigem, bij Kortrijk, op 16januan 1909. 
Aanvankelijk was hij handelaar in koloniale 
waren Zijn naambekendheid kwam er vooral 
nadat hij enkele opmerkelijke humoristische 
oorlogsromans publiceerde, in 1945 ver
scheen zijn boek De zeven flessen van de 
kannunik. uitgegeven bij het Davdisfonds en 
op heden een zeldzaam terug te vinden 
werk. Het boek kreeg als ondertitel mee Uit 
de oorlogskroniek van een Westvlaamsche 
famllieen kende kort na de oorlog zo'n groot 
succes dat in 1947 een vervolg kwam onder 
de titel De laatse flessen van de kannunik 
Boschmans was hoe dan ook een aparte 
humorist, eerder geloten van karakter ook al 
omdat hij door een gebrekkig gehoor ge
handicapt was, maar toch zeer gevat en zelfs 
verrassend actueel. Ander humoristisch werk 

van zijn hand was De vinger In de cham
pagne, een werk uit 1952 en Eva onder de 
leeuwen (1958). Hij publiceerde ook heel wat 
luisterspelen waarvan er enkele door het NIR 
en Radio Kortrijk ten gehore werden ge
bracht. Daarnaast schreef hij ook nog meer
dere novellen en verhalen, steeds in zijn 
eigen Boschmansiaanse stijl Eén van zijn 
laatste verhalen verscheen in Leieland Zeven 
rondde toren, naast andere bijdragen van de 
Kortrijkse auteurs Axel Bouts, André Demedts 
(schoonbroer van Boschmans, - hij was Im
mers gehuwd met de dichteres Gabriëlle 
Demedts), Joris Denoo, Fred Cermonprez, 
Jaak Stervelynck en Jacques Walschap. Dit 
verhaal. De Woudloper sluit treffend af: 
,,Voor Buzz Hughes was alles de eenvoud 
zelf. Leven en sterven, de hele geschiedenis, 
doodgewoon, niets om zich druk over te 
maken." Zo was het ook een beetje voor 
Lucien Debosscher. 

L. Demedts 
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DE BLAUWE TREIN 
Tijdens de herfstvakantie loopt er in diverse Vlaamse steden in het 

kader van de actie 'Jeugdfilm in 't Stad', de Italiaanse tekenfilm 

'De blauwe trein' van Enzo d'Alo. De film duurt 90 min., is 

Nederlands gesproken, en is voor kijkertjes vanaf 5 jaar. Op 3 

Koningendag krijgen de Italiaanse kinderen cadeautjes. Dan komt 

de goede heks Befana op haar bezem en strooit prachtige ge

schenken. Maar op één bijzondere Befana-avond, ziet het ernaaruit 

dat de kinderen helemaal niks zullen krijgen, want Befana is ziek 

en ze geeft haar dokter, de boze Scarafoni, opdracht om haar werk 

te doen. Deze zit echter vol boze plannen. Eindelijk eens een 

tekenfilm die niet uit de Disneyfabriek komt. Het Vlaams 

Centrum voor Kinder- en Jeugdfilm heeft hiermee een goeie vondst 

gedaan! 

NIEUW IN DE BIOS 

GEEN KLAD 
IN ANTWERPSE CARTOON'S 
Voor de andere film moet men in Antwerpen nog steeds in 

Cartoons zijn. De programmatie daar geeft de gelegenheid films te 

zien die anders nooit de zalen zouden halen. Enige tijd geleden 

nam Kladaradatsch (van o.a. de generiek van 'Morgen Maandag' 

en producent van 'Karakter') de zalen over en vernieuwde ze. In 

het bijhorend gezellig 'Cinema Café' brengt Tom Barman van dEus 

iedere donderdag de Antwerpse rockscène voor het voetlicht. Op 

vrijdag- en zaterdagnacht wordt het een swingcafé met DJ's Blofeld 

en Dickie Galore. En op maandag gaat men voor 200 fr. naar de 

bios. Ook 'Kidscreen' heeft er onderdak en tijdens de herfst

vakantie kan men iedere middag om 14u. naar 'Rasmus en de 

vagebond' {naar Astrid Lindgren) in Nederlandse versie gaan 

kijken. Verder iedere zaterdag en zondag om 14u. kinderfilms. 

HET GROTE ONCEDULDI'98 
De dienst Cultuur van de VUB richt ook dit jaar weer zijn 

kortfilmevenement in. Meer dan 70 producties worden vertoond 

op 18 november vanaf 19u. in Aula Q. De beste werken krijgen 

later een kans op Canvas. De 19de is het van hetzelfde in Hasselt 

(Begijnhof 20u.), op de 24ste in Antwerpen (De Kern, Wilrijk, 

20u.) en de 25ste in Gent (Film-Plateau, 20u.) 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P • 

Kevin Bacon 

In de musical 

'Footiose'. zat. 24 

okt.. Ned. 1 

om 21U.04 

' i ^ ^ Memoirs of an Invisible man In slaap ge
sukkeld tijdens een uiteenzetting in een nucleair 
laboratorium, wordt Nick Hailoway na een ongelukje 
in het lab onzichtbaar. Dat bezorgt hem naast een 
paar vrolijke momenten ook heel wat ongemak. 
Amerikaanse komische thriller van John Carpenter uit 
1992 zon. 25 Okt., Kanaal 2 om 2iu.20 

lfe=J^ The TWO Jakes Amerikaanse misdaadfilm van 
en met Jack Nicholson uit 1990. In dit vervolg op 
Chinatown is detective Jake Gittes bezig het overspel 
te registreren van Kitty Berman met Mark Bodine, 
wanneer Jack Berman de kamer binnenstormt en de 
minnaar van z'n vrouw afmaakt. Berman vraagt Gittes 
nu de tapes te vervalsen, zodat het zelfverdediging 
lijkt Maan. 26 okt., Kanaal 2 om 2lu.20 

&=r# Bed of Roses Amerikaanse film van Michael 
Goldenberg uit 1996. Ouderwets liefdesverhaal rond 
Lisa, een carrièrevrouw met weinig illusies over de 
liefde, en Lewis, net weduwnaar geworden en ei
genaarvan een bloemenwinkel, die halsoverkop ver
liefd op haar wordt en van geen nee wil weten. DIns. 
27 Okt., Ned. 3 om 20u.25 

t # Persuasion Britse film van Roger Mlchell uit 
1994 naar de gelijknamige roman van Jane Austen. 
Engeland, 1914. Weduwnaar Sir Walter Elliot, een 
arrogante baron, ziet zich genoodzaakt het ouderlijke 
domein te verhuren aan admiraal Croft. Sir Walter 
heeft twee dochters: de 29-Jarige trotse Elisabeth en 
de 27-jarige Anne, een intelligente en vriendelijke 
jonge vrouw. Anne was acht jaar geleden verioofd 
met de jonge marine-officier Frederck Wentworth, 
een schoonbroer van Croft. Omdat Frederick destijds 
onbemiddeld was werd hij als huwelijkskandidaat 
afgewezen. Maar nu heeft hij carrière en fortuin 
gemaakt woens. 28 okt., Canvas om 20u.30 

C = l ' Panorama: Engelen uK de hel Op 28 ok 
tober begint het langverwachte proces tegen de 
Belgische tak van de Heli's Angels. Na veel aandringen 
kreeg de Panoramaploeg de 'toelating' om een aantal 
Angels te vergezellen naar een grote buitenlandse 
meeting, een week vol Harieys, met optredens, strip
tease, wet-t-shlrt-contests, babes en bikes en stoere 
binken. Dond. 29 okt., TV1 om 22u.05 

t # Species In een staatslaboratorium wordt een 
eicel genetisch gemanipuleerd met buitenaards DNA-
materiaal. Het resultaat is Sil, een verieidelljke vrouw 
die evenwel zo gevaarlijk blijkt dat de mensheid wordt 
bedreigd. Amerikaanse SFfilm van Roger Donaldson 
uit 1995 VrIJ. 30 Okt., VTM om 21U.35 

Merkwaardig pleidooi 
pro onze media 

14 

„Het hoogste gezag in het land, de de

mocratisch gekozen vertegenwoordiging 

van het souvereine volk, de wetgever - in 

Vlaanderen, dus het Vlaamse Parlement -

moet er toch een idee van hebben waar we 

met onze maatschappij naartoe willen en 

welke rol de media spelen, welke rol de 

media zouden kunnen spelen en welke rol 

de media eventueel dienen te spelen in het 

aangeven van die richting waarin onze 

gemeenschap best zou kunnen evolue- , 
ren." 

Aan het woord is Cas Goossens, ex-grote 
baas van wat vandaag de VRT is. Goossens 
doet die vaststelling in de laatste bladzijden 
van zijn pas verschenen boek 'Radio en 
Televisie in Vlaanderen - Een geschie
denis'. 

Een indringende oproep tot de Vlaamse 
beleidsmensen, een vraag die door de 
auteur wordt ondersteund met een lange 
reeks maatschappelijke vragen over plaats 
en rol van de media in onze Vlaamse 
samenleving vandaag, morgen en over
morgen. Want dat is de uitdrukkelijke 
bedoeling van Cas Goossens: een grondige 
discussie op gang brengen over onze kran
ten, weekbladen, radio en televisie. De 
vragen zijn er, het debat kan dus meteen 
beginnen. 

GEEN WRAAK 

Het werd geen afrekening. Het had anders 
best gekund. De manier waarop de om
roep haar vroegere grotere baas letterlijk 
aan de deur zette, is geen voorbeeld van 
min of meer correcte omgangsvormen. 
Heel eventjes maar laat Goossens daarover 
zijn bitterheid doorklinken, maar de au
teur maakt er gelukkig geen pamflet van. 
'Radio en Televisie in Vlaanderen - Een 
geschiedenis' werd geen zoveelste schan
daalkroniek van een topman die via deze 
omweg zijn terechte frustraties uitwerkt. 
Liefhebbers van roddelverhaaltjes en an
dere schandaaltjes zijn er aan voor de 
moeite als ze denken bij Cas Goossens aan 
hun voyeuristische trekjes te komen. 
Niet ten onrechte herinnert Goossens in 
het eerste deel van zijn boek aan de 
geschiedenis van de radio. Wat te ge
makkelijk wordt vandaag vergeten dat 
radio en televisie twee nog vrij jonge 
informatie-instrumenten zijn. Voor radio 
in ons land was het wachten tot de voor
avond van de Eerste Wereldoorlog; wie 
vandaag vijftig is groeide naar alle waar
schijnlijkheid op zonder televisie thuis. 
Toch vinden we radio en televisie vandaag 
een vanzelfsprekendheid. Zonder ons veel 
vragen te stellen bij hun indringende al
omtegenwoordigheid. 

POSITIEF 
Dat is precies wat Cas Goossens wel wil: 
vragen stellen, maatschappelijke discussie 
uitlokken, antwoorden zoeken op vragen 
naar de zin en de eventuele onzin van 
media in onze dagelijkse leefomgeving. Hij 
doet dat zeker niet uit mogelijke afkeer van 
wat met de BRTN en dus met hemzelf 
gebeurde. Zijn wel erg nadrukkelijk po
sitieve ingesteldheid tegenover de open
bare omroep in het bijzonder en tegenover 
de media in het algemeen zal sommigen 
ongetwijfeld zelfs ergeren. Het media-
tableau dat Goossens schildert is inder
daad bijzonder rooskleurig. En dat is erg 
zacht uitgedrukt. Het had op vele blad
zijden wel iets krachtiger mogen klinken. 
Die opmerkelijke positieve ingesteldheid is 
ook de sterkte van dit persoonlijk pleidooi 
voor een echte openbare omroep in het 
bijzonder, voor een allesomvattend maat
schappelijk debat over de media in onze 
dagelijkse samenleving. Zelf staat de au
teur duidelijk aan de kant van hen die ook 
vandaag blijven geloven in de opvoedende 
kracht van de media. In de noodzaak om 
vanuit de samenleving er op toe te zien dat 
kranten, radio en televisie niet exclusief 
gekluisterd worden aan lees-, luister- en 
kijkcijfers. Het is een bijna verblijdende 
overtuiging, men zou het optimisme van 
de auteur graag delen. Alleen kijkt de 

Cas Goossens schreef een boek over 
zijn vorige wericgever zonder bitter te 

worden. 

dagelijkse mediawereld al dan niet bewust 
of noodgedwongen de andere kant uit. 
Dat moet niemand beletten om de hand
schoen op te nemen en de discussie toch 
aan te durven. Onze menselijke leefom
geving kan er alleen maar beter van wor
den. 

Nog dit: de vroegere patron van de open
bare omroep heeft duidelijk echt goede 
herinneringen aan minstens 1 lid van zijn 
Raad van Bestuur. En wel aan Toon van 

Overstraeten die zo gemakkelijk en zo 
goed korte gedichtjes kon schrijven. Zeker 
als zijn collega's in de raad aan hun 
zoveelste palaver toe waren. 

Mare Platel 

c» Radio en Televisie in Vlaanderen, een 

geschiedenis. Cas Goossens. Uitg. Da-

vidsfonds - Leuven, 1998, 214 blz., 

795 fr. 

'Hij dreigde ermee mate pletter te 
neuken' vertielde het slachtoffer 
van een stalker. 'Altijd maar be
loven, ja' repliceerde gastvrouw 
Goedele Liekens in de naar haar 
genoemde TV-show. Deze afleve
ring van Goedele was al opge
nomen in juni en de Stichting Anti 
Stalking was prominent erin aan
wezig. Plots kregen al die naamloze 
getuigenissen in de diverse dag
en weekbladen een gezicht. Soms 

was sinds enige tijd gestopt met 
zijn activiteiten. Een echte ver
klaring voor zijn daden had hij niet, 
al vond hij het niet prettig dat hij 
nu zijn eigen was en plas moest 
doen. In plaats van hem rustig zijn 
verhaal te laten vertellen, maakte 
Goedele hem een beetje belache
lijk en confronteerde ze hem op de 
koop toe ook nog eens met zijn 
daden middels een getuigenis uit 
de tweede hand. Dit was de enige 

Wachten op Canvas 
Goedele, maandag 12 oktober 1998, VTM 

was het getekend door de jaren
lange terreur die (meestal) een 
vorige relatie of een slippertje op 
hen uitoefende. 'Fatal Attraction', 
maar dan in het echt. 
Freddy, een van Goedeles centrale 
gasten, was zo goed geweest te 
komen getuigen over zijn stalking-
activlteiten. Hij had zijn ex 's 
avonds begluurd, had wel eens 
een raam stukgegooid en had tal
loze keren en op de meest on
mogelijke momenten naar zijn ge
wezen vrouw getelefoneerd. Hij 

smet op een voor de rest min of 
meer beschaafd programma. 
Toch deze bedenking: op Carine 
Hutsebaut- de 'mediapsychologe' 
uit o.a. het onderzoek naar Kim en 
Ken - na waren er geen getui
genissen van en over stalkers en 
hun slachtoffers waar het wél ver
keerd was gelopen. We hoorden 
geen politiemensen, geen magi
straten, geen sociale helpers, ... 
Dan toch maar wachten op de 
Canvas-versie? 

Krik 
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Spooicstad 
Over de uitzichtloze poging tot ver
deling van Brussel heen is het wel In
teressant onn daar naast de nuchtere 
weri<elljl<heid van „Brussel" te bei<lji<en 
door het oog van een objectieve be
schouwer (WIJ, 15 okt. jl. - Brussel en 
het confederate models. 
De eerste indrulc is een verloederde, 
duale stad. Met enerzijds pronkerig rljk-
donnvertoon en anderzijds extreme ar
moede en vuilnis. De bidonvilles zijn 
niet buiten de stad maar er volop in. Je 
hoort er twee talen spreken, Frans 
vooral en Vlaams. Daarnaast een koe

terwaals van onbegrijpelijke talen. In 
plaats van samengaan en de veel ge
roemde culturele verrijking blijft ieder
een op zijn stek en op behoedzame 
afstand van elkaar. 
Er heerst een voelbaar wantrouwen 
onder de rassen. Niet te verwonderen 
dat wij in eigen ras al niet kunnen 
overeenkomen. Soms overvalt het of je 
wel In de juiste stad bent. Alleen de 
bouwstijl laat beseffen dat je niet er
gens in Afrika zit. 
Het aanzicht van de meeste straten en 
huizen Is afschuwelijk. Zelf een kramp
achtige opfleuringspoging van bloem
bakken op een straatpaal kan daar niets 

aan veranderen. Eertijds prachtige hui
zen staan te verkrotten, zien er uit als 
spookhuizen of worden niet eens on
derhouden. Monumenten hangen met 
Ijzers aan elkaar, want voor restauratie 
Is géén lust of geld. Wie enigszins kan, 
ontvlucht die sombere woonstad. Er 
worden nieuwe huizen gebouwd en de 
oude staan leeg en vervallen. 
De mooie stad van weleer ziet er uit als 
een getto. De enkele paleizen daar 
middenin kunnen dat niet wegsteken. 
De minder welstellenden blijven. En die 
zijn? De migranten. Ze hokken doelloos 
samen en voeren In hun taal een eigen 
leven. Manieren hebben ze soms méér 

dan de eigen mensen. Plaats afstaan of 
laten voorgaan op de tram. Zij zijn 
duidelijk opgevoed in de hoofdstad. Of 
ze er zo gelukkig zijn is een andere 
vraag! 
Als Brussel verder een communautaire 
twistappel blijft zal die sombere wer
kelijkheid nooit veranderen. Enkel 
eensgezindheid kan aan die chaotische 
toestand een einde maken. Aangezien 
wij hier nog beter en langer kunnen 
palaveren dan de Afrikanen zal dat niet 
voor seffens zijn. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Fortis 
In WIJ van 24 september las ik een 
commentaarstukje over de nieuwe En
gelstalige benaming voor de bij Fortis 
aangesloten financiële instellingen, o.m. 
de ASLK. Als klant van deze bank ben ik 
het niet eens met het gebruik van een 
vreemde taal en sluit mij dan ook aan bij 
de klacht die een kantoorhouder van het 
Krediet aan de Nijverheid heeft over
gemaakt aan Fortis. Omdat ik sindsdien 
niets meer vernomen heb over deze zaak 
verzoek ik de redactie haar lezers in te 
lichten over het verdere verloop ervan. 
Zo ben ik wel eens benieuwd of Fortis-
directie op deze klacht zal reageren en 
hoe? 

J. De Laet, 
Antwerpen 

Red. De Volksunie heeft via een pers
mededeling op de zaak gereageerd. £n 
ook ons weekblad komt er eerlang op 
terug met meer informatie. 

Tabaksreclame 
Als de CVP zijn eerste minister terugroept 
omdat hij de wet op de tabaksreclame wil 
versoepelen dan kan ik daar inkomen. 
Als premier Dehaene de wet op de ta
baksreclame wil versoepelen omdat an
ders het Formule-1-gebeuren te Fran-
corchamps dreigt verloren te gaan, dan 
kan ik dat niet begrijpen. 
Ofwel wordt de wet versoepeld voor alle 
internationale sportevenemten, dus ook 
voor Vlaamse, ofwel wordt er niet aan 
geraakt. 

We kunnen natuurlijk ook aan Dehaene 
als compensatie voor Francorchamps het 
Belga Beach-festival te Zeebrugge vragen, 
hetgeen ook een internationaal gebeuren 
is. En misschien kan je dan van dansen 
ook een sport maken... 

L. de Haes, 
Heist 

^ WEDERWOORD ^ 

Vraagje 
WIJ-lezers kunnen mij een groot plezier 
doen door rouwprentjes van 100-jarigen 
niet weg te gooien, maar ze mij te be
zorgen. Wie deze niet heeft, kan proberen 
mij te signaleren waar en wanneer een 
eeuwling(e) overlijdt, misschien door het 
sturen van de rouwbrief. 
Met Vlaamse dank voorbaat! 

Josephine Van Holsbeek 

(echtgenote Goubert) 
Lindestraat 175, 

9470 Denderleeuw 

053/66 31 08 

Columberg 
Als ik in WIJ (15 okt. Jl.) de definitieve 
tekst van de resolutie-Columberg lees dan 
moet ik vaststellen dat dit inderdaad maar 
een mager beestje geworden is. 
Toch maak ik mij ongerust over het 
tweede lid van paragraaf 8 waarin de 
Vlaamse regering gevraagd wordt „te 
erkennen dat de leden van de Franstalige 
minderheid in Vlaanderen het recht heb
ben hun eigen taal en identiteit te be
houden en hun cultuur te ontwikkelen." 
Daar staat wel niet bij of „het behouden 
van hun eigen taal" verder reikt dan hun 
huiskamer, waar zij spreken wat zij wil
len, of dat zij die ook mogen behouden 
(spreken?) in openbare plaatsen. Het
zelfde geldt „hun cultuur ontwikkelen". 
Waar? Thuis of op school of in het 
cultureel centrum? Ik vind dit een dub
belzinnige situatie. En als er nu iets is 
waar de Rand-bewoners, Vlaamse of 
Franstalige, duidelijkheid moeten over 
hebben dat is het precies het probleem 

van communicatie. En daar brengt Co
lumberg geen duidelijkheid over, inte
gendeel hij vergroot ze nog. Spijtig! 
Voor de rest : fijn dat u de definitieve 
tekst heeft gebracht, nu weten we ten 
minste iets meer over deze zaak. 

W. Van Mol, 
Antwerpen 

Niet leuteren 
Uw bijdrage 'De VRT maakt plannen' 
(WIJ, 15 oktober jl.) bevestigt slechts wat 
al lang door iedereen gezien en geweten 
was: de VRT is echt niet dat 'betere' 
station dat het Vlaams parlement in het 
achterhoofd had toen het zijn decreten 
stemde. De 'truttigheid' druipt bij tijd en 
wijlen van het scherm, zeker wanneer 
TVl in de kamer binnenkomt. Het stoort 
mij geenszins dat de VRT een groot aantal 
door haar goedgekeurde BV's een in
komen bezorgt, maar laat ze, in ruil voor 
ons vele belastinggeld eindelijk hun mond 
houden. Gebeurt er iets in het nieuws? 

Jean-Marie De Decker, Margriet Her
mans, Sabine De Vos, Jan Van Rompaey, 
... weet raad. Het vreemde en uitzon
derlijke is bovendien dat al die types over 
alles een mening blijken te hebben. 'Ge
netisch gemanipuleerde maïs? Onge
zond!' 'Genetisch gemanipuleerde maïs? 
Dé toekomst voor de landbouw' luidt het 
twee dagen later met een even ernstig 
gezicht. Dat ze pretentie hebben tot daar 
aan toe, dat de VRT dit soort mensen 
blijft opvoeren als kenners, gaat me net 
iets te ver. Nuja, dan kunnen ze zich op 
Ter Zake weer afvragen hoe het toch 
komt dat haast niemand weet dat er een 
Vlaamse en een federale regering is. Als 
de maïs maar poft... 

W.B. 
Wetteren 15 

• '«r 

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

OPGAVE 120 

HORIZONTAAL 
6. Onder deze dracht kan een 

wolf schuilgaan (13) 
9. Engels bevel om op te 

stappen (2) 
10. De huidige tijd (12) 
11. Geeft aan dat er iets aan is 

vooraf gegaan (2) 
12. Met behulp van zulke in

strumenten kun je ach
terhalen wat iemand an
ders te melden heeft (12) 

16. Kan een medicijn zijn, 
maar zou ook de gezond
heid kunnen bedreigen 
(5) 

17. Zo'n tocht maak je niet te 
voet (3) 

18. Ontspanningen die onmis
baar zijn voor een ladder! 
(7) 

20. Komt uit een warme oven 
(5) 

21. Monnikenkledij (2) 
VERTICAAL 

1. Bagageruimte op de fiets 
(8) 

2. Goedkoop (11) 
3. Die twee horen bij elkaar 

(4) 

4. Die IS superieur of denkt 
dat hij (zij) 't is (8) 

5. 0-0 (10) 
7. Sluit- en verbindingsmid

delen (6) 
8. Voor deze snoeperij heb je 

eiwit, amandelen, noten 
en suiker nodig (4) 

13 Gezond (3) 
14. Deze Kempische plaats is 

vermaard vanwege de 
drinkbeker van keizer Karel 
(4) 

15. Van zo'n gebogen been 
heeft de mens er twaalf 
paar (3) 

19. Betreft de bovenkant (2) 

OPLOSSING OPGAVE 119 

Horizontaal: 4. ontwerp; 6. 
bloeitijd; 7. leep; 8. bis; 9. 
geparadeer; 13. Lier; 15. ge
heim- 16. Ierse; 17. knieën; 
18. kopstuk, 20. Ed; 21. wade; 
23. beton; 24. pst. 
Verticaal: 1. ander paar mou
wen; 2. kwetsbaar, 3. vredes
beleid; 5. alleseters; 10. Eire; 
11. resem; 12, gebod; 14. ren; 
16. ineens; 19. kat; 22. dop. 
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Adeline Baetens uit Borrekent 
145 te 9450 Denderhoutem 
wint van deze week. Zij krijgt 
binnenkort Moord en dood
slag In België van Jeroen 
Wils thuisbezorgd. 
De briefkaart met de oplossing 
van opgave 120 verwachten 
wij ten laatste op maandag 2 
november a.s op onze redac

tie, Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel. De winnaar van 
deze opgave ontvangt dan 
AAoord en 
doodslag In 
België van 
Jeroen Wils, MOORD I 
uitgegeven DOODSLAG 
bij Scoop te iN BEISIE 
rpnt- iiJ«rwii — 
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O p de geluidskaart is Vlaanderen zo stilaan 

'grijs' aan het worden. Er zijn haast geen 

gebieden meer waar het nog 'stil' is of kan zijn. 

Sinds dit voorjaar telt Limburg, als eerste Vlaamse 

provincie, drie beschermde 'stiltegebieden'. 

T-i 

„De verspreiding van geluid hangt af van 
de weersomstandigheden en van obsta
kels die zich in het geluidspad bevinden, 
en hierdoor ook van de hoogte waarop de 
geluidsbron zich bevindt. De hinder is 
lokaal, maar veralgemeend en regelmatig 
aanwezig. De invloedssfeer van een ge
luidsbron reikt hoogstens een paar ki
lometer ver, doch alle bronnen samen 
verstoren bijna het volledige Vlaamse 
grondgebied." (Uit Het Milieu- en Na

tuurrapport Vlaanderen, 1996) 

„Minister voor Ruimtelijke Ordening 
Baldewijns wil een oplossing voorzien om 
het probleem van de kartingbanen op te 
lossen. Vele banen liggen op een in
dustriezone terwijl ze wettelijk gezien 
thuishoren in recreatiezones. Baldewijns 
denkt nu aan een nieuwe ruimtelijke 
zone: de zone voor luidruchtige recre

atie." (Uit Het Belang van Limburg van 
donderdag 18 juni 1998) 
Een goed verstaander heeft maar een half 
woord nodig: als we niet zeer snel, zeer 
grondig ingrijpen, is er binnenkort in 
Vlaanderen geen cm2 meer waar het nog 
'stil' is. Waarbij 'stil' betekent dat alleen 
de gebiedseigen omgevingsgeluiden nog 
hoorbaar zijn. Door de Ruimtelijke Or
dening aan zijn laars te lappen en te 
knoeien met alle mogelijke plannen heeft 
de gemiddelde Vlaming er zelfs voor 
gezorgd dat 81% van de natuurgebieden 
'potentieel verstoord' is door geluids
hinder. Daar kan je moeilijk fier op zijn. 

BEZOEK TOEGELATEN 
Vlaanderen is dat ook met, en her en der 
worden mondjesmaat maatregelen ge
nomen om de laatste stille plekjes te 
vrijwaren. De provincie Limburg - waar 
het groene, stille toerisme een belangrijke 
bron van inkomsten is - was het eerst 
klaar met haar huiswerk en opende eind 
april haar eerste zgn. 'stiltegebieden'. „In 
1992 heeft het provinciebestuur een stu
diebureau de opdracht gegeven om een 
geluidskaart op te maken" zegt Frieda 

Brepoels, gedeputeerde van Ruimtelijke 
Ordening, Milieu en Natuur. „Het was de 
bedoeling na te gaan welke gebieden in 
aanmerking komen om in het stiltebeleid 
te worden opgenomen.". De plannen 
kwamen ook het Vlaamse gewest ter ore 
en dat besloot - via AMINAL - samen te 
werken. „We hopen dat de inspanningen 
kunnen leiden tot wetgevend werk rond 
stiltegebieden" verklaart Brepoels. 
Die wetgeving is tot op heden onbe
staande. Wat een stiltegebied is, hoe het 
moet worden afgebakend, welke normen 
en regels er gelden: niemand weet het 
exact. Brepoels geeft alvast de richting 
aan: „Stiltegebieden kan je definiëren als 
gebieden van een zekere omvang, waarbij 
het geluidskarakter en de geluidsbelasting 
als gebiedseigen kunnen worden be

waarde kan worden aangetoond. Als ge
volg van de combinatie van verschillende 
beschermingsstatuten moet dat stille ka
rakter vanzelfsprekend gehandhaafd 
worden". Meer concreet denkt de ge
deputeerde aan duidelijke signalisatie 
rond de gebieden, zodat bezoekers weten 
dat ze best niet ai te veel lawaai maken. 
„Voor alle duidelijkheid: het is niet de 
bedoeling deze gebieden af te sluiten voor 
het (grote) pubhek. Het is juist de be
doeling mensen te laten genieten van de 
stilte. De stilte mag niet worden op
gesloten in een reservaat." 

bijgaand kaartje valt af te leiden dat twee 
van de drie stiltegebieden aan Nederland 
grenzen. Dat kan geen toeval zijn. „Ne
derland kent inderdaad al langer een 
beleid rond stiltegebieden" zegt Brepoels. 
„Door ons aan te sluiten bij Nederlandse 
gebieden halen we hen voor een gedeelte 
in. Het komt er nu op aan om samen met 
het Vlaamse gewest een plan uit te wer
ken dat inspeelt op het Nederlandse be-

Drie 
stiltegebieden 

Waarmee de theorie van de zichzelf-
vernietigende voorspelling wel erg dicht
bij komt: als iedereen wil gaan genieten 
van de stilte, dan zou er wel eens een 
drukte van jewelste kunnen ontstaan. 
„Mede daarom denken we aan het op
leiden van 'stiltegidsen' en het versprei
den van een stiltebrochure in het najaar. 
Je moet ook niet denken dat je van 
vandaag op morgen hele horden toeristen 
de gebieden zullen bevolken. De ervaring 
leert dat dit soort initiatieven zeer traag 
doordringt tot de bevolking. Vroeger 
kreeg je bv. geen mensen op de been bij de 
opening van een natuurgebied, maar nu 
staat iedereen te dringen om er bij te zijn. 
In deze specifieke gevallen blijft genieten 
van de stilte natuurlijk de hoofddoel
stelling." verduidelijkt Brepoels. 

HUP HOLLAND, HUP 
„Ik merk ook een verschil in opvatting 
tussen het provinciebestuur en de 
Vlaamse overheid" pikt beleidsmedewer
ker Peter Vanlommel daarop in. „De 
Vlaamse wetgever houdt breedvoerige 
discussies over het precieze aantal de
cibels dat er in een stiltegebied al dan niet 
gemeten mag worden. Natuurlijk zijn 
normen belangrijk, maar wij menen dat 
een stiltegebied in de eerste plaats 'rust
gevend' moet zijn. Daarnaast moet het 
gebied ook landschappelijk waardevol 
zijn. Om je niettemin een idee te geven 
van de geluidssterkte: wij streven naar 
ongeveer een stilte van 40dB, zowat het 
gemiddelde van vogelzang." 
In de provincie Limburg zijn er nu drie 
gebieden die het stempel 'gegarandeerd 
stil' kunnen opgeplakt krijgen: Stram-

proyerbroek (Bree, Kinrooi, Bocholt), 
Gerhagen (Tessenderio) en Hoogbos-

Snouwenberg (Voeren - Altenbroek). Uit 

leid ter zake. We moeten ons ervoor 
hoeden een geheel andere reglementering 
uit te werken." 

DAG VRIEND ORTOLAAN... 
Is het nog niet te laat? En wat als morgen 
een grote multinational wenst te inves
teren in het laatste stukje open, stille 
ruimte, maar daar wel 500 arbeidsplaat
sen tegenover zet? „Deze drie gebieden 
zijn al door het gewestplan beschermd" 
verduidelijkt Brepoels. „Door ze het bij
komend statuut van 'stiltegebied' te ge
ven, krijgen ze een extra bescherming en 
sluit je uit dat het karakter van het gebied 
wordt aangetast. In de andere Vlaamse 
provincies zal het wel veel moeilijker zijn 
om nog echte stiltegebieden te vinden." 
Deze gebieden zijn ongetwijfeld een zin
vol initiatief, maar wie 's avonds thuis
komt, moet toch ook rust hebben. Zou 
het beleid niet beter gaan in de richting 
van een totale vermindering van het la
waai? „Je moet realistisch blijven" pikt 
Brepoels in. „Natuurlijk werken we aan 
de geluidsproblematiek in zijn geheel, 
maar verkeer en industrie kan je niet 
zomaar uitschakelen. De stiltegebieden 
vormen alvast een alternatief." 
Vanlommel vult haar aan: „Op Europees 
en Vlaams vlak is men vooral bekommerd 
om het verkeer en met name de lucht
havens. Overal wil men de overlast van 
zwart terugbrengen naar grijs. Maar Lim
burg kent nog echt 'witte' gebieden op de 
geluidskaart. Dat willen wij zo houden." 
„Vergelijk het met de mestproblematiek" 
zegt Brepoels. „Heel Vlaanderen heeft er 
nu last van. Dat mag met geluid niet 
gebeuren. Indien men op een verant
woorde manier omspringt met de be
schikbare ruimte dan heeft de stilte in die 
drie gebieden niets te vrezen." Brepoels 

verwijst ook naar het beleid rond de 
industrieparken. Er is een tijd geweest dat 
elke gemeente - wilde ze meetellen - zo'n 
bedrijventerrein moest hebben. Alle on
dernemingen die minder gewenst waren 
in de dorpskern, konden tegen gunst-
voorwaarden hun activiteiten verderzet
ten net buiten de bewoonde zone. „De 
eigenaars konden er zelfs naast gaan 
wonen. Het gevolg was nog meer ver
snippering zonder dat daar werkgele
genheid tegenover stond." 
Niet alleen de mens ondervindt trouwens 
hinder van lawaai: ook dieren zijn in hoge 
mate gevoelig voor de overlast. Ook 
dieren hebben het liever rustig. Zo wor
den nogal wat vogelsoorten niet meer of 
nog zeer zelden waargenomen in Lim
burg. De ortolaan is al verdwenen, de 
watersnip, de korhoen, de klapekster, de 
purperreiger, de velduil en de wulp zijn 
hun koffers aan het pakken. Vogels als de 
boomieeuwerik, de buizerd, de havik en 

Het Is zeker 
niet de 
bedoeling dat 
er geen 
mensen meer 
Inde 
Limburgse 
stiltegebieden 
komen. De 
bezoekers 
moeten de 
rust wel 
respecteren. 

Cerhagen (Tessenderio), 
Stramproyerbroek (Bree, Kinrooi, 

Bocholt), en Hoogbos-Snouwenberg 
(Voeren - Altenbroek) zijn de drie 

Limburgse stiltegebieden. Dat twee 
ervan aan Nederland grenzen 

Is geen toeval. 

de grutto zullen dan wel volgen. Mogelijk 
kunnen we hen nog in Vlaanderen hou
den. Als het wat stiller kan. 

(gv) 
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