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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

F DF-voorzitter Olivier Mangain is de 

pedalen kwijt. Uit protest tegen de 

'racistisciie' Vlaamse regering die via 

rondzendbrieven de faciliteiten uitdovend 

interpreteert en in de Vlaamse Rand een 

uitgesproken Vlaams en sociaal woonbeleid 

voert, riep Mangain tot 'mciviek' gedrag op. 

Maingain vroeg de Franstalige Vlamingen in de 

faciliteitengemeenten het Vlaamse kijk- en 

luistergeld en de waterheffing niet te betalen. 

Het incident is zo idioot, aldus VU-

voorzitter Patrik Vankrunkelsven, „dat bet in 

feite geen reactie waard is. Ware het niet dat 

CVP en SP met PRL énFDF een akkoord 

afsloten dat de Vlaamse aanwezigheid in Brussel 

en in Rand nog verder verkwanselt. In de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers en met 

behulp van een overwegend Franstalige 

meerderheid wordt het onvoorwaardelijk 

gemeentelijk EU-stemrecht doorgevoerd. 

Daaraan wordt op vraag van PRL en FDF de 

verkorte en versoepelde naturalisatieprocedure 

voor inwijkelingen gekoppeld. De nieuwe 

Belgen krijgen daardoor stemrecht. 

Laat dit duidelijk zijn: de VU is 

principieel gewonnen voor de invoering van 

gemeentelijk stemrecht én voor EU-burgers én 

voor niet-Europese migranten. Maar, zo'n 

fundamentele democratische hervorming 

vraagt om een fundamentele discussie. Door 

vliegensvlug de betreffende hervorming door 

de parlementaire strot te duwen, ontwijkt 

premier Dehaene handig het debat over 

politieke participatie van vreemdelingen. De 

VU is van mening dat „wie wil deelnemen aan 

de besluitvorming in een bepaalde gemeenschap 

een elementaire betrokkenheid bij die 

gemeenschap moet kunnen aantonen. 

Bovendien komen de Brusselse Vlamingen en de 

Vlamingen in de Randgemeenten door de 

ondoordachte invoering van het EU-stemrecht 

en het feitelijk migrantenstemrecht electoraal 

zwaar onder druk te staan." 

De democratische Vlaams-nationalisten 

eisen daarom een koppeling van het 

betreffende stemrecht aan belastingsplicht, aan 

kennis van de streektaal en aan een 

verbHjfsduur van vijf jaar. Bovendien staat de 

VU op een vertegenwoordiging van minstens 

25 Vlaamse zetels in de Brusselse 

hoofdstedelijke raad. ,JPremier Dehaene weigert 

rekening te houden met deze eisen, maar betaalt 

wel aan PRL-FDF de prijs van de versoepelde 

naturalisatieprocedure." 

Uit protest daartegen hielden de VU-

parlementsleden een symbolische actie. 25 

'Brusselse zetels' werden aan de hekken van het 

federale parlement vastgeketend. Daarmee 

roepen de VU-parlementsleden de CVP en SP 

op om voor één keer moedig de Vlaamse kaart 

te trekken. 

De protesterende parlementsleden 

werden opgepakt. Gelukkig werden ze, hun 

zetels incluis, terug 'vrij gelaten'. 

(evdc) 
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Lawaai: het laatste 16 

W IJ gebruiken nogal eens het trein
station van Groot-Bijgaarden. En ra

den de lezer aan dat ool< eens te doen, 
daar zal hij zien hoe de ooit roemrijke 
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen zijn afgang ondergaat. Wie 
door de ramen kijkt, merkt dat het ge
bouwtje er leeg en onbeheerd staat, dat 
dit station geen station meer is maar nog 
enkel als op- en afstapplaats dienst doet 
Een kaartje kun Je er niet 
meer kopen en met wat ge
luk rijd Je ongewild gratis • 
naar Je bestemming. De 
omgeving van het station 
ligt er bij alsof de maat
schappij morgen definitief op de fles gaat 
Wie de buurt kent weet dat het station ooit 
betere tijden heeft gehad, toen vele 
kleine, maar arbeidsintensieve, bedrijven 
eikaars buren waren Vele ondernemingen 
gingen dicht of verhuisden en deze die er 
bleven of de nieuwe die er kwamen legden 
voor hun wagenpark en hun personeel 
gigantische parkings aan Wat is com
fortabeler dan met de eigen auto naar Je 
Job rijden en parkeren tot onder de prik-
klok? Zo raakte de aanvoer van werk
nemers via de trein in onbruik en de 
gevolgen duidelijk: klokvaste files door de 
randgemeenten richting Brussel. 
Het dodo station van Croot-BIjgaarden, en 

dit is maar één voorbeeld, toont aan dat de 
NMBS op een dood spoor zit, de maat
schappij heeft zich met aangepast aan de 
gewijzigde toestand. Waarom kunnen 
werknemers die in de rand rond Brussel, of 
een andere grootstad, werken met verleid 
worden om met de trein naar hun kantoor 
of atelier te rijden? Waarom kan de spoor
wegmaatschappij die bedrijven met over
halen hun (zwaar) transport op de trein te 

Dood spoor 
zetten in plaats van de nabijgelegen Ring, 
de autostrades en de steenwegen nog 
meer te belasten? 
Dit is natuurlijk maar één aspect van het 
mobiliteitsprobleem en alleen dit deeltje 
willen oplossen zou ons geen moer hel
pen. Maar het toont aan dat de NMBS, als 
voornaamste en best uitgeruste partner in 
het openbaar vervoer, te weinig heeft 
ingespeeld op de noden van de veran
derde tijd. 
Ooit was de NMBS het neusje van de zalm, 
vandaag is de maatschappij een logge, 
verouderde machine. ZiJ is verziekt door 
politieke benoemingen, waarvan de hoog
ste in rang Etienne Schouppe (CVP) als hét 

voorbeeld mag gezien worden In een 
wanhoopspoging heeft de directie al haar 
eieren in het HST-nest gelegd En alhoewel 
door zowat iedereen gewaarschuwd heeft 
de NMBS-top krachtig en hooghartig elke 
kritiek naast zich gelegd. De gevolgen zijn 
er naar Nog meer landelijke stations wor
den gesloten, de buurt vervuilt en de 
perrons verloederen, de treinwagons stin
ken, door defecten wegens onvoldoende 
onderhoud of teveel werken op teveel 
lijnen tegelijk nemen de vertragingen toe 
Om de klachten over te weinig tremen te 
verhelpen worden ongeschoolde werkne
mers ingeschakeld, waardoor de boel nog 
meer verziekt en bij het personeel frus
traties veroorzaakt. Bijna elke dag is er wel 
ergens misene met het spoor 
Onderhand is duidelijk geworden dat de 
problemen biJ de NMBS met van voor
bijgaande aard zijn, de maatschappij lukt 
er maar niet in om aan haar voornaamste 
opdracht te voldoen- een beetje comfort 
bieden en een beetje op tijd vertrekken en 
aankomen Dhr Schouppe schroomt er 
zich niet voor te bekennen dat voor de 
reizigers het einde van de misene nog met 
in zicht IS. De NMBS vraagt het treinende 
publiek nog een paar Jaar geduld, tot het 
Jaar 2004, 2005! 
Tegen de gigantische bouwkundige en 
financiële inspanningen smaakt zo'n uit

spraak bitter, bovendien wordt de hoog
hartigheid waarmee dhr Schouppe de 
klachten wegwuift stilaan ondraaglijk Dat 
de gedelegeerd bestuurder die met zovele 
miljarden overheidsgeld werkt zo weinig 
eerbied voor de reiziger kan opbrengen en 
de ondermatige dienstverlening van de 
maatschappij verschoont, doet vele vra
gen stellen over de degelijkheid van zijn 
bestuur Als de NMBS-top echt met beter 
kan, IS zijn vervanging de enige remedie 
En dit als eerste stap naar een trapsgewijze 
regionalisering van de NMBS De oprich
ting van een Vlaamse spoorwegmaat
schappij, respectievelijk een Waalse, zou 
de start kunnen zijn voor een ernstig 
geïntegreerd openbaar vervoer. Want zo
als dat nu loopt (en in vele gevallen he
lemaal met loopt) kan het toch niet 
meer 
Een spoorwegmaatschappij - hoe roemrijk 
haar verleden ook was - die niet draait, 
hoeft met te blijven bestaan, zij kan maar 
beter meteen vervangen worden door een 
met visie geleid bedrijf Bevrijd van de 
logge NMBS-structuren met hun politiek-
benoemde figuren en hun oudbakken 
ideeèn, kan Vlaanderen de uitdaging van 
een eigen spoorwegmaatschappij beslist 
aan. 

Maurlts van Liedekerke 



De verkeerde kant 
Etienne Schouppe en de zijnen blijven de 

wetten van de economie tarten en komen 

- totdat een verstandig iemand de stekker 

zal uittrekken - met een -tigste 

aanpassing van de uurregeling van de 

treinen. De moegetergde pendelaar zal 

geholpen worden met o.a. de afschaffing 

van een aantal piekuurtreinen. Intussen 

blijkt dat goed 75% van onze 

medemensen er nog niet aan denkt om 

op een trein of bus te stappen. Voor het 

woon-werkverkeer krijgen zelfs de 

benenwagen en de fiets de voorrang op 

het openbaar vervoer. Wegens efficiënter, 

maar vooral ook: sneller. Vraag het eens 

aan wie achter een gratis Hasselts busje 

in de file staat. Tip voor de NMBS: het 

winteruur is bijna een week in voege! 

Loon naar werken? 
„Een diploma van hoger secundair onderwijs brengt genniddeld 
een bruto maandloon van 111.770 frank op. Een universitair 
diploma IS op de arbeidsmarkt meer waard. De meeste uni-
versitairen brengen ongeveer 150.477 frank bruto per maand in 
het laatje (. ) Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe sneller het 
loon stijgt in de loop van de carnère Voor universitairen krijgt een 
mln-30 jarige gemiddeld 100 664 frank per maand Tussen 30 en 
40 jaar wordt dat al gauw 149.665 frank en 40-jangen kunnen 
rekenen op 192 611 frank." 

Uit de salarisenquête van Vacature van zaterdag 24 oktober 
1998 

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

Bij de herlezing van de dos
siers rond X1 blijlct een cruciaal PV 
'vergeten' te zijn. 

Een leven lang 40.000 fr./mnd 
is de hoofdprijs van een nieuw kraslot 
dat eind van dit jaar te koop is. Om het 
te kunnen kopen zal men voortaan wel 
meerderjarig moeten zijn. 

De borstomvang van 
jonge(re) vrouwen neemt almaar toe. 

Marcel Vervioesem, gekend 
van de op kinderporno jagende vzw 
Morkhoven, wordt er door o.a. zijn 
broer van beschuldigd zelf zedenfei
ten te hebben gepleegd op minder
jarigen. 

Omdat de wachtlijsten hallu-
cinant lang werden, dreigde de thuis-
begeleiding voor autistische kinderen 
ermee kandidaten strenger te selec
teren. 

Om vrouwvriendelijker te zijn 
gaat de SP ritsen. 

De werken aan de E313 zijn 
voltooid. 

Vooral door het onveilig vrijen 
stijgt het maandelijks aantal seropo-
sltleven opnieuw. 

Anti-tabakswet of niet: steeds 
meer jongeren roken. 

Tijdens de recente watersnood 
werden 21.247 huizen beschadigd. 

' Een drietal Franstaligen uit de 
'zes' die bij de Vaste Commissie voor 
Taaltoezicht een klacht hadden inge
diend omdat ze hun K&L-geld in het 
Nederlands moesten betalen kreeg ge
lijk. 

- Jeugdrechters springen nogal 
willekeurig om met de straffen die zij 
opleggen aan de jonge delinquenten. 

Tot slot: Mary Servaes, beter 
gekend als de Zangeres zonder Naam is 
overleden. De koningin van het le
venslied werd 79. 
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VOLKSRECHTBANK 
Mede om communautaire redenen heeft 
de Antwerpse hoogleraar strafrecht Chris 

Van den Wyngaert ontslag genomen uit de 
commissie-Franchimont (zie ook blz.3). 
In die commissie, voorgezeten door de 
autoritaire Luikse hoogleraar Michel 

Franchimont, wordt momenteel de her
vorming van het 19de eeuwse strafpro
cesrecht voorbereid. Eerder stond de 
commissie aan de wieg van de reeds 
goedgekeurde wet-Franchimont. Sinds 2 
oktober jl. is die 'kleine hervorming' van 
toepassing. Daardoor worden de rechten 
van zowel slachtoffer als verdachte uit
gebreid. Daartoe hoort het vervroegde 
recht op inzage van het gerechtsdossier. 
Bovendien kunnen verdachte, slachtoffer 
en verenigingen allerhande die zich bur
gerlijke partij stellen het verloop van het 
onderzoek beïnvloeden door bijkomende 
onderzoeksopdrachten te eisen. Opmer
kelijk is dat daardoor zowel advocaten als 
onderzoeksrechters reeds in een vroeg 
stadium van het onderzoek gegevens aan 
de pers mogen overmaken. De vraag is of 
men daardoor nietnaar een soort volks
rechtbank evolueert of naar een me-
diatisering en privatisering van het ge
rechtelijk onderzoek. De Vlaamse op
positiepartijen hadden alvast heel wat 
kritiek op de wet-Franchimont. De Frans
taligen stonden op één lijn. De CVP 
stemde met hen mee. 

VERDACHT-
VRIENDELIJK 
Datzelfde scenario lijkt zich nu ook voor 
te doen naar aanleiding van de voorziene 
hervorming van het in 1808 vastgelegde 
Wetboek van Strafvordering. Over deze 
'grote hervorming' raken de Franstalige 
en Nederlandstalige hoogleraren het niet 
eens. De kritiek van professor Van den 
Wyngaert op de 'opgedrongen' Frans
talige visie IS niet mals. De professor 
aanziet de voorziene hervormingen als 
een bedreiging voor de democratie, het 
gelijkheidsbeginsel en het algemeen be
lang. Zo wordt voorgesteld om de de
batten over procedurefouten reeds tij
dens het vooronderzoek te laten plaats
vinden. Zogezegd om nadien vrijspraken 
om procedurele redenen te vermijden. In 
de praktijk echter, zo waarschuwt Van 
den Wyngaert, zal deze voorziene maat
regel een averechts effect hebben. Te
meer, omdat telkens verschillende ma
gistraten op verschillende niveaus de
zelfde procedurele beslissingen moeten 
behandelen. Daarvoor zijn overigens de 
nodige middelen, noch mensen voor
zien. 

Kortom, het systeem is zo omslachtig dat 
de kans op procedurele- of vormfouten 
en dus ook op vrijspraak wordt verhoogd. 
Komt daar nog bij dat de hele procedure 

achter gesloten deuren zal plaatsvinden. 
Tot slot, maar niet in het minst laat de 
commissie-Franchimont ook na om het 
Belgisch systeem van verjaring aan te 
passen. Op die manier werkt men een 
uiterst 'verdachtvriendelijk' systeem uit. 
Dat kan nauwelijks aan het algemeen 
belang, laat staan aan de rechtszekerheid 
voldoen. Het voorziene systeem, aldus de 
professor, leidt bovendien tot een slui
pende privatisering van het gerecht. „Zo

wel verdachte als slachtoffer zullen voor 

de aanwending van de procedures een 

beroep moeten doen op een advocaat. 

Indien niet tezelfdertijd wordt gesleuteld 

aan de regels inzake kosteloze rechts

bijstand zullen vooral de meest kapi

taalkrachtigen van deze nieuwe proce

dures gebruik maken." 

GEVOELIGE SNAAR 
VU-kamerlid en Justitiespecialist Geert 

Bourgeois is het nagenoeg volledig eens 
met de kritiek van professor Van den 
Wyngaert. Bovendien aanziet hij haar 
ontslag uit de commissie-Franchimont als 
een probleem. Aangezien er nog slechts 
één Vlaamse hoogleraar tegenover drie 
Franstaligen in de commissie zetelt, is het 
'evenwicht', voor zover daar sprake van 
was, op de helling gezet. Daarover in-
terpelleerde Bourgeois minister van Jus
titie Tony Van Parys. 

De minister zei begrip op te brengen voor 
het ontstane onevenwicht tussen de taal
groepen. Daarom zal hij de werking van 
de commissie binnenkort evalueren. Van 
Parys, die eerder voor de splitsing van 
Justitie pleitte, minimaliseerde echter de 
uiteenlopende cultuurgebonden 
visies in de commissie. Hij wou niet 
bevestigen, zoals prof. Van den Wyngaert 
het stelde, dat de Nederlandstalige hoog
leraren er niet eens een afwijkende me

ning mogen op nahouden. 
Bourgeois raakte nog een andere ge
voelige snaar. Steeds meer professoren 
schrijven in allerhande commissies de 
wetteksten. Dat hoort het parlement toe. 
Daar ook moet het debat plaatsvinden en 
de wetten worden opgesteld. Academici 
kunnen adviezen verstrekken en mee
helpen met de technische uitwerking van 
wetgeving. 

KIND VAN REKENING 
Vanuit verschillende Vlaamse gemeenten 
klinken alarmkreten over het gebrek aan 
middelen voor buitenschoolse opvang. 
Ook de organisatie Kind en Gezin trekt 
aan de alarmbel. 
Kinderopvang is een gemeenschapsma
terie. Niettemin houdt de federale re
gering een belangrijke vinger in de pap. 
Zo financiert het federaal Fonds voor 

Collectieve Uitrusting en Diensten de bui
tenschoolse opvang. Daarvoor betalen de 
werkgevers 0,05% op de lonen. Vanaf 1 
januari 1999 wordt dit een verplichte 
sociale zekerheidsbijdrage. Op die manier 
'past' kinderopvang binnen de federale 
Sociale Zekerheid en eigent de federale 
overheid zich gemeenschapsbevoegdhe
den toe. 

De VU eist de afschaffing van het Fonds 
voor Collectieve Uitrusting en Diensten. 
De flagrante scheeftrekkingen zijn daar
toe een bijkomende reden. Tijdens het 
dienstjaar 1998 ging 229 miljoen fr. naar 
Nederlandstalige projecten, tegenover 
liefst 1.145 miljoen fr. naar Franstalige. 
Op zijn minst zouden de middelen van 
het Fonds op een objectieve wijze over de 
verschillende gemeenschappen en op ba
sis van het aantal kinderen verdeeld moe
ten worden. De VU diende daartoe een 
amendement in. 
VU-kamerlid Annemie Van de Casteele: 

Creatief met 

treinen. Hoe 

lang nog? 

29 oktober 1998 



Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, ik heb een raadsel voor u klaar. Het kost 
enkele honderden franken, ge hebt er een ganse dag plezier van en 
ge zit droog. Wat is het? Een ticketje van de NMBS! Samen met 
onzen Adam ben ik immers eens gaan testen hoe ik het 
gemakkelijkst naar de Elisabethzaal in Antwerpen kan gaan voor 
de OW-meetingpartij van zondag 15 november. De Bruine 
Maesen stond mij al uit te lachen toen ik op De Lijn - iets waar hij 
zo vroeg in de morgen al niet meer recht over kon lopen! -
stapte. 

Twee haltes later, konden we al te voet verder: Adam had moeten 
overgeven, een medepassagier was erin gestruikeld en de be
stuurder van de bus was van ellende tegen een paal gereden. De 
paal bleek van een of andere bovenleiding in Brussel-Noord te 
zijn, een met stip genoteerde trefplaats voor geaccidenteerde 
spoorloze NMBS'ers. 

Na anderhalf uur wisten Adam en ikzelf een plaatsje te be
machtigen tussen de compartimenten van eerste en tweede klasse. 
De eerste klasse mochten we niet in, in de tweede klasse lekte het 
dak zo erg dat wij een bezoek van Albert II en Paola niet 
uitgesloten achtten en daarom reeds hadden postgevat in de 
tussenruimte. 

JMechelen nog niet goed gepasseerd wachtte ons een nieuwe 
verrassing: een op hol geslagen drankkarretje, achternagezeten 
door 'ne kleinen dikke met een geleerd brilleken die in on
verstaanbare Nederlandse volzinnen schreeuwde dat hij die 

g..ver 'se Schoepen er een keer flink onder zou schoepen. 
Voor de terugreis hebben wij de taxi genomen. Onder het 
lachende en ladderzatte oog van de Bruine Maesen werden wij 
door Ludwina opgevangen. Daar dampt mij de koekoek! 
Uw getrei(n)terde, 

De Gele Geeraerts 

4 DOORDEWEEKS ^ 

„Dat alle Franstalige partijen tegenstem

den, kan men nog begrijpen. Dat de 

Vlaamse parlementsleden van CVP en SP 

dit amendement wegstemden, is het zo

veelste bewijs dat zij op geen enkele 

manier de rechten van de Vlaamse kin

deren verdedigen. De Vlaamse kinder

opvang is dan ook het kind van de re

kening." 

KOPIE 
De CVP-fractie in het Vlaams parlement 
heeft een nota goedgekeurd over de 
plaats van Brussel in de verdere staats
hervorming. Eerder had minister-presi
dent Luc Van den Brande daarover kracht
lijnen uitgetekend. Toen bleek al dat de 
minister-president te rade was gegaan bij 
Brussels VU-raadslid Sven Gatz. Deze 
trend wordt verdergezet. Het Brussels 
dossier van de CVP is nagenoeg een kopie 
van de VU-voorstellen. 
Dat is een bemoedigende vaststelling. 
Toch moet één en ander worden ge
nuanceerd. Zo is het VU-partijbestuur 
akkoord gegaan met de nota van Gatz. Of 
het CVP-partijbestuur instemt met de 
nota van de CVP-fractie in het Vlaams 
parlement is zeer de vraag. Bovendien 
rijzen er ook enkele inhoudelijke ver
schillen tussen VU en deze fractie. Zo 
gaan Van den Brande en zijn collega's net 
zoals de VU uit van de tweeledigheid, 
maar passen de Vlaamse christen-demo
craten het confederate principe niet vol
ledig toe. Allicht onder invloed van Brus
sels CVP-minister/os Chabert blijft men 
de rol van het Brussels gewest beklem
tonen. Deze zou meer bevoegdheden in 
handen houden dan de VU voorziet. De 
CVP eist wel dat daartegenover in de 
Brusselse hoofdstedelijke raad bij dubbele 
meerderheid wordt gestemd. Of dat een 
werkbaar, laat staan realistisch scenario 
is, valt te betwijfelen. Hoe dan ook, de 
VU is daar a-priori niet tegen gekant. 
Toch leggen de democratische Vlaams
nationalisten eerder de klemtoon op de 
toegenomen beslissingsmacht van resp. 
de Vlaamse en Waalse of Franstalige 
regering ten aanzien van belangrijke 
Brusselse bevoegdheden. 

BAND 
Voor VU moet de tweeledigheid in de 
Brusselse hoofdstedelijke raad ook van 
onderuit worden opgebouwd. Dat be
tekent dat de leden van Vlaamse Ge

meenschapscommissie (VGC) en deze van 
haar Franstalige tegenhanger, de CO-
COF, rechtstreeks worden verkozen De 
op zijn minst 25 rechtstreeks verkozen 
mandatarissen van de GGC en de 50 
mandatarissen van COCOF bevestigen 
dan de tweeledige opbouw van de hoofd
stedelijke raad. De CVP blijft erbij om 
eerst de mandatarissen van de hoofd

stedelijke raad te verkiezen en nadien 
VGC en COCOF door de Brusselse par
lementsleden te laten samenstellen. 
Net zoals de VU pleiten de christen
democraten in het Vlaams parlement 
voor een versterkte band tussen Vlaan
deren en Brussel. Het verschil tussen 
beide partijen ligt hierin dat de CVP een 
grotere rol ziet weggelegd voor de VGC. 
Allicht onder invloed van Vlaams mi
nister en Brusselaar Brigitte Grouwels wil 
de Vlaamse CVP dat tijdens de ver
kiezingen van het Vlaams parlement een 
aantal Brusselse parlementsleden worden 
verkozen. Tot nu toe geldt de regel dat de 
eerste zes Vlaamse verkozenen voor de 
Brusselse hoofdstedelijk raad ook deel 
uitmaken van het Vlaams parlement. De 
CVP wil een dergelijk dubbel mandaat 
afschaffen. Daartegenover zou het aantal 
parlementsleden blijven toenemen. 

P rofessor Chris Van den Wyngaert, hoogleraar Strafrecht 
aan de Universiteit Antwerpen (UIA), stapt uit de 

commissie-Franchimont. Andermaal bevestigt een 
onbevooroordeeld waarnemer de toenemende kloof 

tussen de Franstalige en Nederlandstalige juridische wereld. 

Onwezenlijk 
Op 14 Oktober jl. ontketende de bijna op 
rust gestelde procureur-generaal van het 
Hof van Cassatie Eliane Liekendael een 
storm van politiek protest toen ze tijdens 
haar rekwisitoor op het Agusta-Dassault-
proces stelde dat de rechtsstaat In gevaar 
is. De procureur verwees daarbij naar de in 
het Octopus-akkoord vermelde Hoge 
Raad voor Justitie. Via deze Raad is een 
nieuwe benoemingsprocedure voor hoge 
magistraten in het leven geroepen. Het 
ligt daarbij in de bedoeling de depo
litisering van de magistratuur zoveel mo
gelijk te waarborgen. Liekendael, die voor 
haar kritiek enkel steun kreeg van het 
Vlaams Blok, beschouwt het feit dat de 
'inteelt' bij de hoge magistratuur voort
aan tot het verleden behoort als een 
bedreiging voor de rechtstaat. 
De uitval van Liekendael en de reacties 
daarop hadden iets onwezenlijk. Zo had de 
ergernis van de procureur nauwelijks iets 
vandoen met rechtszekerheid, noch 
rechtsgevoel. In Knack yan 21 oktober jl. 
legde hoofdredacteur Hubert van Hum-
öeeA-terecht een verband tussen het on
behagen tijdens de Witte Mars en het ge
voel bij brede lagen van de bevolking dat er 
geen recht meer wordt gesproken. Voor 
Liekendael is dat blijkbaar geen punt. Enkel 
de corporatistische belangen van de hoge 
magistraten bekommerden de procureur-

generaal. Even onwezenlijk was de nage
noeg unanieme veroordeling die de po
litieke wereld tegenover Liekendael uit
sprak. Zeker, een politleksignaal mocht met 
ontbreken. Toch stak het boegeroep op de 
parlementaire- en regerlngsbanken schril 
af tegenover de stilzwijgende reactie op 
het ontslag van prof. Chris Van den Wyn
gaert (U\M ultüe commissie-Franchimont 
Waarom? Zowel Franstallgen als Neder-
landstaligen konden de op pensioen ge
stelde Liekendael nog eens flink de le
vieten lezen. De kritiek van de interna
tionaal gerenommeerde professor in het 
strafprocesrecht, daarentegen. Is com
munautair geladen. Van den Wyngaert 
neemt het niet langer dat in de com-
missie-Frachlmont, waar de hervorming 
van het 19de eeuwse strafprocesrecht 
wordt voorbereid, enkel de Franstalige 
hoogleraren de plak zwaaien. Wie mij 
kent, zo verklaart de behoedzame dame in 
een persmededeling van 20 oktober jl., 
,, weet dat het niet in mijn aard ligt com
munautaire oprispingen te maken." Met 
het feit dat er in de commissie zeer 
sporadisch en slechts enkele minuten In 
het Nederlands wordt vergaderd kon de 
professor nog leven. Dat in de commissie 
,, weinig of geen aandacht bestaat voor de 
Nederlandse literatuur over het onder
werp" kon ze niet langer aanvaarden. Zich 

louter baserend op de Franstalige rechts-
literatuur en zonder de moeite te ge
troosten om ook de Angelsaksische, 
Duitse, laat staan de Nederlandse rechts-
llteratuur te lezen, laat de autoritaire 
voorzitter van de commissie Michel Fran
chimont qeen afwijkende meningen toe. 
De Luikse hoogleraar wordt daarin ge
steund door het kransje Franstalige ma
gistraten van PSC-sIgnatuur. Eerder nam 
professor Alain De Nauw (VUB) ontslag uit 
de commissie. Nu is het de beurt aan 
ondervoorzitter Van den Wyngaert Daar
door zetelt in de commissie-Franchimont 
nog slecht één Nederlandstalige hoog
leraar, de Gentse conservatieve professor 
Philippe Traest, tegenover drie Franstalige 
professoren. 
Allicht onbewust legde Van den Wyngaert 
hét pijnpunt van het Belgisch model 
bloot. Niet het samenleven van twee cul
turen op zich vormt het probleem, wel het 
feit dat de Franstallgen weigeren rekening 
te houden met waarden, belangen, ter-
ritonum en de Inzichten van de Vlamingen 
op politieke, economische én juridische 
terreinen. De politieke en juridische klasse 
uit het Zuiden weigert het nodige respect 
op te brengen voor deze van het Noor
den. Op deze manier kan een, laten we 
duidelijk zijn, verstandshuwelijk niet blij
ven standhouden. In deze staat van ont
binding worden bovendien desastreuze 
beslissingen genomen De inhoudelijke 
opmerkingen van Van den Wyngaert op 
de voorlopige besluitvorming In de com
missie-Franchimont kunnen nauwelijks 
terzijde worden geschoven. Wat de Frans
talige hoogleraren momenteel voorstaan, 
zo beweert ze, zet het algemeen belang 
op de helling en kan tot niets anders 
lelden dan een rechtspraak in het voor
deel van de kapitaalkrachtigen 
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De immense varkensstapel en daarbij ho
rende mestoverschotten zijn een plaag 
voor milieu en gezondheid. Toch zou er 
geen mestprobleem mogen bestaan. Mest 
dat door dieren wordt geproduceerd, kan 
nuttig op akkers worden uitgestrooid. Op 
voorwaarde dat het aantal dieren in ver
houding staat tot de beschikbare land-
bouwoppervlakte. Precies daar nijpt het 
schoentje. 

Mede onder impuls van de kapitaal
krachtige Boerenbond, die zich al te wei
nig inliet met de belangen van de 'kleine 
boer', schakelde men de jongste decennia 
op sterk gespecialiseerde en geïndustri
aliseerde landbouw over. Daarbij legden 
de meeste landbouwers zich toe op ve
reelt, de anderen op akkerbouw. Deze 
vooral exportgerichte, mtensieve veeteelt 
leidde tot schaalvergrotmg. Binnen de 
sector van de veeteelt groeide vooral de 
varkensstapel aan, zelfs tijdens en na de 
pestcrisis van de jongste jaren. De var
kenshouderijen beschikken nog nauwe
lijks over akkers om hun mest uit te 
rijden. Overigens is er een sterke ge
ografische concentratie van de varkens
stapel en dus ook van de mestoverschot
ten, vooral in West-Vlaanderen en in de 
Noorderkempen. De nog steeds toene
mende varkensstapel staat geenszins in 
verhouding tot de sterk verminderde 
landbouwoppervlakte. Het uitstrooien 
van steeds meer mest op een steeds klei
nere oppervlakte leidt tot ernstige, zoniet 
dramatische gevolgen voor het leefmilieu 
en de volksgezondheid. In mest bevindt 
zich een hoge nitraat- en fosfaatgehalte. 
Nitraten in de bodem komen onver
mijdelijk in het oppervlaktewater terecht, 
sijpelen op termi]n door naar de grond-
waterlagen, waardoor ook het drinkwa
ter met nitraten wordt vervuild. Ook het 
in mest bevindende fosfaat komt uit
eindelijk in het drinkwater terecht. 

TWEE VISIES 
In 1992 draagt de Europese Commissie 
(EC) de Vlaamse regering op om tegen 
het |aar 2003 het nitraatgehalte per liter 
water tot 50 milligram te beperken. De 
EC benadrukt dat het hier gaat om een 
'richtwaarde', in feite een 'minimum-
minimorumnorm'. Want de EC legt even
eens een 'streefwaarde' van 25 milligram 
op, terwijl de Wereld Gezondheids Or

ganisatie (WHO) een waarde van 10 
milligram aanraadt. 

Aanvankelijk leefden in de Vlaamse po
litieke wereld twee tegengestelde visies 
om de bevolking voor de dreigende mi

lieu- en gezondheidseffecten te behoe
den. De eerste methode, voorgestaan 
door de in 1991 zetelende minister van 
Leefmilieu Theo Kelchtermans (CVP), 
legde de klemtoon op het 'verspreidings-
beleid'. Kelchtermans bekwam dat de in 
bepaalde gebieden sterk aanwezige mest
overschotten, 'eenvoudigweg', via wat 
men noemde het Lange Afstandtransport 

(LAT) naar andere gebieden met minder 
mestoverschotten werden 'verspreid'. 
Erg merkwaardig was dat de minister er 
tegelijk niets op tegen had om de var
kensstapel te laten aangroeien. 

ban Sauwens drong via een amendement 
andermaal aan op een inkrimping van de 
veestapel tot op het niveau van 1992. De 
CVP-SP meerderheid verwierp het amen
dement waardoor de mestproductie - en 
dus niet de veestapel - op het niveau van 
1992 werd geplafonneerd. Daarbij bleef 
de 'in ere herstelde' milieuminister 
Kelchtermans in feite de klemtoon op het 
verspreiden van mestoverschotten leg
gen. De gevolgen zijn ernaar. Er is de 
onafgebroken groei van de varkensstapel: 
7.367.653 stuks in 1997 tegenover 
6.545.000 in 1992. Het MAP slaagt dan 
ook niet in zijn doelstelling om de nitraat-
en fosfaatvervuiling terug te dringen. De 
Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM) 
schetste onlangs een somber beeld van de 
waterkwaliteit en de nitraatconcentraties. 

MAP blijft in mist 
gehuid 

In 1992 stuurde de nieuwe minister van 
Leefmilieu Norbert De Batselier (SP) het 
'plan-Kelchtermans' terug naar af. Met de 
toenmalige VU-minister Johan Sauwens 

stond De Batselier op een andere, meer 
realistische en drastische methode. Sau
wens en De Batselier wilden de mest
overschotten terugdringen door de vee
stapel niet verder te laten aangroeien. 
„De veestapel in het Vlaams gewest, aldus 
Sauwens, mag voor de verschillende dier

categorieën niet groter zijn dan de aan

tallen zoals deze gekend zijn op basis van 

gegevens van de land- en tuinbouwtelling 

van 15 mei 1992. Indien de Vlaamse 

regering vaststelt dat het maximum aantal 

dieren in een categorie bereikt is of dreigt 

overschreden te worden, dan verleent zij 

voor bedoelde categorie geen nieuwe ver

gunningen." 

BOERENKRIJG 
De Boerenbond was alles behalve opgezet 
met een 'stand still' van de veestapel. De 
Bond schakelde minister-president Van 
den Brande (CVP) in om haar belangen te 
laten behartigen. Er ontstond een ware 
Boerenkrijg waarbij landbouwers niet 
voor geweld terugdeinsden en waardoor 
het nooit meer goed kwam tussen Van 
den Brande en De Batselier. De SP-voor-
man kon in 1993 slechts een 'compro
misvoorstel' voorleggen dat nauwelijks 
van het oorspronkelijke plan-Kelchter
mans afweek. Over de invulling en uit
voering van het zogenaamde eerste Mest 

Actie Plan (MAP) werd bovendien danig 
gebakkeleid dat het pas in december 1995 
in het Vlaams parlement werd goed
gekeurd. VU-volksvertegenwoordiger Jo

in West-Vlaanderen en de Noorderkem
pen is de toestand in de drinkwater
gebieden ronduit alarmerend. Bovendien 
is de waterkwaliteit tussen 1990 en 1996 
in niet minder dan 34% van de meet
punten van het oppervlaktewater ver
slechterd. Dat noopte de WM-mede-
werkers tot de weinig hoopgevende stel
ling dat heel Vlaanderen wat nitraat
vervuiling betreft een kwetsbaar gebied is 
geworden. 

BLUFPOKER 
Kelchtermans treedt deze stelling niet bij. 
Hij kan nauwelijks anders, want zijn 
verspreidingsbeleid heeft tot de 'kwets
baarheid van Vlaanderen' bijgedragen. 
Net als Sauwens wijzen de WM-me-
dewerkers er ook op dat de intensieve 
veehouderij de belangrijkste oorzaak is 
van de hoge nitraatconcentraties boven 
de wettelijk normen. De Nederlandse 
regering beseft dat de inkrimping van de 
varkensstapel het enige haalbare alter
natief is om de mestoverschotten weg te 
werken. De Vlaamse regering weigert dat 
in te zien. Aan Sauwens verklaarde 
Kelchtermans onlangs dat „de Vlaamse 

regermggeen expliciete standstill van het 

aantal dieren in het Vlaams gewest na

streeft." Verbazend is dat Kelchtermans 
daarover de Europese Commissie voor
loog. In een brief van 18 maart 1998 aan 
de Europese instelling schreef Kelchter
mans dat „wordt uitgegaan van de nood

zaak om een standstill van de mest

productie en het aantal dieren in Vlaan

deren te realiseren op het niveau van 

1992." Toen Sauwens de minister op zijn 
tegenstrijdige verklaringen wees, ant

woordde deze dat de brief aan de Com
missie „niet al te letterlijk mocht worden 

gelezen en niet verkeerderlijk mocht wor

den geïnterpreteerd" Omzwachteld wees 
de milieuminister er op dat hij niet stond 
op én een stand-still van de mestpro
ductie én een stand-still van het aantal 
dieren, doch beide elementen horen sa

men." Sauwens vroeg de minister om de 
EC over zijn werkelijke doelstellingen in 
te lichten. Volgens Kelchtermans bestond 
daar „geen behoefte aan." 

In omgekeerde richting werd wel een 
duidelijk signaal verzonden. Verleden 
week dinsdag veroordeelde het Europees 
Parlement (EP) de Vlaamse regering om
dat deze geen politieke wil opbrengt om 
de maximaal toelaatbare nitraatconcen
tratie van 50 milligram per hter grond
water te bereiken. In bijna gans Vlaan
deren, zo verwittigde het EP, ligt de 
concentratie hoger dan 100 milligram. 
Daarmee is Vlaanderen het slechtste 
voorbeeld van Europa. Het EP ziet het 
meest heil in de vermindering van de 
veestapel per hectare. Kelchtermans blijft 
echter ziende blind. Met de Boerenbond 
werkt hij heden ten dage aan de zoveelste 
'bijsturing' van het MAP ,J^as als de 

mestverwerking mislukt", aldus de CVP-
excellentie, „zal de inkrimping van de 

veestapel onvermijdelijk zijn." De mi
nister blijft dus zweren bij traditionele 
methoden van mestverwerking. Via 'tech
nologische' oplossingen, zo stelt het ka
binet en de daar kamperende Boeren
bond voor, moeten de boeren tegen het 
jaar 2003 de 'minimumnorm' van 50 
milligram nitraat per liter grondwater 
bereiken. Hoe.' Door een 'meerkeuzen-
beleid'. Via een beleidsovereenkomst 
geeft de minister de landbouwer de kans 
om op eigen houtje de wet na te leven. Zo 
kan de landbouwer eerst kiezen voor de 
zgn. forfataire, wettelijke of strenge 
norm, dan wel voor een 'persoonlijke 
convenant' Dat betekent dat de land
bouwindustrie nog één jaar maximaal en 
zonder sanctie kan blijven bemesten en 
dus ook de veestapel kan laten toenemen. 
Wordt daardoor de norm overschreden, 
wat een vanzelfsprekend gevolg zou zijn, 
dan moet overgeschakeld worden op de 
strenge norm. 

Met deze 'afspraak' speelt Kelchtermans 
blufpoker. Eerst en vooral biedt hij geen 
waarborg opdat de gevaren voor de 
volksgezondheid worden tegengegaan. 
Zonder enig debat in het parlement toe te 
staan, maakt hij bovendien gebruik van 
minimale, onduidelijke en vrijblijvende 
regels die eigenlijk niemand, noch de 
Boerenbond, noch de milieubewegingen, 
noch de SP-coalitiepartner bevredigt. 
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In 1971 werd de Partei der deutschspra-

chigen Belgier (PDB) opgericht, als een 
uitgesproken federalistische formatie met 
militanten en kiezers uit de verschillende 
lagen van de bevolking. Op haar beste 
momenten (begin jaren 80) haalde de 
partij 28% van de stemmen, daarmee 
deed ze toen beter dan de liberalen (PFF 
24%) en de socialisten (SP 12%), maar 
met z'n allen dienden ze de Christlich-
Soziale Partei (CSP 36%) te laten voor
gaan. 

EIGEN RAAD 

De PDB heeft altijd nagestreefd dat de 
Duitstalige gemeenschap in de Belgische 
staat een eigen plaats zou krijgen en dus 
niet zou opgaan in de Waalse regio. 
Daarvoor is, zo stelt de PDB, zelfbe
schikking nodig over alle aspecten van het 
leven met het welzijn van de bevolking als 
uiteindelijk doel. De Duitstalige gemeen
schap moet bestuursmacht krijgen over 
alles wat zij aankan: politiek en eco
nomisch, sociaal en cultureel. 
Problemen die de grenzen van de regio 
overschrijden moeten volgens de PDB in 
overleg met de naburige gebieden op
gelost worden. De partij vindt de Eu

ropese regio Rijn-Maas daartoe een ge
schikt middel. In die optiek is de PDB ook 
lid van de Europese Vrije Alliantie. 

Vijfentwintig jaar geleden werd de Rat 

der deutschen Kutturgemeinscbaft opge
richt, later vervangen door de Rat der 

deutschsprachigen Gemeinschaft (RDG). 
Dit IS een voor vijf jaar verkozen as
semblee met 25 leden en bevoegd voor 
gemeenschapszaken, voor gewestelijke 
aangelegenheden treedt het Waalse Ge
west op. Want het Duitse taalgebied is een 
Gemeenschap, geen Gewest; het telt on
geveer 68.000 inwoners, 9 gemeenten en 
is 869 km^groot. De regering van de 
Duitstalige Gemeenschap telt 3 leden. 
De oprichting van deze RDG werd za
terdag jl. in Kettenis bij Eupen door de 
PDB herdacht. Deze bijeenkomst had 
voor de partij een bijzondere betekenis. 
Niet alleen wou ze haar rol bij de er
kenning van de Duitstalige Gemeenschap 
beklemtonen maar ook wou ze het werk 
van haar mandatarissen in de Raad eva
lueren. 

LANGE ARMEN 

De PDB zit in de Raad in een moeilijke 
positie. Reeds van bij het begin hebben de 
traditionele partijen hun „lange arm" la
ten werken. D.w.z. dat ze met steun van 
hun grote vrienden (zeg maar meesters) in 
PSC, PS en PRL de belangrijke ambten 
onder elkaar hebben verdeeld. Mensen 
van wie enige PDB-sympathie vermoed 
werd, kwamen niet in aanmerking. Bo-

D e Duitse gemeenschap wil niet uit de globale 

Belgische (en dus ook Vlaamse) kontekst en 

verantwoordelijkheid gelicht worden. Wij willen niet 

het voorwerp worden van een Waalse "zorg" voor 

minderheden." Dit waren de woorden vanjosef 

Dries in zijn brochure uit 1982 over de Duitse 

Belgen. Zaterdag jl. werd door de PDB 25 jaar 

Duitstalige Gemeenschap herdacht, de bekommernis 

is dezelfde gebleven. 
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vendien lijdt de PDB, net zoals de VU, 
onder het fenomeen dat sinds het ver
wezenlijken van enige autonomie de aan
hang aan het slinken is en de grote drang 
naar zelfbestuur is gaan luwen. 
De verhoudingen in de RDG zien er 
vandaag zo uit: CSP 10, PFF 5, SP 4, 
Ecolo 3, PDB 3. 

Deze terugloop is vooral voor de oude 
garde in de PDB een bittere pil, zij die de 
gangmaker van de autonomiegedachte is 
geweest ervaart dat haar lange en soms 
pijnlijke strijd vandaag onvoldoende ge
honoreerd wordt. 

In een lang uitgesponnen toespraak ont
leedde Hubert Jenniges, journalist bij de 
BRF (Duitstalige radio) de rol van Leo 
Tindemans, die bereidde - samen met de 
even later overleden minister Freddy Ter-
wagne - de culturele autonomie voor. In 
zijn functie van minister van Commu
nautaire Betrekkingen sprak Tindemans 
in 1971 in Eupen ongeveer 500 mensen 
toe. Dat maakte grote indruk, voor het 
eerst werden Duitstaligen in hun taal 
door een minister toegesproken. Tin
demans gaf ze de indruk interesse te 
hebben voor hun verzuchtingen en hun 

Kwarteeuw Raad 
van de Duitstalige 

Gemeenschap 
Toch mag de PDB niet klagen. De partij 
heeft 1 provincieraadslid, 4 raadsleden in 
de gemeenteraad van Eupen en in 3 
gemeenten (Amel, Bütgenbach en Bül-
lingen) de burgemeester. 

WIM JORISSEN 

Een uitgebreide delegatie VU-mensen 
woonde te zitting in Kettenis bij. De PDB 
had daar op aangedrongen omdat de 
partij op die manier de inzet van de VU en 
van enkele van haar mandatarissen wou 
beklemtonen. Want wanneer de aanhan
gers van de traditionele partijen in Duits 
België iets wilden bekomen gebruikten zij 
de staatsbehoudende partijen als „hun 
lange arm", terwijl de VU voor de Duitse 
gemeenschap in haar geheel werkte. De 
VU-delegatie te Kettenis bestond uit Vic 
Anciaux, Nelly Maes, Johan Sauwens, 
Waker Luyten en Herman Verheirstrae-
ten. Een van de vele toespraken was 
trouwens een Hommage an die Volksunie. 

Vanzelfsprekend stond daarbij de figuur 
van Wim Jorissen centraal, de VU-senator 
was reeds voor de oprichting van de PDB 
in touw voor wat vroeger als „de Oost
kantons" bekend stond. Ook de VU-
ministers kregen een eervolle vermelding, 
zij en hun kabinetten hebben de Duits
taligen steeds grote diensten bewezen. 
Minister Schiltz ruimde op zijn kabinet 
van Begroting zelfs „eine stelle" in voor 
Dieter Pankert die als Duitstalige dossiers 
met betrekking tot zijn gemeenschap kon 
beheren en opvolgen. Pankert dankte ook 
Schiltz toenmalige medewerkers Eddy 
Gaublomme en Geert Van Haegendoren. 
Vanzelfsprekend kwam, naast vele an
deren, ook het duo Kuijpers-Luyten even 
in beeld. 

problemen te begrijpen. Jenniges be
schouwt deze toespraak als een sleu
telmoment in de verdere ontwikkeling 
van de autonomiegedachte, misschien ligt 
ze wel mee aan de basis van de oprichting 
datzelfde jaar van de PDB. 
Nadat de partij haar voormalige en hui
dige mandatarissen in de RDG had ge
huldigd kreeg VU-ondervoorzitter Nelly 
Maes het woord. Het kersverse EP-lid 
schetste in Zukuftvisionen fürBelgien niet 
alleen het beeld van België sinds het land 
een federale unie is, maar vertolkte ook 
de Vlaamse visie op de (mogelijke) evo
lutie van de staatsvorm. In hoeverre het 
door Maes getekende toekomstbeeld een 
plaats heeft op het verlanglijstje van de 
Duitstaligen is niet helemaal duideli|k, 
vraag is of zij wel zo gelukkig zijn met de 
gedachte van een onafhankelijke Vlaamse 
staat. De Duitstalige gemeenschap heeft 
node een relatie met Wallonië ondergaan, 
haar vrees door een of meerdere Waalse 
provincies opgeslorpt te worden is dan 
ook groot. 

In zijn toespraak gaf Gerhard Palm, PDB-
fractieleider in de RDG en burgemeester 
van Büllingen, een overzicht van de rol 
die de partij voor de Duitstaligen heeft 
gespeeld. De drijvende kracht is zij steeds 
geweest, zij zal dat blijven ook al werd het 
aantal verkozenen in de Raad tot drie 
terug gebracht. Palm wees op de on
afhankelijke positie van de PDB en stelde 
deze tegenover de afhankelijkheid die de 
andere Duitstalige parijen ten opzichte 
van de traditionele partijen betonen. Zij 
hebben wel de voordelen van „een lange 
arm", maar ze moeten er de schande van 
„de lange vingers bijnemen!" Palm 
oogstte uitgebreid applaus. 

VERJONGING 

Omdat dit ook een congres voor de eigen 
militanten was, verwees de PDB-frac-
tieleider naar de komende verkiezingen. 
Hij stelde een aflossing van de wacht voor 
en suggereerde de kandidatuur van een 
jonge vrouwelijke collega in de Raad als 
lijsttrekker. En dat lijkt wel een goede 
gedachte, het militantenkorps van de 
PDB is inderdaad aan verjonging toe. 
Volgens Hubert Jenniges is deze ver
grijzing een euvel waaraan alle partijen 
lijden, maar de PDB wellicht het meest. 
De partij kan, hoe nuttig haar werk in de 
RDG ook is, jonge mensen geen man
daten aanbieden en dat speelt haar par
ten. 

Het feestcongres van de PDB was een 
aangename samenkomst waarbij, naast 
felicitaties, ook enkele bedenkingen pas
sen. Vele Duitstaligen blijven hopen dat 
de democratische Vlaams-nationalisten 
hen zullen blijven bijstaan. Zij blijven in 
de federale unie geloven omdat ze daar 
een (min of meer) gewaarborgde plaats 
hebben. Een toekomst met onafhanke
lijke regio's vinden zij niet aantrekkelijk. 
Duitstaligen worden wel eens als „de 
laatste Belgen" beschreven en daar zit veel 
waarheid in. Het is dan ook niet on
gewoon dat naast de vlag van hun ge
meenschap, naast de Europese, naast de 
Vlaamse leeuw ook de Belgische drie
kleur uithangt. Assimileren met Wallonië 
is aan hen niet besteed, bovendien er
varen zij in hun regio vanwege Franstalige 
inwi|kelingen de fanatieke weigering om 
zich in aan te passen, zij weten dat de 
francofonie een imperialistisch gevaar is. 
De Brabangonne zingen ze niet, hun 
hymne is het Europese lied (Beethoven). 
In het licht van een mogelijke komende 
staatshervorming is het aangewezen 
mochten ook de Duitstaligen gehoord 
worden over hun desiderata. De com
missie Staatshervorming in het Vlaams 
parlement, waarvan Johan Sauwens de 
voorzitter is, zou ons inziens een geschikt 
forum daartoe zi]n. 

(mvl) 

c» PDB. P.a. voorzitter Guido Breuer, 

Aachener Strafie 81, 4700 Eupen. 

Tel: 0871558255. 

E-post: guido.breuer@skynet.be. 

Internet: http://users.skynet. be/pdb 

Het Duitse 

taalgebied 
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V orige week berichtte WIJ reeds over het 

colloquium "Mensenhandel, kinderontvoering en 

kindermishandeling in de Europese Unie: problemen 

en oplossingen". Dat vond plaats op 15 en 16 

oktober. Op 15 oktober zat voormalig 

Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke nog 

voor. 's Anderendaags was het de beurt aan Nelly 

Maes, een week later reed ze richting 'Straatsburg. 

Wij reden mee. 

^ EUROPA 4 

Waar Jaak 
vandemeule
broucke ooit 

zijn euro
kantoor had 

6 

Stipt om middernacht volgde Nelly Maes 
Jaak Vandemeulebroucke als Europar
lementslid op. Een nagenoeg naadloze 
overgang. Na haar ontslag uit het Vlaams 
parlement werd Nelly Maes weinig rust 
gegund. Van 19 tot 23 oktober vond er 
immers te Straatsburg een plenaire zitting 
van het EP plaats. Het werd voor het 
nieuwe VU-parlementslid de concrete 
kennismaking met een nieuw parlement, 
nieuwe gebruiken en ... de kostelijke en 
tijdverslindende maandelijkse verhuis 
van het Europees Parlement tussen Brus
sel en Straatsburg. 
Maandagmorgen, 19 oktober. 
lOu.15. Ik wandel het VU-secretariaat op 
het Brusselse Barrikadenplein binnen. 
Aan de ontvangstbalie zitten Filip Rogiers 
en Filip Claus, beiden De Morgen-\o\x'c-

nalisten, klaar om aan de slag te gaan. 
Reeds sinds 15 oktober volgen ze Nelly 
Maes bij haar overgang van het Vlaams 
naar het Europees parlement. Ze zullen 
Nelly de komende ?>(> uur van zeer nabij 
observeren voor een verslag in de za
terdagse DM-bijlage De Bijsluiter. Net 
voor de start van het wekelijkse par
tijbestuur vertelt Nelly dat ze langer op 
het Partijbestuur wil blijven dan gepland. 
Totllu.l5.Kandat? 
1 lu.25. Nelly stapt naar de wagen die ons 
veilig en wel naar Straatsburg moet bren
gen. Ze sleept een reiskoffer die de ko
mende maanden haar trouwe metgezel 
zal worden. Fotograaf Fihp Claus komt 
onmiddellijk in actie, een foto hier, een 
foto daar. Langs de Belliardstraat gaat het 
verder richting Namen, Aarlen en 
Luxemburg. Filip Rogiers wil weten hoe 
het colloquium over kindermishandeling 
afliep. Nelly vertelt over de pakkende 
getuigenissen van Régina Louf, Anne-
Marie Davis (de dochter van Fred West en 
het Engelse horrorhuis) én de serene 
getuigenissen van de moeders van Nat
halie Gei|sbregts, Inge Breughelmans, 
Ines Van Muylder en de vader van Liam 
Vanden Branden. ,Jammer dat er zo 
weinig persbelangstelling was. Dat is toch 
onbegrijpeli)k." Spontaan ontspint zich 
een debat over de rol van de pers, de 
invloed van de commercie, het overwicht 
van de economische belangen op een 
objectieve berichtgeving. 
12u. Even voorbij Namen stort Nelly zich 
op het dossier waar ze 's avonds haar 
eerste tussenkomst zal houden: de Eu
ropese nitratenrichtlijn van 1991, de Eu
ropese veroordeling van het Vlaamse 
mestbeleid, het immobilisme van de 
Vlaamse regering ter zake. Ze neemt een 

voorbereidende nota door en bestookt 
me met tientallen vragen. Ik heb moeite 
om de ogen op de weg te houden. De twee 
journalisten doen hun duit in het zaakje. 
Zo starten we tot Luxemburg een boei
end gesprek over het Europese land
bouwbeleid en over het lezenswaardig 
boek van de Friese auteur Geert Mak Hoe 

God verdween uit Jorwerd. De Fries be
schrijft treffend hoe de plattelandssa-
menleving in nauwelijks vier decennia 
volledig verdween. 

13u.lO. Een korte stop in Luxemburg. Bij 
het binnenkomen kan ik Nelly Maes laten 
kennis maken met Niall Andrews en Pat 
the Cope Gallagher, twee Ierse Euro-

stemkaart bemachtigen. Nelly's kantoor
tje ligt op de vijfde verdieping. Het was 
Jaak Vandemeulebroucke's kantoor ge
durende de voorbije vier jaar. Op het 
bureau ligt een papiertje: „Nelly, dit is nu 

JOUW kantoor. Ik weet dat je het schit

terend zal doen. Om je overgang wat te 

vergemakkelijken liggen enkele flessen el-

zasserwijn in de onderste schuif. Succes!". 

Een vriendelijke attentie van haar voor
ganger die meer dan zeventien jaar de 
Volksunie in het EP vertegenwoordigde. 
Mooi! 

17u. Nelly Maes wandelt de plenaire 
vergaderzaal binnen. SP-Europarlements-
lid Anne Van Lancker komt voorbij. Ze 
wenst Nelly van harte welkom. Frac
tievoorzitter Chathérine Lalumière wijst 
Nelly de weg naar haar plaats in de 
zittingszaal. De aanwezige fractiegenoten 
begroeten Nelly hartelijk. De zitting 

Nelly's eerste week 
In straatsburg 

parlementsleden van de Fianna Fail. Wat 
verder aan tafel zit Stephen Hughues, het 
Labour-Europarlementslid dat de par
lementaire commissie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid voorzit. Nelly wordt in 
die commissie effectief lid. Ze maken 
meteen kennis. Bij het verlaten van de 
snackbar ontmoet Nelly een oude com
munist. Zijn wagen is volledig volgeladen 
met huishoudelijke spullen. Hij verkocht 
zijn hele hebben en houden in Vlaanderen 
en trekt nu richting Spanje om daar een 
nieuw leven (in de zon?) te beginnen. 
15u.50. We rijden Straatsburg binnen. Als 
we het Europees Parlement willen bin
nengaan stapt Freddy Willockx uit een 
taxi. Hi] kwam deze keer met het vlieg
tuig en wenst Nelly welkom. Het wordt 
eventjes crossen: zorgen dat Nelly over 
de juiste toegangskaarten voor het par
lement en de zittingszaal beschikt, een 

wordt geopend. Parlementsvoorzitter 
Gil-Robles deelt mee dat hi| "namens de 
Belgische Autoriteiten de mededeling 
heeft ontvangen dat Jaak Vandemeule
broucke per 16 oktober werd vervangen 
door mevrouw Nelly Maes". Leo Tin-
demans (CVP), José Happart (PS) én 
Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) zeggen 
Nelly op hun beurt goedendag. 
18u.l5. Het debat over de Europese 
nitratenrichtlijn start. Het Ierse groene 

parlementslid Patricia McKenna leidt 
haar verslag in. Als Nelly aan de beurt is 
verwelkomt de dienstdoende voorzitter 
Cot hartelijk: „Mevrouw Maes, dit is uw 
eerste speech in dit Parlement. Uw fractie 
gaf u twee minuten spreektijd. U zal vlug 
merken dat dit zéér kort is. U hebt het 
woord!". „Mijnheer de voorzitter, ik kom 
uit een streek waar geen enkele waterput 
nog drinkbaar water bevat." De klok tikt 

Dit moet Straatsburg zijn 

genadeloos. 1'04".... 1" 58"". Nelly gaat 
door. Na 2'35" zegt ze: „Mijnheer de 
voorzitter ik zal besluiten." Zo trekt ze 
haar tussenkomst tot 2'59". Merkwaar
dig. Het Zweedse parlementslid Hans 
Lindqvist die vlak voor haar in de ple
naire zittingszaal zit komt haar geluk
wensen om de inhoud van haar speech. 
Nog wat later wordt het VU-parlements
lid omringd door een drietal andere col
lega's. Ze heeft haar "entree" niet gemist. 
Dertig minuten later zorgt Europees com
missaris Neil Kinnock voor zijn repliek 
op het debat. „Mijnheer de voorzitter, 
dames en heren. Vooreerst wil ik de 
aandacht trekken op twee vrouwen. Eerst 
op Ritt Bjerregard, de Europees com
missaris voor Milieu die ik hier vervang 
omdat ze onlangs haar heup brak en 
bedlegerig is. Ten tweede op mevrouw 
Maes. Zij hield zopas haar maiden-
speech. Ik merkte dat ze was ingeschreven 
voor twee minuten maar uiteindelijk drie 
minuten sprak. Ik kan haar kiezers mel
den dat zij niet één maar anderhalf Eu
roparlementslid hebben afgevaardigd." 
Bestaat er een mooier compliment? 
20u.04. De zitting is net afgelopen. We 
staan klaar om naar ons hotel te trekken. 
We spraken met de twee De Morgen-

journalisten af om 21 uur in een gezellig 
restaurantje vlakbij de kathedraal. De 
mobiele telefoon rinkelt. Het is de BBC-
World Service. „Of mevrouw Maes be
reid is een interview te geven waarin ze 
meedeelt hoe de toestand in België is na 
de zaak Dutroux? Wat is de invloed van 
de Witte Marsen?". We spreken af dat de 
BBC ons opbeh om 22 uur. 
21u.l5. Er volgt een lange avond met de 
twee journalisten. De BBC belt stipt om 
22 uur. Van achter de toog beantwoordt 
Nelly de vragen. De interviewers zijn 
tevreden. Filip Rogiers probeert de mens 
achter de politica verder te doorgronden. 
Uiteindelijk gaan we uit elkaar omstreeks 
12u.30. De eerste intense werkdag in 
Straatsburg zit erop. 
Dinsdag 20 oktober. 
8u. Ontbijt- en werkvergadering met an
dere regionalisten in het restaurant van de 
parlementsleden in het parlementsge
bouw. Nelly is snipverkouden en is haar 
stem aan het verliezen. Ze maakt on
dermeer kennis met de heer Vallve, Eu-
roparlementshd voor 4e Convergencia 
Democratica di Catalunya. 
9u. De zitting wordt hervat. Om 9u.30 
hebben we een afspraak met de fortograaf 
van het parlement voor de officiële foto. 
Filip Claus wil daarvan enkele kiekjes 
nemen. Daarna zitten Fihp Rogiers en 
Nelly nog ruim 2,5 uur samen voor het 
vervolg van het interview. Om 12 uur 
volgt de eerste stemming van de week. 
Het Europees parlement neemt het ver-
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slag over de nitratenrichtlijn met een 
grote meerderheid aan. Vlaanderen 
wordt eens te meer sterk veroordeeld. We 
sturen een persmededeling naar de 
Vlaamse dag- en weekbladen, naar radio 
en TV 

15u. Afspraak met de administratie om 
alle formaliteiten in orde te brengen. 
Nelly wordt overstelpt met een stapel aan 
papieren, reglementen en formulieren. 
Ze is er voor een flink deel van de 
namiddag zoet mee. 

17u.l5. Afspraak met Frangois Roudié, 
de fractiemedewerker die het kernener
giedossier volgt. Straks volgt er in de 
fractie een discussie over dit thema. Nelly 
wil haar tussenkomst over De sluiting van 

kerncentrales en kerninstallaties van vol
gende donderdag nauwgezet voorberei
den. 

19u. Fractievergadering. De agenda van 
de week wordt overlopen. Er volgt een 
debat over de begroting 1999 van de 
Europese Unie. Nelly komt kort maar 
krachtig tussen over de houding van de 
Volksunie inzake het kernenergiebeleid. 
Succesvol blijkbaar. Ze krijgt de volledige 
spreektijd van de fractie: drie minuten... 
wat een luxe. De vergadering wordt af
gesloten om 20u.45. We hebben een 
afspraak met Herman Verheirstraeten en 
zijn vrouw Klo Vangrunderbeeck ergens 
in de stad. Eventjes uitblazen zal goed 
doen. 

Woensdag 21 oktober. 
Dit wordt in principe een rustige dag. Om 
9 uur is Nelly aanwezig in de plenaire 
zittingszaal. Er kunnen stemmingen vol
gen over een aanpassing van de agenda. 
Het gerucht loopt dat de christen-de
mocraten het agendapunt over de ar
restatie van Pinochet van de agenda af 
willen stemmen. Waakzaamheid is ge
boden. Nelly ziet er niet goed uit. De 
verkoudheid slaat om in een griepachtige 
toestand. De dokter van het parlement 
schrijft haar wat antibiotica voor. 's Mor

gens neemt ze op haar kantoortje de 900 
ingediende amendementen op de ont-
werp-begroting voor 1999 door. Om 12 
uur volgen de stemmingen over de andere 
verslagen die zijn afgerond. Om 15 uur 
woont ze een vergadering van Palestijnse 
en Israëlische parlementsleden, vak
bondsmensen en activisten bij over de 
toestand in het Midden-Oosten. 
Vanuit Brussel vraagt VU-persverant-
woordelijke Koen 'T Sijen of hij de tekst 
van haar toespraak voor het Congres van 
de Partei der deutschprachigen Belgier 

mag laten vertalen naar het Duits. De 
PDB viert er het 25-jarig bestaan op 
zaterdag 24 oktober van de Raad van de 
Duitstalige gemeenschap. Het kersverse 
Europarlementslid vertegenwoordigt er 
de Volksunie. Er volgt een nieuw te
lefoontje van de BBC-World Service. 
„Het interview van maandag was 'won
derful". Zou MEP Maes bereid zijn life in 
de studio enkele vragen te beantwoorden 
over haar eerste week als Europarle
mentslid? En kan ze haar mening kwijt 
over de dure onkostenvergoedingen van 
EP-leden?" 

Natuurlijk, antwoordt Nelly, als ik haar 
die boodschap overbreng. Vlug een stu
dio regelen voor 21 uur. Vroeger kan niet 
want alle studio's zijn bezet. 
21u.20.. We verlaten het Palais de l'Eu-

rope. Wat een rustige dag beloofde te 
worden werd uiteindelijk een best hec
tische bedoening. 
Donderdag 22 oktober. 
10 uur. De stemming over de ontwerp
begroting 1999 begint. Ze zal duren tot 
13u. 15. Het parlement slaagt er niet in de 
amendementen die de problemen rond de 
onkostenvergoedingen van Europarle
mentsleden te regelen, goed te keuren. Zo 
wordt de geloofwaardigheid van het EP 
nog maar eens een zware slag toegediend. 
We stellen snel een persmededeling op 
waarin de Volksunie dat betreurt. In onze 
tekst geven we ook de principes aan die 

De volksunie op TV 
Op 15 Oktober jl. nam Jaak Van-
demeulebroucke sfsc^neio van het 
Europees Parlement, Nelly Maes 
neemt voortaan het Europees VU-
mandaat op. De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting brengt een por
tret. 
Op 3 november van 25u.20 tot 
23U.30 (net nè het laatavond-
nieuws) op VRT-W1. 
info: Nico Moyaert. 
E-post: nlco.moyaert@volksunie.be. 
»ƒ. 02/219.49.30. 

de basis moeten zijn van een rechtvaar
dige vergoeding van de onkosten van EP-
leden. In de pers lezen we er niets over. 
ledere geïnteresseerde kan echter op de 
VU-webstek terecht. Geen tien minuten 
na opstelling van de tekst staat hij als 
"Heet van de naald" op de opener van 
onze dynamische internet-stek... 
14u. We trekken naar het bezoekers
gedeelte van het parlement en ontmoeten 
er een delegatie van de Volksunie van 
Dendermonde. Ook de voormalige VU-
parlementsleden André De Beul en Jan 
Caudron bevinden zich in de groep. Na 
een vergadering met de Nederlandse 
voorlichtingsambtenaar Jan Verlaan trek
ken we naar de publieke tribune. On
dertussen woonde Nelly trouw het debat 
over de arrestatie van Pinochet bij. 
16u.05. De bezoekersgroep neemt plaats 
in de tribune. Ze aanschouwt een haast 
lege zaal. Geen 20 parlementsleden wo
nen de zitting bij. De Britse conservatief 
Chichester opent het debat over de slui
ting van kerncentrales. Nelly komt als 
tiende aan de beurt. Ze doet het opnieuw: 

monde nog enkele dagen zal verblijven. 
Het wordt een leuke avond, met zuurkool 
en Elzasser-wijn. Het bezoek uit Den
dermonde toont zich tevreden met Nelly 
als EP-lid. 

Vrijdag 23 oktober. 
9 u. Opnieuw stemmingen. Omstreeks 
9u.45 komt Nelly tussen in het debat over 
het bibliotheekbeleid. Ze wijst op het 
subsidiariteitsbeginsel en beoordeelt het 
verslag als te bevoogdend. Bij de stem
ming onthoudt ze zich. 
lOu.47. Het Volksunie-Europarlements-
lid staat ingeschreven voor een tussen
komst over de problemen inzake de har
monisatie van de doventaal. Ze begint de 
stiel te leren. Ze was twee minuten in
geschreven maar spreekt uiteindelijk 
maar 1' 38". Het hallfrond ziet er leeg uit. 
De wandelgangen ook. Nog vlug enkele 
administratieve zaken in orde brengen. 
Om llu.30 stappen we in de wagen. 
Nelly wil nog eventjes lang het par
tijsecretariaat. We komen daar aan om 
15u.25. Vandaar zal het naar het ge
meentehuis van Sint-Niklaas gaan. De 

Voor de 

officiële 

foto... 

Nelly Maes heeft haar stek in het EP gevonden 

van haar drie minuten spreektijd maakt ze 
er vierenhalf... Ze heeft duidelijk moeite 
zich aan te passen aan de korte spreek
tijden die in het EP de gewoonste zaak 
zijn. 

19u.25. We vertrekken met de wagen 
naar Heiligenstein, een Elzasser dorp 
waar de Volksunie-groep uit Dender-

gemeenteraad staat gepland voor 19u. 
Zaterdagmorgen vertegenwoordigt ze de 
VU in Eupen. Vandaar gaat het naar het 
Nederlandse Hulst. Nelly blijft bezig. Ze 
lijkt onvermoeibaar. De Volksunie blijft 
op een waardige wijze vertegenwoordigd 
in Europa! 

Bart Staes 1 
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De regionale vu-krant 

„Waar rook is... 
. ..Is ook vuur" zei Uilenspiegel en hij ontstak zijn pijp aan 
een dampende paardenvijg. 
Wanneer ik als kind mijn eerste sigaret rookte, werd ik 
lijkbleek en voelde ik mij ongemakkelijk. 
Vandaag staat op elk pakje sigaretten dat roken de 
gezondheid ernstig schaadt. 
Een vriend-cafébaas kreeg na een doorlichting van zijn 
longen van zijn arts de dringende raad met roken te 
stoppen Als niet-roker besefte hij dat de uitlaatgassen 
van zijn stamgasten hem dwongen van stiel te ver
anderen. 
Wetenschappelijke studies bewijzen dat passief roken 
ook kanker kan verwekken en verleden week las ik in een 
geneeskundig tijdschrift dat daardoor wiegendood be
vorderd wordt. 
Op ontelbare, meestal VU-vergaderingen, moet Ik nood
gedwongen de rookterreur van mijn collega's gedwee 
ondergaan en wanneer ik daar met een kwinkslag een 
voorzichtige bemerking over maak, dan komen, door
heen hun mistgordijn, steevast reacties over onver
draagzaamheid en overreglementering aanwaaien. 
De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft met 89 
tegen 22 stemmen een wet gestemd die eerlang ta
baksreclame verbiedt. Er waren dus 39 kamerleden 
afwezig. Of waren ze weerhouden In de rookkamer? 
Omdat vooral de Franstalige socialisten In deze wet een 
Vlaams complot zien om Wallonië te nekken (Collignon), 
is Dehaene er als de kippen bij om zijn regering te redden 
op de rug van de Vlamingen. Want Anne-Marie Lizln (PS) 
wil er een regeringszaak van maken. 
Volgens OVV-voorzltter Matthias E. Storme Is de wet op 
de tabaksreclame de enige uit de Belgische geschiedenis 
van de twintigste eeuw waar de Vlaamse meerderheid 
heeft gespeeld. Als Jean-Luc Dehaene zijn zin krijgt mag 
die Vlaamse meerderheid in Belgisch Absurdlstan nooit 
spelen Het mooiste bewijs dat België geen democratie 
is. 

De autokoersen van Francorchamps en Zolder worden 
bedreigd wegens het In rook opgaan van de tabaks
sponsoring. 
Afgezien van het spektakel vraag Ik mij af wat het nut van 
deze wedstrijden In overdreven snelheid Is. Naast de 
dodelijke slachtoffers die zowel by de piloten (Senna) als 
bij de onvoorzichtige omstaanders vallen, produceren zij 
lawaaihinder, stank en een luchtvervuiling die de C02-
uitstoot onnodig verhoogt, het broeikaseffect versnelt 
en onze aardbol steeds maar onleefbaarder maakt. 
En wie Is dan de sigaar? 

Jan caudron 

Sauwens kant zich 
tegen handelsmissie 
naar Algerije 

De burgeroorlog en de aanhoudende 
mensenrechtenschendingen in Algerije 
zijn voor minister-president Luc Van den 
Brande (CVP) geen voldoende redenen 
om een handelsmissie van Export Vlaan

deren naar dit Noord-Afrikaanse land op 
te schorten. Daarmee weigert hij in te 
gaan op de uitdrukkelijke vraag van 
volksvertegenwoordiger Johan Sauwens, 
die het niet opportuun vindt zo'n missie 
naar Algerije te sturen gezien de on
stabiele politieke situatie. De VU'er 
vraagt de Vlaamse regering zich alsnog 
ernstig te beraden over deze voor eind 
november geplande zakenreis. 

Sauwens stelde reeds op 15 mei jl. een 
schriftelijke vraag over het Vlaamse 
standpunt inzake de Algerijnse kwestie 
om zijn bezorgdheid uit te drukken. Sinds 
het Algerijnse leger begin '92 de ver
kiezingen opschortte, zijn immers tussen 
65.000 en 80.000 mensen gedood. Het 
leven van minstens 14.000 kinderen is 
ernstig ontwricht, door de gewelddadige 
dood van hun ouders, door de gru
weldaden die ze hebben gezien, door de 
sfeer van angst waarin ze opgroeien. 
Vrouwen zijn het slachtoffer van ernstig 
seksueel misbruik. Trouwens, niet alleen 
gewapende islamfundamentalisten ma
ken zich schuldig aan moordpartijen. 
Ook de Algerijnse regering is verant
woordelijk voor een deel van het da
gelijkse geweld. 

Alliantie-
moment 

VU en ID21 
Zondag 

29 november 1998 
Antwerpen -

Arenbergschouwburg 
Aanvang:I4u.30 

Welkom! 

ONSTABIEL 

Uit het antwoord op deze vraag bleek dat 
Export Vlaanderen van plan was eind 
november een zakenreis naar Algerije en 
Tunesië te organiseren. Nochtans deelde 
de minister-president in datzelfde ant
woord mee dat de werkprogramma's van 
de Vlaamse Gemeenschap in Algerije na 
1992 niet werden hernieuwd, wegens de 

„onstabiele politieke situatie". VU-volks-
vertegenwoodiger Johan Sauwens zag 
hierin een duidelijk tegenstelling tussen 
de standpunten van de Vlaamse regering 
over de culturele en de economische 
samenwerking met Algerije. 
Hierover ondervraagd in de commissie 
Buitenlandse Aangelegenheden van het 
Vlaams Parlement (donderdag 24 ok
tober jl.) verklaarde de minister-president 

OOST-VLAANDEREN 
Za. 31 oKt. CENTBRUCCE: 4de Fo

totentoonstelling van de Dr. Jozef Coos-
senaertskrlng. Tot 6 november In de po
lyvalente zaal van het Dienstencentrum, 
Braemkasteelstraat 54-45. Castfotografe; 
Hilde Braet. 

Za. 7 nov. HERZELE: Eetfestijn van 
vu-Herzele in zaal Da vinci te Ressegem. 
Vanaf 19u. Ook op 8/11 van l lu.30 tot 
14U.30. 

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

m. 17 nov. NINOVE: „Minder dood 
dan de anderen". Film aangeboden door 
WVG-Ninove, samen met koffie, koeken en 
kletsen, om 14u.30 in Buurthuis Pollare, 
hoek Hoogstraat en Nekkersput te Pol
lare. 

vr. 20 nov. OOSTAKKER: Kamerlid 
Karel Van Hoorebeke over „Meer werk door 
meer Vlaanderen". Om 20u. In zaal café 
„De Spiegel", Oostakkerdorp 8 (rechtover 
de kerk). Org.: Vü-StAmandsberg-Oostak-
ker 

VLAAMS-BRABANT 
DO. 29 OKt. SCHERPENHEUVEL-

ZiCHENl: Openbare gemeenteraad. Om 
20U.30, stadhuis Scherpenheuvel, 1ste ver
diep. Info: Robert Janssens 
(013/78.19.21). 

za. 7 nov. VILVOORDE: Haantjes-
kermis van VU-Vilvoorde-Peutie. Van 18 tot 
22u. in het OLV-College, Heldenplein, Vil
voorde-centrum (naast stedelijk zwembad, 
dichtbij OLV-kerk). Ook op zo. 8 nov. Van 12 
tot 16u. 

Dl. 10 nov WEMMEL: Jan Caudron 
spreekt over ,,De nieuwe medische cul
tuur". Om 20u. in CC De Zandloper Org;: 
DF-Wemmel. 

Za. 14 nov. AFFUCEM: Eetfestijn 
van VU-Affligem. Van 18 tot 21u. in de 

Parochiezaal van Essene (achter de kerk). 
Ook op zo. 15 nov. van 11u.30 tot 16u. 

Za. IS nov. KRAAINEM: 1ste 
Tweedehands Boekenmarkt. Van 10 tot 
18u. In het Gemeenschapscentrum Oe Lijs
terbes, Ltjsterbessenbomenlaan 6. Org;: Ui
lenspiegel Kraainem. Info, schenkingen, in
schrijvingen: Fam. Platel, 
02/720.20.69.84. 

vr. 20 nov. OVERUSE: „Moet Brus
sel de hoofdstad van Vlaanderen blijven?". 
Debatavond m.m.v. Peter De Roover (WB) 
Jan Van Dooren (VEV), Paul Corthouts (ka
binet Grouwels) en Rik van Cauwelaert 
(Knack). Om 20u. in CC Den Blank, Begijnhof 
11. Org.; Rodenbachfonds i.s.m. Masereel-
fonds. 

Vr. 27 nov DILBEEK: Kaas- en 
wijnavond van het arr Halle-Vilvoorde. Van 
18U.30 tot 22ü. in de zaal van het Am 
Secretariaat, Ninoofsesteenweg 230 te Dil-
beek. 

zo. 6 dec. HEEMBEEK: Sinterklaas 
Brunch. Vanaf 10u.30 in het Forum (Fa-
milia), Frans Vekemansstraat 131. Reser-
vaties: Mark De Doncker (02/219.49.30). 
Org.:VU-Heembeek-Mutsaard-Haren. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 29 okt. TIELT: Wim Slegers 

spreekt over,, Biotritme" en het berekenen 
van je eigen bioritme. Om 20u. In de A. 
Deseynzaal, CC Cildhof, Sint-Michielstraat 
9. Deelname: 100 fr Meer info bij Hilde 
Houwen (051/20.42.94 - 09/223.77.42). 

za. 31 Okt. BRUCCE: Jean-Marie 
Bogaert licht het „Stadsplan voor het sta
tionsgebied Brugge" toe. Van 10tot 12u. in 
't Speytje, Oostmers 124. Org.: VU-Brugge 
i.s.m. VCLD. 

WO. 4 nov. BRUGGE: Michei Ca-
poen spreekt over „Water zegen en 
vloek". Om 14u. in de Magdalenzaal, Vi-
otierstraat 7. Na de activiteit is er kof
fietafel voor wie dit wenst. Org.: VWC-
Brugge-Noord. 

Za. 7 nov. lEPER: Sint-Maarten 
komt op bezoek met VVI. Van 14 tot 18u. 
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 fr per kind en schrijft in 
voor 3/11. info: tel. 057/20.24.68. 

Ma. 9 nov. ROESELARE: Crimina
liteit en ouderen. Uiteenzetting door it. 
Soberon (Rijkswacht). Om 14u.30 in de 
Conferentiezaal Parochiaal Centrum, Kat-
tenstraat Org.: VWG-Roeselare. 

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

vr 13 nov. KORTRIJK: Dagultstap 
naar Brugge met geleld bezoek aan de 
unieke tentoonstelling ,,Van Memling tot 
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geen graten te zien in „een handels
missiemet zakenmensen, en zonder po
litieke gezagsdragers, omdat die geen 
politiek boodschap in zich draagt". In z'n 
ogen heeft de missie „eigenlijk geen of
ficieel karakter". Van den Brande maakte 
eveneens een zeer subtiel onderscheid 
tussen het algemeen buitenlands beleid en 
het handelsbeleid, twee domeinen die 
onder zijn bevoegdheid vallen. 

In zijn repliek antwoordde Sauwens zich 
niet te kunnen verzoenen met dit stand
punt. Eerder werd wel een missie naar het 
onstabiele Birma opgeschort. Bovendien 
zullen de deelnemers aan de missie Ex

port Vlaanderen zich niet buiten hun 
hotel in Algiers wagen. „Om begrijpelijke 
redenen", aldus nog Sauwens, „maar wat 
dan is de meerwaarde van zo'n zaken
reis?"... 

Pourbus" om 1 lu . Vertrek met de trein om 
9U.46 stipt vanuit het Kortrfjks station. 
Deelname 250 f r p.p. (toegang museum + 
gids). Org.: FW-Kortrijk. Insclirijven bij B. 
Deconinck-Damlens (056/21.26.99). 

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

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

Wo. 25 nov. BRUGGE: Diamontage 
door Cuido Cabuy over „Egypte, land van 
de farao's". Om I4u. in de Magdalenazaal, 
Violierstraat 7. Na de activiteit is er kof
fietafel voor wie dit wenst.0rg.: vvvc-
Brugge-Noord. 

DO. 26 nov. IZECEM: Vijftien Jaar 
Studio Brussel en jongerencultuur door 
Jan Hautekiet. Om 20u. in de Bar van de 
Stedelijke Academie voor Muziek en 
Woord, Kruisstraat 15. Toegang: 80 fr, 
abo's gratis. Org.: vsvK. 

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

DO. 10 dec. TlElT: Dr. Wlm Lagae 
spreekt over „De invoering van de Euro: 
achtergronden en gevolgen". Om 20u. in 
keldertheater Malpertuis, Sint-lWichiel-
straat 9. Org.: A. Vanderplaetsekring Tielt. 
Deelname 100 fr info: Hilde Houwen 
(051/20.42.94-09/223.77.42). ' 

LIMBURG 
vr. 13 nov, GENK: Dodenherden

king met aangepaste videoprojectie, en 
inschrijving voor Joelfeest van 12 decem
ber in Nijlen. Om I5u. in De Slagmoten. 
Org.: SMF-Limburg. 

ANTWERPEN 
DO. 29 Okt. BERCHEM: Met FVV-

Berchem naar de tentoonstelling ,,Van 
Memling tot Pourbus" te Brugg. Inschrij
ven vóór 5/10 bij Paula Cauwenbergh. 
Deelname 250 fr (in groep + 100 fr au-
diogids). Uur van vertrek wordt meege
deeld. 

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

WO. 4 nov. TURNHOUT: Karel van 
Hoorebeke over „De Octopusakkoorden, 
mogelijke stap naar een Vlaamse justitie?". 
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: I9u.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 1. Deelname: kaas 350 fr, vlees 
275 fr Inschrijven tot 10/11 bij Ward Her-
bosch (03/353.68.94). Org.: KK Jan Pui
mège. 

za. ia nov. NIJLEN: Kleinkunst-
avond met Louis Verbeeck. Om 20u. in zaal 
Kempenland. Org.: Vlaamse Kring Mijlen. 

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 Catz over de toestand van 
Brussel vanuit een politieke, institutionele, 
maatschappelijke en demografische invals
hoek. Om 20u. in het CC De Markgraaf. 
Kapelstraat 8. Org.: OF-Hove i.s.m. VCLD. 
InfO: 455.65.46. 

WO. 25 nov. TURNHOUT: Jean-
Marie Bogaert spreekt over ,,Hoe 'Vlaams' 
Is Vlaams tiet partement?". Info: 
014/41.4S.79 en 014/61.38.67. Org.: 
Vlaamse Kring Turnhout en Vlaamse Kring 
Noorderkempen i.s.m. VCLD. 

Vr. 27 nov. BERCHEM: Ouiz-avond 
met Bob Bolsens. Om 20u. in het CC Ber-
chem, Driekoningenstraat 126 (zaal 
Apollo). Pioegen van max. 6 personen. In
schrijven (100 frp.p.) tot 25/11 bij Thea Van 
Celder (03/321.19.86). Org. Vlaamse Kring 
Berchem. 

Zo. 29 nov. LAAKDAL: Eetfestijn 
Nieuw-vu. Van 11u.30 tot 15u. in het 
Buurthuis van Veerle-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: Alllan-
tiemoment VU en ID21. vanaf I4u.30 in de 
Arenbergschouwburg. Welkom! 

zo. 29 nov. KESSEL: Aperitief de
bat van Het Tankschip 1998 over ,,Word jij 
graag meteen kluitje in het riet getuurd?". 
Van lOu.30 tot I2u.30 in de basisschool 
Bisterveld, Nieuwstraat 26. M.m.v. Kris Van 
Dijck, vu-Vlaams Volksvertegenwoordiger 
Deelname: 70 fr, aperitief inbegrepen. 

DO. 10 dec. ANTWERPEN: The
atergroep Authentiek speelt ,,De rat van 
Sint-Andries" voor de Vlaamse Aktie- en 
Kultuurgemeenschap. Kaarten aan 400 fr 
op het secretariaat. Paleisstraat, tel. 
03/238.82.08 - 03/288.58.80). 

Het partijbestuur 
deelt mee 

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

NMBS-BAAS SCHOUPPE ONTSLAAN 

Het mobiliteitsdebat Is één van de belangrijkste 
uitdagingen voor de volgende jaren. Steden 
slibben dicht, mensen raken gestresseerd in de 
files, de verkeersagressie neemt toe. 
Iedereen is het erover eens dat een efficiënt 
openbaar vervoer één van de sleutels kan zijn 
voor de oplossing van een aantal mobillteits-
vraagstukken. Daarom Is het hemeltergend dat 
onze spoorwegmaatschappij, die de ruggegraat 
moet zijn van ons openbaar vervoersnet, er niet 
In slaagt de reizigers comfortabel en op tijd ter 
bestemming te brengen. Meer nog, NMBS-baas 
Schouppe beweert laconiek dat het einde van de 
chronische vertragingen nog niet in zicht is. Zijn 
«oplossingen» getuigen van een totaal gebrek 
aan visie en maken dat het alweer de trouwe 
treingebruiker is die het kind van de rekening 
wordt. Wie in een kleiner station opstapt riskeert 
nu ook zijn opstapplaats te veriiezen. 
Men schermt ook bij de overheid - terecht -
graag met bedrijfseconomische termen als ef

ficiëntie, kwaliteitsnormen en permanente eva
luatie. De regering moet nu de nodige conclusies 
trekken. De NMBS, voor een goed deel ge
financierd met overheidsgeld, slaagt er niet in 
kwaliteit te brengen en efficiënt te werken. De 
huidige leiding heeft kansen genoeg gehad om 
zich waar te maken. Het oritslag van de NMBS-
top Is het enige logische besluit. 
Maar dit volstaat niet. Een stapsgewijze regi
onalisering van öe NMBS en de oprichting van 
een Vlaamse spoorwegmaatschappij dringen 
zich op. Pas dan kan de Vlaamse overheid werk
bare oplossingen aanreiken voor het globale 
mobiliteitsprobleem. Zelfs de socialist Stevaert 
kan dit na enkele weken op het terrein niet 
langer ontkennen. 
Vlaanderen wil die verantwoordelijkheid graag 
opnemen en wil investeren In meer mobiliteit. 
Vlaanderen moet de gevolgen van een jaren
lange nefaste Investeringspolitiek van de Bel
gische regering in prestigieuze projecten als de 
HST ombuigen en opnieuw werk maken van een 
goed uitgebouwd binnenlands vervoersnet, 
waarbij trein-, tram-, bus- en spoorverbindingen 
op elkaar worden afgestemd. Vlaams volksver
tegenwoordiger Johan Sauwens zal hiervoor in 
het Vlaams Pariement actie ondernemen. 

Vla kaf bouwt 
'Toren van sabel' 

Op woensdag 14 oktober jl. bouwden 
Vlamingen en migranten op het Mar
telaarsplein in Brussel een 'Toren van 
Babel'. Het initiatief ging uit van Vlakaf, 

een Vlaams democratisch actiecomité, en 
werd gesteund door de federatie van 
democratische Marokkaanse organisa

ties. Bedoeling van deze bouwactie was 
de Vlaamse overheid erop te wijzen dat 
zij een belangrijke inspannmg moet le
veren om migranten en andere anders
taligen toe te laten Nederlands te leren. 
Dit om een Babylonische spraakverwar
ring te vermijden. 

15 november: 
OVV-meeting 

Volgens het OW is er nog nauwelijks Iets dat 
België doet overleven Uit tal van feiten en 
evoluties blijkt hoe dit land vermolmd is. 
Daartegenover heeft Vlaanderen alle troeven 
in handen om een staat in Europa te worden 
Een door het OW voorgelegd en ruim on
dertekend memorandum bewijst dat velen in 
dezelfde richting denken Nu Vlaanderen in 
Staat IS een staat te zijn, zal er zelfs gefeest 
worden 
De OVV-meeting vindt plaats op 15 novem
ber a.s. om 14u 30 in de Ellsabethzaal in 
Antwerpen Toegangskaarten kosten 250 fr 
Er zijn kortingen voor groepen, gepensi

oneerden en kinderen. Het OW verkoopt 
tevens vier prachtige kalligrafische promo-
tiekaarten. Info: tel. 03/248. 63. 43, fax. 
03248 16 05, 

KORTING VOOR VU-LEDEN! 

voor de ow-meeting kan elk VU-lid 
kaarten kopen aan slechts 100 fr. (l.p.v. 
250 fr. Men kan daartoe overschrijven 
op rekeningnummer a35-027i52l -0 l 
van de vu - 1000 Brussel met de me
dedeling 'OW-meettng'. Meer info op 
het vu-secretariaat, tel. 02 /219.49.30. 
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De volksunie 
OP tv (VNÓSI 

Op 15 oktober Jl mm Jaak 
Vandemeulebroucke af
scheid van het Europees 
Parlement Nelly Maes 
neemt voortaan het Euro
pees vu-mandaat op. De 
Vlaams-Nationale Omroep-
stichting brengt een por
tret. 
Op 3 november van 23u.20 
tot 25U 30 (net nè het laat-
avondnieuws) op VRT-TV1 
Info: Nico Moyaert. 
E-post: 
nico.moYaert@volksunie be. 
7»/. 02/219 49.30. 

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 
advertentiemoselijl<heden 

in WIJ? 

Bel dan vandaas nog 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 

,"%/ i's? 4? J? 46-

Afhalen van palinggerechten mogelijk 
Openingsuren van maandag tot en met donderdag 

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

< % 
' ^ % 

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

fax 059/26.89.35 

CUPIDO ROMANTICA: 1 overnachting in luxe kamer met dubbele whirlpool, fles cham
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 p p 

Steeds ontbi|t tot 12 u l kamer beschikbaar tot 15 u 
Gratis fietsen en routes Sauna beschikbaar 
Alle voorzieningen voor rolstoelgebruikers 
Zie ook teletekst Eurosporti 
E-mail Hotel De StokerijOflanderscoastbe 

Een vrouw, een stem: de reacties 

De tentoonstelling 'Een vrouw, een stem' (zie WIJ, 15 
oktober jl.) is inmiddels afgelopen, maar we komen 
toch nog even terug op de geleide schoolbezoeken die 
rond de tentoonstelling werden georganiseerd. Aan het 
bezoek werd een debat gekoppeld met een duidelijke 
vóór- en tégengroep. Daarvan werd een prettig, eva
luerend bundeltje gemaakt met ruime aandacht voor de 
reacties van de leerlingen van gemiddeld 17 & 18 jaar. 
We serveren u de markantste uitspraken: 
Vóór meer vrouwen in de politiek: 
• „Alles zal vanzelf wel veranderen, want meisjes 
studeren nu meer en voelen zich even goed als jon
gens." 
^ „De ideeën zijn belangrijk, met het geslacht." 

„Er zullen vanzelf wel meer vrouwen in de politiek 
komen, zoals bij het voetbal en rugby ook gebeurd is" 

„Vrouwen kunnen de politiek anders kleuren: ze 
hebben een moederinstinct en kunnen beter orga
niseren." 
• „Achter elke man in de polinek staat een vrouw die 
voor hem de was en de plas doet!" 

Tégen extra inspanningen voor vrouwen in de po
litiek: 
I „Als vrouwen zwanger raken, zijn er problemen." 
• „Waarom zouden er wetten moeten bestaan die 
vrouwen bevoordelen." 
I „Kunnen vrouwen die verantwoordelijkheid wel 
aan?" 
B „Vrouwen hebben eeuwenlang geen stemrecht ge
had: waarom willen ze nu ineens op 30 jaar al in het 
parlement?" 
I „Er wordt teveel gepraat over vrouwen en politiek. 
Dat de vrouwen dan gewoon erin stappen." 
B „Ge kunt vrouwen goed met hun voeten ram
melen." 
Aan u de keuze! 

(gv) 
c» Het bundeltje met de. reacties en een beknopt 

overzicht van de geschiedenis van het vrouwen-
stemrecht is te verkrijgen bij de Cel Gelijke Kansen 
van de Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 
3500 Hasselt, tel. 011123.72.45. 
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O M S L A G V E R H A A L 

DOOD EN BEGRAVEN 
In het Westen wordt de dood verborgen, 
maar paradoxaal genoeg ook plechtig 
gevierd. Bij joden en moslims gaat dat 
anders: openlijker en veel eenvoudiger. 
Over het loslaten van de doden, de snelheid van 
begrafenissen, het wassen van lijken, het scheuren van 
de kleren, de zonde van het huilen, het bezwaar tegen 
verbranding, het bedekken van spiegels, het dragen 
van witte kleren, het drinken van botermelk, het geven 
van aalmoezen en het recht op vier el eeuwige grond: 
verhalen uit andere godsdiensten. 

F I N A N C I E E L 

GESPREK MET VERPLAETSE 
Pons Verplaetse, gouverneur van de Nationale 
Bank, is een gelukkig man. België stelt het wel. 
"Euroland" boert goed, het bijna afgeschreven 
Avondland is herrezen. Verplaetse betreurt slechts 
één zaak: de Belg beseft niet hoe goed het wel 
gaat. "Klagen over Dutroux, het Octopusoverieg, 
de werkloosheid, dat wel. Maar niemand ziet het 
zonnetje van de euro schijnen in een land dat tot 
de snelste groeiers binnen Europa behoort. Nu ja, 
mogen klagen is eigenlijk een luxe." Een gesprek. 

B I J L A G E 

KNACKS JAARLUKSE BOEKENBULAGE 
Het fin de siècle in de letteren: de Negentigers van 
toen en die van nu. De verzamelde gedichten van 
Kristien Hemmerechts over Herman de Coninck. 
Paul De Wispelaere: een terugblik op veertig jaar 
schrijverschap. Gesprek met Leonard Nolens. 
Dichters en hun critici: een essay. Harry Muhsch, 
Jef Geeraerts, Amon Gmnberg en nog meer. Kortom, 
de Boekenbijlage, samengesteld door Piet PIRYNS. 
En ter gelegenheid van de Boekenbeurs: een gratis 
exemplaar van "Het boek in Vlaanderen". 

WEEKEND KNACK: DE SEKS-EXPERTS + RAYMOND VAN HET GROENEWOUD + SKI-DE-LUXE + DE GLIMLACH VAN GAMBIA + LEKKER MAASTRICHT 
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I n de topsport redeneert men onvergelijkbaar. Een 

ploeg wint wanneer haar spelers voldoende 

gemotiveerd zijn. Zij zijn voldoende gemotiveerd 

wanneer ze in de loop van de week met de nodige 

ernst hebhen getraind. Is dit niet het geval dan ligt 

de uitleg voor de nederlaag voor het grijpen. Wij 

vinden dit verbluffend. Waarom ? Omdat de meeste 

van die heren in één jaar meer verdienen dan hun 

supporters in tien jaar. 

^ SPORT ^ 

Club Brugge en Anderlecht werden in de 
Beker van België uitgeschakeld door 
tweede klassers. Brugge verloor bij het 
zieltogende Tilleur Luik. Die club is fi
nancieel dood en het faillissement werd 
aangevraagd maar desondanks slaagden 
de in hun sportief bestaan - want profs 
zijn zij natuurlijk niet - bedreigde spelers 
erin zich voldoende op te laden om de 
landskampioen een beschamende neder
laag toe te dienen. Vier dagen later over
kwam Anderlecht een zelfde avontuur bij 
Denderleeuw. De Brusselaars, die twee
maal een voorsprong uit handen gaven, 
gingen eruit met de strafschoppen. „We 
worden het gewoon uppercuts te in
casseren", zegde de trainer Dockx. De 
man was altijd een realist. Hij kent de 
relativiteit van de sport. Hij is nooit 
doodongelukkig en zelden verkeert hij in 
de zevende hemel. Ook na de over
winning op leider Lokeren sprak Dockx 
bezadigde taal. „Er wordt hard gewerkt 
en vandaag werd dit beloond." Heel 
inspirerend klinkt zo'n verklaring niet 
maar zij steekt schril af tegen de tra
ditioneel schreeuwerige verklaringen van 
mensen uit de bestuurskamer van de
zelfde club. 

Het (enige) voordeel van de kwalitatieve 
neergang van ons competitievoetbal be
staat erin dat alles kan, dat geen ploeg 
totaal kansloos aan de aftrap van een 
wedstrijd verschijnt. Nog niet iedereen is 
daarvan doordrongen. Zoniet zouden er 
nog meer „verrassingen" worden inge
schreven. 

MOOI EN MEEDOGENLOOS 

Intussen zoeken meerdere clubs naar 
nieuwe zuurstofbronnen. Het samenwer
kingsakkoord tussen Antwerp en Man
chester United zou eerstdaags onderte
kend worden. De aankomende fusieclub 
Beerschot-Germinal praat met Ajax over 
vormen van verregaande samenwerking. 
Ajax wil zijn jeugdschool exporteren. Dat 
klinkt aantrekkelijk maar welke prijs is 
eraan verbonden? Die van onderge
schiktheid? Van filialisering? Het oogt 
allemaal mooi maar misschien moeten we 
enkele jaren geduld uitoefenen om te 
weten waar het in de praktijk allemaal 
precies zal op neerkomen. Anderlecht 
zou bij AC Milan een gewillig oor ge
vonden hebben. Verschueren sloeg on
middellijk tik. De man lijdt aan ziekelijke 
hoogmoed. „AC Milan beschouwt ons op 
grond van ons verleden en op grond van 
onze prestaties in de voorbije jaren nog 
altijd als een Europese topclub." Hij 
voegde er niet aan toe dat de Milanezen 
de enigen ter wereld zijn die blijkbaar 
verstand hebben van voetbal, maar hij 
heeft het ongetwijfeld gedacht. 

Inmiddels wordt de greep van de groten 
en de machtigen op het internationale 
voetbal almaar sterker. Steeds minder 
topclubs zullen steeds meer financiële 
middelen naar zich toe trekken. De Uefa 
kan daar niets tegenover stellen. Zij kan 
slechts aan het handje lopen en de for
mule van de internationale competities 
aanpassen aan de wensen van die rijke 
clubs. Voor een land als het onze is dit 
rampzalig. Onze clubs zullen nog nau
welijks aan de bak kunnen komen op het 
hoogste niveau. Zij schijnen dit begrepen 
te hebben - wat nog niet erg is - en te 
aanvaarden en dit is kwalijk. Intussen 
vragen we ons af hoe Euro 2000 voor ons 

lijk is het een simpel spelletje. Je verkoopt 
enkel wanneer het niet anders kan. Je 
koopt met verstand. En je zorgt dat de 
ploeg en haar bestuurders geloofwaardig 
overkomen bij het publiek. Limburg is 
een voetbalenthousiaste gouw. Dat bleek 
toen zich zo'n twintigduizend supporters 
van Racing richting Heizelstadion be
gaven om het Europese duel met Mal-
lorca vocaal te onderbouwen. Een blauw
wit legioen. De hoofdstad had het in geen 
jaren meegemaakt. Racing kan natuur-

Ondergeschikt 
zal verlopen. Kan Leekens tegen die tijd 
een nieuwe nationale ploeg in het veld 
brengen die niet per definitie tegenover 
onmogelijke opdrachten staat? Het is 
zeer de vraag. Alhoewel natuurlijk. Toen 
Aimé Jacquet met de Franse ploeg de 
voorbereiding op het wereldkampioen
schap opstartte was de scepsis algemeen. 
Niemand geloofde in de Franse nationale 
ploeg die in geen twee jaar een wedstrijd 
met inzet speelde. Het thuisvoordeel 
maakt nog dikwijls mysterieuze klachten 
los. Wie in 2000 voor eigen volk aan het 
EK begint zal ongetwijfeld voldoende 
gemotiveerd zijn en bijgevolg ook met de 
nodige ernst en toewijding hebben ge
traind. Want zo werkt het toch? 

NATUURLIJKE KRACHT 

Racing Genk zal wellicht met Europees 
kunnen overwinteren. Het op de Heizel 
afgedwongen gelijk spel tegen Mallorca 
biedt niet onmiddellijk weidse perspec
tieven al weet men in voetbal natuurlijk 
nooit. Zeker niet met Limburgers die er 
doorgaans niet voor terugdeinzen hun 
hoofd voor de bal te leggen wanneer de 
omstandigheden daartoe uitnodigen of 
uitdagen. 

Racing Genk beleeft anders een periode 
van hoogconjunctuur. De erflaters van 
Thor Waterschei, in meerdere mate, en 
Winterslag, in mindere mate, zijn door
gestoten naar de nationale top. De ploeg 
van Aimé Antheunis worden kansen op 
de landstitel toegedicht. Dat zou fan
tastisch zijn natuurlijk. Natuurlijk, Genk 
kreeg niet te schattten hulp van de over
heid. De schulden werden uitgegomd. 
Maar'desondanks. Antheunis inspireerde 
de bestuurders tot het voeren van een wijs 
beleid. Er werd maar verkocht wanneer 
alle middelen die een speler voor een club 
kunnen redden waren uitgeput. Er werd 
vervolgens doordracht ingekocht. Eigen

lijke bestaansbronnen aanboren. De hui
dige succesperiode doet terugdenken aan 
de opkomst van Club Brugge eind jaren 
zestig, begin jaren zeventig. Dat was toen 
ook de nationale ploeg van West-Vlaan-
deren. Iedereen stond achter de ploeg van 

de Klokke. Vergelijkingen lopen altijd 
mank maar het zou wel mooi zijn, en goed 
voor ons voetbal, indien Racing, vandaag 
de nationale ploeg van Limburg, zijn 
successen in de tijd moest kunnen be
stendigen. Nu de klassieke topclubs hun 
veren verhezen is er ruimte voor ver
nieuwing met een blijvend karakter. 
Racing Genk dus wellicht niet voorbij 
Mallorca maar Club Brugge mogelijk wel 
voorbij Stuttgart. Dat zou een geweldige 
opsteker zijn voor de ploeg van Eric 
Gerets. Voorzichtigheid blijft evenwel ge
boden. De Duitsers zetten eerder een 
hopeloze situatie recht bij Feyenoord. 
Met hen heb je nu eenmaal nooit gedaan. 
Club kan onmogelijk Europees overwin
teren. Al wacht er de landskampioen na 
Stuttgart nog een achtste finale waarin de 
tegenstander denkelijk nog sterker is... 

Olympus 

Is Oulare echt 

de beste spits 

van Europa? 

Misschien lean 

hij zijn ploeg 

KRC Genk nog 

helpen 

overwinteren. 

De icans is 

evenwei 

iclein... 
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Straffe meisjes 

Cella Vandecaveye 

Cella Vandecaveye en Dominique MonamI 
haalden in de voorbije dagen om uiteen
lopende redenen de krantenkoppen. 
De Judoka, een kampioene met internati
onale klasse, brak zich de halswervels en even 
werd er voor haar sportieve toekomst en zelfs 
haar gezondheid gevreesd. Het blijkt gelukkig 
zo'n vaart niet te lopen. Over goed drie 
maanden kan zilveren Cella mogelijk opnieuw 
voorzichtig beginnen trainen Als alles goed 
verloopt keert ze zeker terug naar de in
ternationale podia Zij bezit er de aanleg en 
het karakter voor. 
Karakter is ook een dominante eigenschap 

Dominique Monami 

van Dominique ivionami. Onze tenniskam
pioene stootte door naar de top tien Zij eiste 
een plaats op onder 's wereld besten. Ei
genlijk stak zij Sabine Appeimans voorbij 
Monami gelooft niet dat zij tot de topvijf kan 
doorstoten Ze meent dat ze daarvoor te
kortschiet, dat haar fysieke mogelijkheden zo 
ver niet reiken. Misschien Maar dat deze frêle 
atlete, want dit is ze toch, onwaarschijnlijk 
veel wilskracht in haar spel kan leggen zal wel 
niemand ontkennen Voor ons is ze nu reeds 
de sportvrouw van het jaar. 

(Olympus) 
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N a de financiële moeilijkheden en het faliekant 

afgelopen project Turkije, wegens de terechte 

kritiek op het Turkse beleid ten overstaan van de 

Koerden, is Europalia uit zijn as verrezen en richt 

het de blik op de republiek Tsjechië. 

4 CULTUUR • 

Hanger van 

gedreven 

zilver met 

parels en 

email (einde 

17de eeuw). 

De tentoonstelling Juwelen uit Bohemen 

is de eerste manifestatie, die georga
niseerd wordt in het kader van Europalia 

98 Ceska Republika,dat verleden week 
werd geopend. 

In deze expositie worden 185 sieraden 
getoond, decoratieve en religieuze ob
jecten, die ofwel overdadig bezet zijn met 
kostbare sierstenen ofwel er rechtstreeks 
uit vervaardigd zijn. Daarbij gaat het om 
broches, halssnoeren, doosjes, coupes, 
kelken en monstransen. Al deze voor
werpen omspannen een periode vanaf de 
15de eeuw tot nu. 

RODE DRAAD 

Daarbij mag natuurlijk niet vergeten wor
den dat precies het oude koninkrijk Bo
hemen en zijn moderne opvolger, de 
Tsjechische Republiek, het kerngebied zijn 
voor diverse soorten kostbare mineralen 
en gesteenten, die van oudsher in de 
verwerking tot luxejuwelen werden aan
gewend. Deze gebieden zijn dan ook 
steeds belangrijke en bevoorrechte pro
ducenten geweest van sierlijk edelsmeed
werk en uitzonderlijke juwelen. 

We vermelden vooral de aanwezigheid 
van saffier, amethist, olivijn, agaat, jaspis 
en vooral de karakteristieke Boheemse 
granaat. Dit laatste is een kleine don
kerrode steen, die tot vandaag erg po
pulair is gebleven in Bohemen. Hij geldt 
dan ook als een „letterlijke" rode draad 
doorheen deze tentoonstelling. 
Wegens de onmogelijkheid om de grote 
diversiteit van vijf eeuwen belangrijke 
juwelierskunst samen te ballen in slechts 
één tentoonstelling, werd alles toegespitst 
op een strenge selectie van enkel ar-

Uit 
tistieke topwerken. Toch biedt deze se
lectie een goede weerspiegeling van de 
zich in Bohemen opvolgende stijlen en 
modetrends. Aan de hand van geschil
derde vrouwenportretten krijgt men een 
goed idee van hoe sommige juwelen ge
dragen werden. 

Deze tentoonstelling werd mogelijk ge
maakt dankzij de gulle bruiklenen van 
zeventien openbare instellingen en par
ticuliere bruikleengevers uit Tsjechië. In 
die verband noemen wij het Museum voor 

Sierkunsten van de hoofdstad Praag en 
het Districtsmuseum van het Tsjechische 

Paradijs van de stad Turnov, tot op van

daag een belangrijk centrum van de sier-
steenbewerking en de ]uwelenkunst. Ver
der zijn er de artefacten uit de befaamde 
kerkschatten van de Loretokerk en de 
Orde van de Kruisridders met de Rode 
Ster uit Praag eveneens. 

HOOGWAARDIGE 
JUWEELKUIMST 

Bohemen, de kernvindplaats van belang
rijke edelgesteenten en edelmetalen, was 
ooit de woonplaats van de Keltische Bo-
jers. Door de Romeinen werd het gebied 

Juwelen 
Bohemen 

Terra Boemorum geheten. 
De geografische vierhoekige Boheemse 
kom, volledig omringd door gebergte, en 
als het ware de inslagdiepte vormend van 
een reusachtige meteoriet, kan be
schouwd worden als een reusachtige 
schatkist vol mineralen. Ooit kwam hier 
het rode pyroop via het opgestuwde 
magma aan de oppervlakte, een edel
gesteente dat wij beter kennen als Bo

heemse granaat Het is een bijzonder glan
zend gesteente. 

Vooral de variëteiten van de kwartsgroep 
zijn sterk aanwezig, zoals kristal, ame
thist, rookkwarts en roze kwarts. 

Tentoonstelling Vlaanderen-Baskenlancl 
Zaterdag opende het FVK-Rodenbach-
fonds in de Lakenhallen van het Gentse 
belfort zijn tentoonstelling over het 
Baskisch nationalisme Na toespraken 
door Vlaams parlementslid Etienne Van 
Vaerenbergh, tevens ondervoorzitter 
van het FVK-Rodenbachfonds, mees
ter Paul Bekaert van de Liga van de 
Mensenrechten en de Gentse schepen 
Sas Van Rouveroy kon een hondertal 
aanwezigen een eerste blik werpen op 
de panelen met affiches, foto's, kran
tenknipsels, kaarten en verklarende 
teksten. Onder de aanwezigen vooral 
mensen van het FVK-Rodenbachfonds 
maar ook volksvertegenwoordiger 
Geert Bourgeois, activisten uit de 
Vlaams-Baskischesolidanteitsorganisa-
ties, Baskische nationalisten en enkele 
vluchtelingen die als geëvacueerde 
kinderen in Vlaanderen verblijven sinds 
de Spaanse burgeroorlog. 
De tentoonstelling schetst chronolo

gisch het ontstaan en de ontwikkeling 
van het Baskisch nationalisme en re
fereert daarbij telkens naar de ge
lijktijdige Vlaamse visie op de Baskische 
kwestie. Dat zorgt voor een bijwijlen 
boeiende en kritische confrontatie 
met het verieden van het eigen 
Vlaams-nationalisme. Slechts twee kri
tische noten. Louter visueel ligt de 
nadruk nogal sterk op affiches van 
Herri Batasuna. Gezien het gebruik en 
de beschikbaarheid van grafisch ma
teriaal was dit wellicht niet te ver
mijden. Als revolutionaire partij hecht 
Herri Batasuna nu eenmaal meer aan
dacht aan visuele aanwezigheid in het 
straatbeeld dan de andere Baskische 
partijen die zich beperken tot affi-
chage tijdens de verkiezingscampag
nes. Een tweede opmerking is dat "Eus-
kadi alegre y combativa" het "vrolijke en 
strijdvaardige Baskenland" weinig aan 
bod komt. Wie het Baskisch natio

nalisme al "aan den lijve" heeft mogen 
ervaren zal getuigen dat nationalisme 
daar met alleen strijd en ellende is, 
maar ook gelijk staat aan feestcultuur 
en dynamisch optimisme. Zelfs In die 
mate dat tijdens de zomermaanden de 
nationalistische slogan 'jaiak bai, bo-
roka ere bai" op de muren verschijnt: 
"Feesten ja, maar ook strijden"! On
danks deze kleinere randbemerkingen 
blijft de tentoonstelling een aanrader. 
Bij de tentoonstelling hoort een uit
gebreide cataloog (geïllustreerd, 175 
bladzijden, 500 fr.). Ook een brochure 
Het ontstaan van het nationalisme in 
Baskenland en Vlaanderen (55 blad
zijden, 500 fr) , geschreven door Hilde 
Houwen, directrice van het FVK-Ro
denbachfonds, is beschikbaar. Meer 
informatie via projectverantwoorde-
lijke Isabelle De Keyser, Bennesteeg 4 
te 9000 Gent (tel. 09/225.77.42 en 
fax: 09/225.71,87). 
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Daarnaast zijn er de uitgesproken vul
kanische siergesteenten, zoals jaspis, chal
cedon, agaat, kornalijn, obsidiaan of la
vaglas, olivijn, hyaliet en chrysopraas. 
In het zuidelijke landsgedeelte, de streek 
met overblijfselen van de Keltische goud
zoekers, wordt dan weer meteorietglas, 
groen moldaviet en dendrietopaal ge
vonden. 

In het noorden, in het Jizerské Horymas-
sief worden zirkonen, pleonasten of zwarte 
spinel, en zelfs saffieren gedolven. Dit laat
ste is trouwens uniek voor Europa. 

DE EDELSMEEDKUNST 

Gedurende de hele Middeleeuwen en tot 
de verovering van Midden-Amerika door 
Spanje in de 16de eeuw kon Bohemen als 
de belangrijkste zilverproducent van heel 
Europa gelden. Zoals reeds gesteld wist 
ook de bewerking van edelstenen zich te 
ontwikkelen tot een uiterst belangrijke 
nijverheidstak. De traditie van de Praagse 
hofjuweliers heeft zich tot vandaag in 
stand kunnen houden. 
Vorsten zoals keizer Karel IV en Rudolf II 
waren zich terdege bewust van de mo
gelijkheden van deze enorme rijkdom. Zij 
beschouwden hun land dan ook als extra 
door God begunstigd. In dat verband is 
het wel merkwaardig, dat in de Open

baring van Johannes, het apocalyptische 
visioen van het Nieuwe Jeruzalem, heel 
wat edelstenen genoemd worden, die pre
cies in Bohemen worden aangetroffen. 
Daarom liet keizer Karel IV, die over 
Bohemen regeerde van 1346 tot 1378, de 
twee belangrijkste kapellen van het land 
met Tsjechische edelstenen opsmukken. 
Het ging daarbij om een ruimte in de 
kathedraal van Praag, en een in de burcht 
van Karlstein, die de vorst liet bouwen als 
bewaarplaats voor de kroonjuwelen. We 
mogen ook niet vergeten dat onder keizer 
Rudolf II (reg. 1576-1611) Praag uit
groeide tot een uiterst belangrijk cul
tuurcentrum (ook een belangrijke aan
trekkingspool voor heel wat Vlaamse 
kunstenaars), waarin een ereplaats ge
houden werd voor de artistieke bewer
king van edelstenen. 

Vanuit Praag zal deze bedrijvigheid ook 
naar de provincie uitwijken, dichter bij de 

ontginningsgebieden. 
* * * 

Dit is alleszins een zeer interessante, 
tevens erg mooie tentoonstelling. Een 
waardig openingsstuk van deze nieuwe 
editie van het lovenswaardige Europalia-
festival. 

Dirk Stappaerts 
c» Juwelen uit Bohemen. In de KBC-

galerij, Grote Markt 19 te 1000 Brus

sel. Tot 8 november 1998. Van di. tjm 

zo. Van 11 tot 18u. Gesloten op ma. 

Vrije toegang. Catalogus beschikbaar. 

Tel. 021429.85.68, fax 021429.81.94. 
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R eeds meer dan 20 jaar is Flandriatik 

Ikastolentzat (FLIK), het Vlaams 

Steuncomité voor Baskische scholen, actief. 

Zaterdagavond 7 november bent u welkom op het 

23ste Vlaams-Baskisch feest in Brasschaat. Om al 

feestend de Basken een hart onder de riem te steken! 

# LANDUIT 4-

Achter dit feest van FLIK schuilt een 
ondertussen meerderjarige traditie van 
concrete soHdariteit. De steun van FLIK 
aan de Baskischtalige scholen (ilcastolak) 
in Frans-Baslcenland uitte zich vooral in 
het werven van financiële fondsen en het 
organiseren van werkkampen. Zo werd 
menig steen gemetst door Vlaamse han
den of met Vlaams geld. Daarnaast tracht 
FLIK ook meer en meer Vlamingen be-
vnist en gevoelig te maken voor de Bas
kische problematiek. 
Dit jaar is toch speciaal omdat de op
brengst van de feestavond voor het eerst 
niet naar een Baskische school gaat maar 
naar een gemeenschapshuis. Priester 
Ludo Docx, drijvende kracht achter 
FLIK, daarover: „De ikastolakverant-

woordelijken worden er zich meeren meer 

bewust van dat er, naast het onderwijs in 

het euskara, nog een aanvullende on

dersteuning van hun bedreigde taal nodig 

is. Zij hebben al sinds jaren een netwerk 

opgezet van "udaleku", Baskische vakan

tiekolonies. Maar wat na de schooltijd

fase f Onder impuls van de ikastolak-

pioniers probeert men nu in elk dorp een 

"euskalgune", een ontmoetingsplaats voor 

Baskisch-sprekende jongeren en minder 

jongeren in te richten." 

Daarom gaat de opbrengst van dit feest 
jaarlijks naar Oxtikenia, een "euskal 

gune" in Senpere. Dat stadje ligt in hartje 
Lapurdi (Labourd), de kustprovincie die 
bedreigd wordt door industrieel toerisme 
en de daarmee gepaard gaande verste
delijking. In dit huis werd de jongste drie 
jaar door een groep jonge Vlamingen 
hard gewerkt. Een inspanning die ook de 
Baskischtalige krant Egunkaria niet ont-

VEELBELOVEND 

Het programma van de feestavond is 
veelbelovend. Traditioneel wordt dat ge
vuld met uitstekende Baskische folkmu
ziek (Peio Ospital, Patxika en Maialen 
Etxalai), txistulari's, dans én ... lekkere 
Riojawijn. Het meest emotionele onder
deel van de avond wordt wellicht de 

Jean-Louis 
aitia 

e symbole qu'on ab 

Het gemeenschapshuis Oxtikenia 

ging: zij maakte een pagina-grote re
portage over het eerste werkkamp. 

23ste Vlaams-
Baskisch feest 

hommage aan cultuurmilitant Jean Louis 
Maitia. De 55-jarige Maitia was jarenlang 
de motor achter Seaska, de ouderver
eniging die de ikastolak financieel en 
materieel deed overleven. Daarvoor ston
den en staan de Baskische ouders immers 
zelf in. Slechts de jongste jaren ontvingen 
de leraars in de ikastolak magere loon
subsidies van de Franse staat. Hoewel zijn 
engagement zuiver cultureel was werd 
Maitia op 11 september 1996 brutaal 
gearresteerd alsof-hij een gevaarlijk ter
rorist was. Daarbij werd z'n zoon van 13 
door de CRS-agenten onder schot ge
houden en ook Maitia's echtgenote op
gepakt. Op bevel van de Parijse rechter Le 
Vert werd de Bask opgesloten in een 

Parijse gevangenis en negen maanden 
later, fysiek en emotioneel zwaar aan
geslagen, vrijgelaten. Een arrestatie en 
gevangenisstraf zonder enig geldige re
den, zonder enige aanklacht, zonder enig 
proces en ... zonder enige pardon. Een 
paar maanden later overleed Maitia. In 
Brasschaat zal zijn weduwe aanwezig zijn. 
Hopelijk zorgen talrijke Vlamingen voor 
een warme ontvangst. 

Piet De Zaeger 

c» Het feest begint om 20 uur in de 

Ruiterhal van de Hemelhoeve te Bras

schaat. Kaarten kosten slecht 200 

frank. Voor bestelling (of een finan

ciële steun) kan u storten op reke

ningnummer 404-1040711-SO van 

het Vlaams Steuncomité voor Bas

kische Scholen te 2020 Antwerpen. 

Informatie en inschrijvingen: Paul 

Cautreels (tel. 03/828.45.42) of Dirk 

Heyman (tel. 03/887.21.82). 

..i^^0^i^ii^,Aif»amtis^«,if., I, 

Verkiezingen in Baskische 
Autonome Gemeenschap 

In de Comunidad Autonoma Vasco 
bestaande uit drie van de vier 
Spaans-Baskische provincies - Na-
varra is institutioneel gescheiden 
van de rest van Baskenland - wer
den zondag verkiezingen gehou
den. Naar deze verkiezingsuitslag 
werd met meer dan gewone be
langstelling uitgekeken. Niet alleen 
door het wapenbestand die ETA 
afkondigde na het akkoord van Li-
zarra (september 98), maar ook 
omdat dit de eerste verkiezingen 
waren na de zware confrontaties 
tussen de radicale Baskische na
tionalisten rond Herri Batasuna en 
de Spaans-nationalistische Partido 
Popular. Daarbij had ETA aanslagen 
gepleegd op gemeenteraadsleden 
van de PP en had de Spaanse re
gering in omstreden juridische ac
ties het partijbestuur van Herri Ba
tasuna opgesloten en vervolgens 
de Baskische krant Egin en het ra
diostation Eg/n Irratia gesloten. 
De uitslag is eigenlijk een beves
tiging van de krachtverhoudingen 
tussen Baskische volksnationallsten 

en Spaansgezinde centralistische 
krachten. De bevolking stemde op
nieuw een Baskische nationalisti
sche meerderheid in het parle
ment. Zo bleven 41 van de 75 zetels 
in handen van de Baskische na
tionalistische partijen. Wel waren er 
verschuivingen. De gematigde 

Partido Nacionalista Vasco (PNV) 
verliest één zetel, VU-partner Eusko 
Alkartasuna (EA) verliest er twee. 
Maar Euskal Herritarok (EH), het 
electorale platform van het links-
revolutionaire Herri Batasuna, won 
deze drie zetels. Met 14 zetels be
haalde de partij een historisch 

Tabel met de zetelverdeling en het percentage van de stemmen 

Partiido Nacionalista Vasco 
(Baskische regionalisten) 

Partido Popular 
(Spaanse rechtse staatsnationalisten) 

Euskal Herritarok 
(Radicale Baskische nationalisten) 

Partido Socialista Obrero Espanol 
(Spaanse socialisten) 

Eusko Alkartasuna 
(Baskische pacifistische nationalisten) 

Izquierda Unidad - Ezker Batua 
(Spaanse communisten) 

Union Alavesa (Spaans-gezinde 
provincialistische partij) 

1994 

22 (29,8%) 

11 (14,4%) 

11 (16,5%) 

12 (17,1%) 

8 (10,3%) 

6 ( 9,1%) 

5 ( 2,7%) 

1998 

21 (27,9%) 

16(20,1%) 

14 (17,9%) 

14 (17,5%) 

6 ( 8,7%) 

2 ( 5,6%) 

2 ( 1,2%) 

hoogtepunt. Een duidelijk signaal 
dat de nieuwe politieke lijn van de 
radicale independisten aanslaat bij 
een groter deel van de bevolking. 
Anderzijds steeg aan Spaansge
zinde kant vooral het zetelaantal 
van de Partido Popular. Dat be
tekent dat de meest radicale par
tijen aan beide zijden winnen. 
M.a.w. een polarisatie. Of dit het 
prille vredesproces in Baskenland 
zal bedreigen is de vraag van één 
miljoen. Het verdrag van Llzarra 
werd immers ondertekend door 
ondermeer PNV, EA, EH en de 
Spaanse communisten van Izqui
erda Unidad. Deze vier partijen heb
ben een ruime meerderheid in het 
pariement van de Baskische Au
tonome Gemeenschap Maar op 
Euskal Herritarok na verioren ze al
len zetels. Bovendien heeft de re
gerende PP afwijzend gereageerd 
tegenover elk voorstel tot dialoog. 
Na deze zetelwinst zal de PP wellicht 
niet van houding veranderen. 

(pdz) 

Jean-Louis 

Maitia: enicele 

maanden 

nadat deze 

cuituurmilitant 

uit de 

gevangenis 

werd 

vrijgelaten 

overleed hij. 
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HALLOWEEN H20 
Verpleegster Marion, de assistente van de psycholoog uit Hal

loween, keert terug naar haar huis en ziet dat er is ingebroken. 

Twee buurtjongens gaan met haar naar binnen om te zien of er 

niemand meer is, en ook de politie is reeds gewaarschuwd. Het 

wordt me daar een rotzooi... Dan begint de film pas. We zien 

krantenknipsels van de feiten die zich 20 jaar daarvoor voordeden, 

het spoor van bloed getrokken door serial killer Michel Myers, en 

ook een bericht over een tragisch ongeval waarbij de zus van Myer, 

Laurie (Jamie Lee Curtis) schielijk is omgekomen. Maar Laurie is 

niet dood, zij is onder een nieuwe naam schoolhoofd, omdat de 

stoffelijke resten van haar broer nooit gevonden werden, na de 

brand in het hospitaal in Halloween IL 

NIEUW IN DE BIOS 

Het onderwijzend personeel, samen met het overgrote deel van de 

leerlingen is gaan kamperen, en slechts enkelen zijn achter

gebleven. En ja hoor, het is Halloween en wie duikt daar op ? De 

moordenaar zal een bloedig spoor trekken over de landkaart van 

California. 

Dit is eigenlijk Halloween deel 7, maar men besloot wijselijk 

delen 3/4 en S te vergeten, omdat Jamie Lee Curtis daarin niet 

aanwezig was. En terecht, want met haar rol als verontwaardigd 

gescheiden vrouw, over gedisciplineerd schoolhoofd, sociaal 

drinkster en liefhebbende moeder, steelt ze de hele show. 

("1/2) 

SMALL SOLDIERS 
In een speelgoedfabriek proberen de twee ingenieurs de wensen van 

hun overnemer, de voormalige oorlogsindustrie Globotch, te 

raden. Hun baas geeft hen toestemming om het robotspeelgoed -

de Gorgonieten - te ontwikkelen, tegelijk met een elite com-

mandogroep. Enige tijd later vindt een knaap de spullen in een 

vrachtwagen. Hij overhaalt de chauffeur om hem een stelletje te 

geven. En dan begint het geweld... 'Small soldiers' is, wat men ook 

beweert, geen pacifistische film. De aanklacht zit 'm erin dat grote 

firma's enkel maar naar de resultaten op hun balans kijken. Ook 

de filmmakers deden dit. (**) 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P # 

James Woods 
en James 
Belushi in 
'Salvador', 
zat. 31 okt., 
Ned. 1 om 
23u.a2 

I fe^f The Brady Bunch Movie Carol Brady Is met 
haar drie dochters, haar nieuwe echtgenoot en diens 
drie zoons verhuisd naar Los Angeles, Als typische 
'producten' van de jaren zeventig valt het hen moei
lijk zich aan te passen aan het jachtige leven in een 
moderne grootstad. Amerikaanse satirische film van 
Betty Thomas uit 1995. Gebaseerd op een populaire 
soapserie uit de jaren 70. zon. 1 nov., VT4 om 
20U.15 

é^' One Man's war Brits, op feiten gebaseerd 
drama van Sergio Toledo uit 1991. Paraguay 1976. Het 
land lijdt onder het moordende juk van generaal 
Stroessner. Joel Fllartiga Is een dokteren kunstminaar 
die internationaal bekend Is als strijder voor de men
senrechten In Uruguay. Wanneer zijn zoon wordt 
vermoord, duidelijk omwille van zijn kritiek op het 
regime, besluit hij met alle middelen de strijd tegen 
dat regime op te nemen... Maan. 2 nov., Ned. 2 om 
20U. 

^hJ^ Gremlins II: The New Batch Een Mogwal is 
een lief knuffeidiertje, waarmee men echter voor
zichtig moet zijn. Als het in contact komt met water, 
aan te fel licht wordt blootgesteld en na middernacht 
eet, wordt het een Gremlin, een kwaadaardige kwel
geest. Nu probeert dr. Catheder in zijn laboratorium 
met zo'n Mogwal te experimenteren en hij is daarbij 
zéér onvoorzichtig. Amerikaanse satirische SFfilm uit 
1990 van Joe Dante. Dins. 5 nov.. Kanaal 2 om 
21U. 

C = l verkiezing van het Boek van het Jaar 1998 
Feestelijk programma, gepresenteerd door Roeland 
Kooljmans en Judith de Bruijn, rond de bekendmaking 
van de winnaar van de 'Trouw Publieksprijs 1998', de 
enige literatuurprijs waarbij het publiek tijdens twee 
stemdagen zijn favoriete boek kiest. Woens. 4 nov., 
Ned. 1 om 22U.54 

^=Jp Panorama: De val van Dutroux Claude Thi-
rault Is de gewezen tipgever van de rijkswacht van 
Charleroi, de man die het gerecht als eerste op het 
spoor bracht van Dutroux en wiens informatie vol
gens de commissie Dutroux niet genoeg au séheux 
werd genomen. Een Panorama-ploeg had een lang 
gesprek met de man... Dond. 5 nov., TVI om 
22U.10 

^=J? Mrs. Doubtfire Amerikaanse komedie van 
Chris Columbus uit 1993 Als de respectabele Britse 
gouvernante, mevrouw Doubtfire, Is Robin Williams 
onweerstaanbaar en krijgt o.m. Sally Field en Pierce 
Brosnan voldoende bewegingsvrijheid om geestig-
heden aan de lopende band te spuien. vriJ. 6 nov., 
VTM om 21U.35 

Moge de bron 
geheim blijven 

Om aan het 'globale vedettenbeleid' 
van TVI tegemoet te komen zullen bin
nenkort minstens twee van de 7 om
roepers en omroepsters hun baan vaarwel 
moeten zeggen. Wie het zijn is nog niet 
geweten. 

Het Europees proefballonnetje om 
openbare omroepen van de diverse lid
staten alleen nog maar met belastinggeld 
bij te staan inzake informatie, educatie en 
cultuur is door de meeste EU-leden af
geschoten. Het voorstel was er gekomen 
na klachten van commerciële omroepen 
die vonden dat ze benadeeld werden. Dat 
er evenwel een probleem is in dat verband 
wordt door weinigen ontkend. 

En hoe is het inmiddels met de con
currentie tussen De Morgen en De Stan

daard oftewel tussen de Vlaamse Uit-

geversMaatschappij en De Persgroep} 

Zeer goed, dank u. Bij een bespreking van 
Manu Ruys' nieuwe boek in de krant van 
de overkant lezen we o.a.: „Ruys offreert 
als voorgerecht enkele vingeroefeningen 
over de toekomst van het federale België. 
Het blijven clichés die we zowat dagelijks 
in de producten van zijn voormalige 

krantengroep kunnen lezen." En ook: 
„Kranten gedragen zich vandaag veel 
onafhankelijker, zelfs van de door Ruys 
zo vermaledijde marketingmachine. Hun 
stijgende oplage (met De Standaard en 
Het Nieuwsblad als belangrijkste uitzon
deringen) bewijst dat het overigens wel 
meevalt met het succes van dat 'pulp-
proza', iets wat Ruys manifest niet wil 
zien." Inpakken of eet u ze hier op.' 

De VUM-kranten konden dan wel 
weer uitpakken met robotfoto's van 
nieuwe verdachten in het dossier van de 
Bende van Nijvel. En de betrokken jour
nalist heeft het geweten ook. Na een 
huiszoeking op de redactie werd hij, 
nadat het 'lek' al bekend had, nog eens 
urenlang ondervraagd. De journalist 
wordt van heling beticht. Als het niet is 
omdat het VTM-programma 'Oproep 
20.20' de primeur kwijtspeelde - en laten 
we hopen dat dat niet de reden is - dan is 
het toch vreemd dat er met zoveel ijver 
wordt gezocht naar het lek. Of vinden ze 
al die anderen niet en liep deze informant 
met een bord voor zijn kop 'Ik ben het 
geweest'? Op aandringen van o.m. ka

merlid Geert Bourgeois heeft minister van 
Justitie Tony Van Parys heeft laten weten 
dat het bronnengeheim van de journalist 
zal worden erkend. 

De ouders van Melissa Russo hebben 
in kort geding gelijk gekregen over het 
gebruik van hun foto's in het blad van het 
Vlaams Blok. Ofschoon het begrijpelijk is 
niet zonder meer te willen worden af
gedrukt in een blad gelieerd aan een 
politieke partij, is het te hopen dat de 
uitspraak ten gronde iets genuanceerder 
zal zijn. In het andere geval kan iedereen 
die geen 'publieke persoon' is - en zijn de 
Russo's dat niet minstens een beetje? -
maar toch zijn foto in de krant ziet staan, 
naar de rechter kan trekken om scha
devergoeding te eisen. 

M 

Van tijd tot tijd loopt er op Ned2 
het programma 'Wat is er van het 
nieuws?', naar het Britse 'Have I 
got news for you'. Het is een pret
tig, voor de brave Tros bijzonder 
snedig, programma over recente 
nieuwsfeiten. Daarbij valt het op 
dat de meeste ervan - hoe jong 
ook - al geen nieuws meer zijn 
wanneer ze in het programma ko
men. Zo gaat het ook een beetje in 
'De Commissie Wyndaele', een te 
smaken kwebbelbarak waarin het 
nieuws in een voorstel wordt ge
goten waarover daarna gestemd 
moet worden. Het is een beetje de 
grote-mensen-versie van 'Het Par
lement' (TVI, woensdag). In te
genstelling tot de zeverparade op 
het verbredende net, kan je met 
'De Commissie Wyndaele' al eens 
lachen. 
Met de panelleden Jan Verheyen 
en /Ware- zelfs-al-heeft-Bert-intel-
lectuele-vermogens-dan-nog-zal-
Ik-dat-ontkennen - Reynebeau, 
maar ook met de gasten. Zoals ene 
Mare Coemaereüle geld wilde ron
selen voor het plaatsen van een 
advertentie die de Antwerpse 
monstercoalltle erop moest wijzen 
dat 't Stad belachelijk werd ge
maakt. De man bekende geen po
litieke kleur en Is In deze dan ook de 
emanatie van zijn tijd: de Witte 

Burger. „Er wordt gekibbeld en 
geruzied. Er gebeurt niets, ik ben 
niet meer fier Antwerpenaar te 
zijn " Coemaere wil, bij gebrek aan 
Nieuwe, een Andere Politieke Cul
tuur en wijst met zijn gezond (?) 
Sinjorenverstand met een chirur
gische preciezie aan waar het 
schoentje knelt In Antwerpen be
halve een waaier van vuilniszakken 
gebeurt er niets. Mogelijk beken
nen hij en zijn soortgenoten bin
nenkort wel tot een politiek strek-

schrljven. l/an ^ossem Indachtig is 
dat een niet onaardige score. 
Voorts leest het wandelend CVP-
imago geen boeken van zijn col-
lega-politlci. De moeite niet waard, 
mijnheer. En op de vraag waarom 
politici in hun boektitels altijd zo
veel 'hopen' antwoordde hij het 
volgende: ,,Als men er maar veel 
over spreekt dan denken sommi
gen dat het nog waar is ook." Die 
'sommigen' dat zijn u en ik, de 
kiezers. Maar die zijn voor feest-

Op een hoopje gegooid 
De commissie wyndaele, vrijdag 23 oktober 1998, Canvas 

king: de extreem-rechtse. Is het 
niet op het patriarchaat Dillen, het 
zal zijn op de gewone mens Mar-
chal. 
Ofschoon de (asplrant-)politici er 
vaak te kakken worden gezet zijn zij 
toch even dikwijls te gast voor de 
Commissie. Deze keer was het de 
beurt aan Herman Van Rompuy, 
het CVP-gezelligheidsdier. Hij 
mocht komen spreken over zijn 
nieuwe boek en daarbij deed hij 
een aantal zeer opmerkelijke uit
spraken. Zo had hij er - naast zijn 
bezigheden als minister - maar 80 
tot 100 uur over gedaan om het te 

varken Herman dan ook nooit be
langrijk geweest. Laten wij dan ook 
iets hopen: dat zoveel mogelijk 
CVP-kiezers stilaan gaan Inzien voor 
welke cynische partij ze stemmen. 
Als we het er maar lang genoeg 
over hebben, dan zullen sommi
gen het nog wel gaan geloven. 
Jammer dat Dirk TIeleman of Wal
ter Zinzen niet als verrassingsgast 
de Commissie werden binnenge
leid om de minister eens te vragen 
hoe hij dat nu precies zag. We 
hadden ongetwijfeld nog harder 
kunnen lachen! 

Krik 
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Bitsjova 
Onlangs had ik de gelegenheid een vi
deo-vertoning bij te wonen, ingericht 
door het St.-Maartensfonds. Het thema 
was Graven in het oosten. Er werd ver
slag uitgebracht over een groepsreis in 
mei '97 naar Oel<raïne, en dit naar aan

leiding van de inhuldiging, op initiatief 
van het SIVIF van een monument ter 
nagedachtenis van de daar gevallen 
Vlaamse oostfronters. 
in een verzorgd ere-parlge stond een 
mooi gedenicteken in de vorm van een 
Berkenkruis, bij de onthulling was de be
volking duideiijkbetrokken. Indetoespra

ken werden oorlogsslachtoffers her
dacht, aan welke kant ze ook gestreden 
hadden. Kinderen zongen aangepaste 
liedjes, en de veteranen lieten door hun 
aanwezigheid hun vergevingsgezindheid 
blijken. De burgemeester van Bitsjova 
hield een passende toespraak waarin hij 
het woord,,vergeven" gebruikte. 

t Is dus mogelijk dat, voor zover er fout 
was, vergeven wordt, althans in Oe
kraïne Alleen in België blijft dat on
denkbaar. Merkwaardig! 

Jef Thys. 
westerio 

^ WEDERWOORD • 

Lapmiddelen 
Openbaar vervoer en files. Het is één 
geheel waar het niet baat een afzonderlijk 
stuk er uit op te lossen (WIJ, 22 okt. jL, 
Molibiteit). In Japan bestaat er één kaart 
waarmee men in zijn buurt op de bus 
stapt. Die brengt je naar het dichtstbije 
treinstation. Van daar met metro of tram 
naar de bestemming. Frequent en zeer 
goedkoop. Weinigen denken er aan om in 
die omstandigheden de auto te gebrui
ken, tenzij voor vervoer van omvangrijke 
goederen. Het vrachtvervoer of de trucks 
gaan voor langere afstanden op de trein. 
Gedaan met files en ongelukken wegens 
oververmoeidheid. Alleen plaatselijke 
distributie kan nog per vrachtwagen. 
Wat doen wij? Géén enkele algemene 
oplossing. Denken dat de mensen de 
onvolmaaktheid van het openbaar ver
voer zullen aanvaarden als het gratis is. 
Klopt niet! De prijs maakt enkel 15% uit 
van de wensen. Het merendeel wil be
talen voor de 85% andere voordelen die 
het openbaar vervoer normaal moet bie
den. Voor wie echt moeilijk kan betalen 
bestaan er andere oplossingen. Met gratis 
vervoer jaagt men de milieuvriendelijke 
fietsers ook op de bus of tram. 
Waarom doet men niets voor die 85% 
overigen? Omdat er schijnbaar geen geld 
is om een structuur zoals in Japan uit te 
bouwen. Al ooit geweten van een on
dernemer die wil verkopen en er het geld 
niet voor over heeft om eerst een fabriek 
te zetten? 

Er IS het grote probleem van de vele 
overtollige auto's die de stadswegen ver
sperren voor snel en frequent openbaar 
vervoer. Bij een rondvraag aan het ge
meentepersoneel van de stad Brugge 
bleek niemand bereid om zijn auto op de 
stadsrandparkings te laten en met de bus 
naar zijn werk te rijden. Al die auto's 
moeten dus dagelijks in en uit de stad. De 
stadsoverheid maakt liever het autover
keer in de stad moeilijk waardoor de 
handel uitsterft en uitwijkt naar de stads
rand. 

In Frankfurt heeft men dat elegant op
gelost. Stadsrandparking en gratis ver
voer naar stad. Met bussen die wegrijden 
(ca. om de 5 minuten) als ze vol zijn. Een 
zeer goed punt is een zichtbare aan
duiding der haltes binnen bus of tram. 
Want schijnbaar denkt men dat iedereen 
blindelipgs weet waar.Jiij_moet afstap-

Schijnheilig verwijt de overheid dat au-
obestuurders hun mentaliteit zouden 
moeten veranderen. Zelf schept zij de 
basis niet opdat deze dat zouden doen. 

Willy Degheldere, 

Brugge 

Fortis 
Met alle begrip voor het ongenoegen over 
de Engelstalige tekst bij de banken aan
gesloten bij Fortis, maar ik denk dat dit 
een gevecht tegen de bierkaai is. Ons dorp 
is nu eenmaal de wereld geworden en de 
wereld wordt nu eenmaal ons dorp. Wat 
wil je daar tegen doen? Bovendien zou 
alleen Fortis viseren een beet]e hypocriet 
zijn, er zijn zoveel andere internationale 
bedrijven die het Engels in hun bood
schappen hebben aanvaard. 
Ik denk dat we daar zullen moeten mee 
leren leven. 

Th. Dezitter, 
Antwerpen 3 

Staat van 
genade? 

Uit het vraaggesprek met Matthias 
Storme (WIJ, 22 okt. jl.) begrijp ik dat 
„Vlaanderen een staat in Europa" moet 
worden. Dat is een keuze die even eerbaar 
is als de keuze die de Vlaams-natio
nalisten steeds voor de federale staats
vorm hebben gemaakt. Mij goed, 
maar... 

Vooraleer ik mij in die richting wil en
gageren zou ik echter wel een aantal 
zaken duidelijk willen weten. Kan men 
dan nog langer van deelstaten spreken? 
Moet er eerst geen duidelijkheid komen 

over de confederatie? Hoe sterk bevoegd 
zal deze nog zijn? Moet er eerst geen 
nieuw statuut voor Brussel komen? Mee-
besHssen in Europa? Bij mijn weten kun
nen in Europa enkel staten geldig spre
ken. In het andere geval moet Europa de 
deelstaten erkennen. Maar wat is de om
schrijving van een deelstaat? Hoe au
tonoom moet een regio zijn om als deel
staat erkend te kunnen worden? Is Vlaan
deren even autonoom als pakweg Ca-
talonië of de Duitse „landen"? 
Als al deze vragen opgelost zijn, nog deze. 
Zal Vlaanderen het in zijn onafhankelijke 
staat zoveel beter doen dan nu? Wat zal 
uiteindelijk de meerwaarde zijn? Want 
onafhankelijkheid is nog geen waarborg 
voor een „staat van genade"... 

Mare Logist, 
Gent 

VLAAMSE VRUE 
DEMOKRATEN 
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Antwerpen - Arenbergschouwburg 

Aanvang: 14u.30 

We/kom! 

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 bij voorbaat! 

Josephine Van Holsbeek 
(echtgenote Goubert) 

Lindestraat 175, 

9470 Denderleeuw 

053/66 3108 

Janus 
CVP-voorzitter Mare Van Peel, is ge
woonweg hypocriet, wanneer hi| in het 
radioprogramma In de wandelgangen -

Actueel van donderdag 22 oktober 1998 
over het FDF zegt dat het een „haat
dragende partij" is, omdat het burgerlijke 
ongehoorzaamheid predikt i.v.m. het be
talen van enkele „Vlaamse belastingen". 
De heer Van Peel, eerste minister De-
haene naar de ogen kijkend, en zijn CVP 
verraden Vlaanderen, en de Vlaamse 
Brusselaars en de Vlamingen in de Rand 
in het bijzonder, door met datzelfde ra
cistische, Vlaamshatende FDF in de zaak 
van het eurostemrecht een „hatelijke sa
menwerking" na te streven. 

Joris Frederickx, 
Vosselaar 15 
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D e afgelopen zes weken kreeg u naar wij hopen 

een vrij goed overzicht van de lawaaihinder in 

Vlaanderen. Vandaag besluiten wij de reeks met een 

maatschappelijke bijdrage. Wij legden daarvoor ons 

oor te luisteren bij Mare Hooghe, als socioloog en 

politicoloog verbonden aan de VUB. 
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Uit het VRIND-rapport (de Vlaamse Re

gionale Indicatoren) van 1997, met 
daarin het meest diverse statistisch ma
teriaal over en van Vlaanderen blijkt dat 
lawaai de Vlamingen wel degehjk bezig 
houdt. Bij een enquête over 17 zgn. 
'buurtproblemen' staan 'Geluidsoverlast 
door verkeer' en 'Geluidsoverlast' (al
gemeen) op respectievelijk de vijfde en de 
achtste plaats. Ter vergelijking: de Walen 
achtten beide problemen telkens een ni
veau lager, in Brussel vormt het lawaai 
een groter probleem. Ook bij een eva
luatie van het Milieubeleidsplan bleek dat 
vooral het lawaai door de gemiddelde 
Vlaming als zeer hinderlijk werd en word 
ervaren. „Toch wordt de hinder door de 
officiële milieu-instanties meestal ver
waarloosd. Waarschijnlijk komt dat om
dat lawaai geen 'restafval' nalaat. Eens het 
geluid gedaan, is er ook geen meetbare 
overlast meer. Bij een verontreinigde ri
vier ligt dat anders." Dat zegt Mare 

Hooghe, socioloog aan de VUB. 

ZONDAG, JOSDAC 

„Een eenduidige verklaring voor het stij
gend aantal klachten over lawaaihinder 
heb ik evenwel niet." stelt hij ons een 
beetje teleur. „Ik denk wel dat het ge
luidsniveau in het algemeen gestegen is en 
dat de mensen er gevoeliger voor worden. 
Ze stellen ook hogere eisen aan hun 
leefomgeving. Beschouw het als een luxe
fenomeen: we kunnen het ons nu ver
oorloven om te klagen over lawaai. Der
tig jaar geleden leefden minder mensen in 
de voorsteden: de woon-, werk- en ont
spanningslocaties zijn sinds dan radicaal 
uit elkaar gedreven. In die woonplaats wil 
men dan niet gestoord worden, wil men 
zijn eigen eiland hebben. Wordt de rust er 
verstoord, dan krijg je sneller klachten. 
Bovendien zijn er minder collectieve rust
momenten. Vroeger was de zondag nog 
de rustdag, nu is dat niet meer. Daar mag 
je evenwel niet uit besluiten dat mensen 
minder sociaal, verdraagzaam of meer 
egoïstisch zijn." 

Naast klachten over het weg- en lucht
verkeer, loopt de Vlaming ook niet hoog 
op met luide muziek naast zijn deur. „De 
electronisch versterkte muziek is op re
latief korte tijd overal doorgedrongen. 
Het lijkt er wel op dat men de pure stilte 
probeert te vermijden: bijna overal heb |e 
vormen van achtergrondmuziek, tot in de 
lift toe. Het zorgt ook voor een ge
wenning: heeft de muzak in een su
permarkt een bepaald geluidsniveau, dan 
moet het op een feestje harder staan." 

DE INTENTIE TELT 

En dan gaan de buren klagen, natuurli|k. 
Het gevolg is niet zelden voor een 'ruk 

naar rechts'; van de volumeknop wel
teverstaan. Waarop het geweld aan de 
andere kant ook escaleert ... Heeft de 
Vlaming het moeilijker in zijn sociaal 
handelen ? „Er zijn geen aanwijzingen dat 
het daarmee minder goed gaat: dat soort 
klachten is niet nieuw, hoor." En de mate 
waarin gereageerd wordt? Worden de 
reacties langs beide zijden niet almaar 
agressiever? „Daar vrees ik wel voor." 

zettelijk veel lawaai maakt. Bij luide mu
ziek veroorzaak je bewust lawaai. Die 
morele inschatting is anders. Vergelijk het 
een beetje met de verontwaardiging over 
Dutroux. Je zou kunnen reageren: 'Er 
komen meer kinderen om het leven in het 

Pure stilte vind Je 
niet meer 

zegt Hooghe. „Er is - zie ook de manier 
waarop GAIA-voorman Michel Vande-

bosch in elkaar werd geslagen - een 
gewenning aan agressie. Er zijn dan ook 
meer omstandigheden waarin de irritatie 
zich opbouwt. Kijk bv. naar de toene
mende verkeersdrukte. Zoiets verandert 
je karakter ook. Wie dagelijks in Brussel 
in het verkeer zit, zal zich in een pro
vinciestad sneller ergeren aan een tragere 
bestuurder." 

Uit wat voorafging is ook gebleken dat de 
Vlaming minder snel een klacht gaat 
neerleggen tegen geluidsoverlast van het 
verkeer. „Dat komt waarschijnlijk omdat 
iedereen weet dat het verkeer niet op-

verkeer, en daarover is niemand ver
ontwaardigd'. Maar in het verkeer dood 
je die kinderen niet opzettelijk. Je ergert 
je natuurlijk vlugger aan iets wat in
tentioneel gebeurt. Dat geldt ook voor 
lawaai". 

„Ik speculeer nu" gaat Hooghe verder, 
„maar het is wel mijn aanvoelen dat veel 
mensen alles wat de overheid of de sa
menleving tracht te doen, bij voorbaat 
verkeerd vinden. Het 'individuele aan
voelen' wordt belangrijker geacht. Een 
wet, van welke aard ook, wordt meestal 
afgedaan als 'regelneverij'. Regels zijn 
nochtans noodzakelijk, kijk bv. naar de 
stalkers. Dat discours speelt in op de 

jongeren. Daar zit een hele commercie 
achter die dat soort individuele cultuur 
cultiveert. Commerciële TV-stations spe
len daar bijvoorbeeld op in. Zo'n 'Laat 
maar waaien'-cultuur is natuurlijk aan
trekkelijk. Het maken van lawaai is ook 
een vorm van consumeren, vaak voor
gesteld als de grote vrijheid en zelfs als 
een vorm van emancipatie. Dat is van
zelfsprekend niet zo: ook daar zit een 
economische machine achter." besluit 
Hooghe. 

EPILOOG 

Ons gesprek met Mare Hooghe ging door 
op donderdag 24 september jl. In het 
weekblad Humo van 20 oktober jl. lazen 
we dit in een advertentie voor een midi-
hifiketen: „(b)urengenieten Verwittigde 

buren als /e deze knaller in huis haalt. Met 

de ?. een minisysteem met een mega-

geluid. Of wat had je anders gedacht van 

een versterker met 2 x WOW power? (...) 

Ga hem testen bij de P.-verdeler, of vraag 

het aan zijn buren. Gun jezelf een ?." We 
hopen van harte dat u die buur niet 
bent! 

(gv) 

Het geluld 
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verkeer wordt 

meestal niet 

opzettelijk 

veroorzaakt. 

Daarom 

dienen we er 

minder snel 

klacht tegen 
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Vorige week zagen we dat in de natuur 
sommige vogels de vleugels nemen als er 
te veel lawaai Is. Ook de gevolgen van een 
constante blootstelling aan overmatig ge
luld op het menselijk lichaam zijn zeer 
divers We geven een zeer beknopt over
zicht aan wat lawaai allemaal met ons kan 
aanrichten. Wie dat wil kan het erop na
lezen In o.m. 'Human Engineering and 
Design' van Sanders & McCormlck (1992). 
In de eerste plaats kan geluld je doof 
maken, Zent/wtfoof word je door het ou
der worden, maar ook een langdurige 
blootstelling aan hoge geluidsniveaus. Het 
Is aangeraden deze zenuwdoofheid te ver
mijden: ze Is haast met te genezen Ce-
leidingsdoofheid - waarbij de geluidsgol
ven niet meer van het midden- naar het 
binnenoor gesluisd worden - Is in dit kader 
van minder belang omdat ze meestal niet 
veroorzaakt wordt door geluidsoverlast. Ze 
IS minder gemakkelijk te voorkomen, maar 
meestal wel te genezen. 
Het IS nuttig erop te wijzen dat geluid met 
voortdurend en voortdurend even luid 
moet zijn om doofheid - al dan met tijdelijk 
- te veroorzaken 

95dB 
Volledige doofheid Is het meest verre
gaande gevolg van geluidsoveriast An
derzijds kan je misschien maar beter vol-

Wie gras maait zal de machine niet horen. 
Maar wat voor wie naast een golfterrein 

woont? 

ledig doof worden • je heb tenminste geen 
last meer van het lawaai Want je kan je 
erover verwonderen wat lawaai nog al
lemaal met het menselijk lichaam kan 
doen. Plots geluld doet je schrikken: je 
spieren trekken samen, je ogen gaan knip
peren en je hoofd trillen Voortis Is het met 
onmogelijk datje langzamer gaat ademen, 
datje hartslag verandert, je pupillen groter 
worden en je bloeddruk veriaagt Is de 
overlast van korte duur, dan zijn deze 
fysieke reacties daarop dat ook. 
Minder (wetenschappelijke) zekerheid be
staat er over de lange termijn-gevolgen 
van een blootstelling aan lawaai, al is men 

WAT ZEGT U???? 
het erover eens dat waar (constant) lawaai 
is, stress bij de toehoorder nooit veraf is. 
De relatie stress - lawaai Is niet bewezen 
omdat er totnogtoe geen antwoord Is 
gevonden op de vraag of de stress nu 
veroorzaakt wordt door het lawaai op zich, 
dan wel door de veranderde situatie die 
het geluid met zich meebrengt: je hoori: 
met alles meer. Zekerheid heeft men wel 
over een verhoogde bloeddruk, maag- en 
darmklachten, onregelmatige hartslag, 
hoofdpijn, ... bij een regelmatige bloot
stelling aan meer dan 95dB, Bestendig een 
grasmaaier naast uw oor kan uw fysieke 
stoppen dus flink doen doorslaan. An
derzijds Is het zo dat laboratoriumproeven 
uitwezen dat sommige proefpersonen (7 
op 58) eenzelfde test beter konden af
leggen na te zijn blootgesteld aan la-
waal . 

Ten overvloede geluid en de hinder daar
van zijn zeer subjectief Wie zijn gras maalt, 
zal de machine niet horen. Maar wat voor 
wie naast een golfterrein woont^ 

(gv) 

j> Met dank aan prof. Veerie Her
mans. 
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