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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

N og steeds weigert minister van 

Landsverdediging Jean-Pol 

Poncelet (PSC) het parlement in 

te lichten over de aanwezigheid van 

kernwapens in Kleine Brogel. Het is nochtans 

een publiek geheim dat daar 10 Amerikaanse 

kernwapens van het type B61 opgeslagen 

liggen. De kernbommen bevatten 170 kilotron 

per stuk. Ter vergelijking: de kernbom die 

Hirochima en omgeving verwoestte, bedroeg 

12,5 kilotron. Overigens werd anderhalf jaar 

geleden onderhandeld over de 

'modernisering' van de in Limburg opgeslagen 

kernwapens. Een nieuwe, dubbel zo krachtige 

versie van het massavernietigingswapen zou 

ook ondergrondse bunkers kunnen treffen. 

Uitsluitsel daarover kan niet gegeven worden. 

Op bevel van de Navo, weigert de regering 

informatie te verlenen. Intussen kan de 

NAVO, of beter de VS, beslissen waar en 

wanneer het tuig wordt gebruikt. Van de 

Belgische militaire overheid wordt enkel 

verwacht zo nodig de kernbommen met F16's 

naar de plaats van bestemming te vliegen. 

De aanwezigheid van kernwapens 

vormt in feite een misdaad tegen de mensheid. 

In juli 1996 oordeelde het Internationaal 

Gerechtshof van Den Haag dat atoomwapens 

in strijd zijn met de internationale regels van 

het humanitair- en oorlogsrecht. In 1968 

ondertekende België het non-

proliferatieverdrag dat elk land verplicht 

onderhandelingen over de verwijdering van 

kernwapens te voeren. Dergelijke beloften 

hebben weinig zin wanneer de bevolking en 

de volksvertegenwoordigmg met eens mogen 

weten of er kernwapens opgeslagen liggen. 

Met 150 vredesactivisten trok VU-

voorzitter Patrik Vankrunkelsven zondag jl. 

naar Kleine Brogel om er zich van de 

aanwezigheid van atoomwapens te 

vergewissen. ,fomelet weigert te antwoorden 

op de vraag of er nucleaire wapens in Kleine 

Brogel zijn. Dan moeten we maar zelf komen 

zien." Daar was de militaire overheid niet mee 

opgezet. Er kon enkel van gedachten 

gewisseld worden, maar daar was het de 

actievoerders niet om te doen. 

Vankrunkelsven gaf het startschot van de 

'inspectie' en klom voor de neus van een 

militair over de omheining. De VU-voorzitter 

kwam in pijnlijke aanraking met een 

behoorlijk losgeslagen en min of meer 

losgelaten hond. Na een beet in de arm, kon 

de arts ter plekke worden verzorgd. 

Vankrunkelsven noemt het optreden van de 

militairen totaal onaanvaardbaar, legt de 

verantwoordelijkheid bij minister Poncelet en 

zal tegen het leger klacht indienen wegens 

mishandeling. 
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M en mag verwachten dat de on
smakelijke vertoning rond de sa

menstelling van de CVP-IIjst voor Europa, 
grote delen van het publiek nog verder 
weg van het politieke leven drijft. Zonder 
er het fijne van te weten is duidelijk dat 
hier onfrisse zaken in het spel zijn. Ge
lukkig moeten niet wij, maar de CVP-top 
met de situatie in het reine te komen. 
Wanneer we dit schrijven is er nog geen 
beslissing gevallen, maar 
na druk overleg tijdens het 
voorbije weekeinde bleek 
dinsdagmorgen jl. alles in 
de richting van een ver
gelijk te wijzen En blijft het 
dreigement, aan Wilfried 
Martens toegeschreven, 
om ,,een boekje over de interne keuken 
van de CVP open te doen" wellicht met 
meer dan een dreigement. Wij gaan ons 
niet aan speculaties wagen, tenslotte 
maakt het ons niet veel uit wie de CVP-IIjst 
trekt Al geven we graag toe dat de vraag 
„Haalt hij het, of haalt hij het met?" ons 
ook even heeft gekweld 
Hoe de zaak ook draait of keert, ze toont 
nog maar eens keer een facet van het 
politieke bedrijf Het bekleden van een 
mandaat geeft een welbepaalde macht 
die de houder ervan aanzien en invloed 
verschaft Wie, zoals Martens, over een 
machtspositie beschikt wil de eerste zijn 

en dat ook blijven. En kan niet, nooit, 
vrede nemen met een tweede plaats ook 
al is deze even zetelwaardig. Voor men
sen met macht is een stapje opzij zetten 
een onmogelijk iets, als ze hun zin niet 
krijgen wordt een breuk onvermijdelijk. In 
het verleden sukkelden even grote po
litieke boegbeelden op haast identieke 
wijze in de marge. Op hoge leeftijd brak 
Kamiel Huysmans met zijn partij en 

wat macht 
leiden kan 

stichtte een tegenpartij (1965) en keerde 
Paul-Henn Spaak zijn politieke vrienden 
de rug toe om bij het FDF aan te sluiten 
(1971). Er zijn nog meerdere voorbeel
den. 
Hoe het incident-Martens ook afloopt, 
toch zijn er vele lessen uit te trekken Het 
toont aan dat het politieke bedrijf kei
hard IS en niet weggelegd voor doetjes 
Een ooit zo machtig man, gedurende 
jaren aan de top van de Wetstraat, kan 
morgen alle touwtjes uit de handen zien 
glijden Dit moet bijzonder pijnlijk zijn, 
maar kan ook zeer louterend werken Het 
zet mensen met té verstrekkende am

bities terug op de begane grond. Bo
vendien is terugval eigen aan de de
mocratie Als democratie om het even 
wie met macht kan bekleden, kan ze 
hem/haar ook weer alle macht ontne
men . Dat is goed voor de aflossing van de 
wacht, voor de aanvoer van frisse ge
dachten, dat is vooral goed om mach
tigen op de betrekkelijkheid van de 
macht te wijzen. Het gevaar bestaat dat 
ZIJ die te lang aan de top leven hun 
mandaat als een ticket voor de eeu
wigheid zien. 
Onze bewondenng gaat uit naar politici 
die tijdig inzien dat hun tijd is gekomen 
en de moed opbrengen om na een bezig 
leven uit eigen beweging afscheid te 
nemen Elke partij beschikt over zo'n 
handvol wijze mensen Doorgaans heeft 
jarenlange inzet ze boven hun partij doen 
uitgroeien, daarom zijn ze ook zonder 
mandaat met te missen mensen Ach
teraf blijven sommigen van hen in het 
eigen partijmidden een rol spelen, an
deren ontmoet men in organisaties waar
door de brede gemeenschap van hun 
ervaring kan genieten 
Hun keuze staat in schril contrast met de 
verzuurden en gefrustreerden die zich 
tegen beter weten in aan een mandaat 
vastklampen Een stap opzij zetten valt 
hen te zwaar, misschien blijven ze wel om 
nog een oude rekening te vereffenen. 

Van hun gelaat is verkramptheid af te 
lezen, hun stem klinkt nijdig en ver
bitterd. 
in verband met de zaak-Martens is ge
wezen op de klassieke vadermoord eigen 
aan de CVP De christen-democraten 
hebben inderdaad een traditie In dat 
soort dingen, wie te machtig wordt is de 
val nabij. Bovendien maakt ononderbro
ken bestuursverantwoordelijkheid een 
partij bijzonder kwetsbaar Om overeind 
te blijven, moeten te vaak compromissen 
gesloten worden, te veel vnendschap-
pen verbroken, te veel mensen ge
kwetst. 
De autoritaire wijze waarop Jean-Luc De-
haene de CVP leidt, moet voor voorzitter 
Van Peel frustrerend werken. Dehaene is 
de ware partijleider, met de botte bijl 
heeft hij herhaaldelijk mandatarissen in 
de stal gejaagd Dat laat stnemen na. 
Rond het vertrek van Johan Van Hecke 
hangen nog steeds veel vragen, mis
schien zijn er wel andere redenen voor 
dan deze die officieel werden meege
deeld. Het plotse ontslag van woord
voerder Buys, het omstreden financieel 
beleid van Leo Delcroix, dit zijn de raad
sels die de CVP blijven achtervolgen 
Misschien voelt Martens zich geroepen 
om ze een dezer te ontsluieren 

Maurlts van Liedekerke 



Komt boontje om ziin hormoontie? 

In diverse media was het nieuws te horen 
dat er in 1998 geen hormonen meer te 
vinden waren in 'de Belgische 
slachthuizen'. De steekproeven waren niet 
aangekondigd. Een en ander betekent niet 
dat het vlees dat ter consumptie wordt 
aangeboden volledig 'gezond' is. Zo 
werden hi] gerichte proeven op dieren van 
reeds betrapte telers wél nog hormonen 

aangetroffen. Ook groeibevorderende 
middelen als corticosteroïden werden 
teruggevonden. Voorts rijst het vermoeden 
dat op de zwarte markt en door de zgn. 
'slachtvlucht' (slachten in het buitenland) 
nogal wat telers de dans ontspringen. Dit 
jaar zijn er in het slachthuis van 
Antwerpen al drie positieve stalen 
genomen. 

Zuurstof 
„Zoals bossen met hun bomen en vegetatie de longen zijn 
van onze natuurlijke biotoop, zorgen kloosters met hun 
gebed en gastvrijheid voor de zuurstof van ons geestelijke 
welzijn Eigenlijk zou die 'maatschappelijke' rol moeten 
worden toegejuicht Helaas, hoe groen ook, vele tijd
genoten zijn zo materialistisch geworden, dat ze dit niet 
(willen) begrijpen." 

Hoofdredacteur van Kerk en Leven Mark Van de Voorde in 
zijn blad van 17 februari 1998. 

• DOORDEWEEKS • 

Bij een gezinsdrama in het 
Viaams-Brabantse Linden vermoordt 
een man zijn vrouw en twee dochters 
en verhangt zich daarna. 

Door alleen studenten die 
beide zittijden meemaakten te ver
rekenen in de slaagcUfers lijken deze 
van de KULeuven altijd net iets hoger 

Na de eerste zitting van het 
proces tegen Roberto D'Orazio en an
dere gewezen vakbondsleiders van 
Forges de Clabecq werd de rechtszaal 
vernield door sympathisanten. 
D'Orazio wil een gooi doen naar een 
zitje in het Europees parlement. 

De VAB-pechverhelpingsdienst 
lijdt jaarlijks 15 tot 20 miljoen schade 
omdat verzekerde leden de vervang-
wagens uitkleden. 

In België zijn bijna 11.000 Rott
weilers geregistreerd. Drie van deze 
honden veroorzaakten de dood van 
een 6-jarig meisje. 

De zelfmoord van een post
bode is door de arbeidsrechtbank van 
Charleroi bestempeld als een arbeids
ongeval. De man was tijdens zijn loop
baan 7 keer overvallen bij het uit
dragen van pensioenen. 

De controlecommissie van het 
federaal parlement die toeziet op de 
verkiezingsuitgaven acht het niet on
mogelijk dat ook de kosten voor po
litieke Internetsites zullen worden 
aangerekend. 

Frans Grootjans, één van de 
belangrijkste naoorlogse Vlaamse libe
ralen, is op 77-jarige leeftijd overle
den. 

• Goed 400 mensen namen deel 
aan een fakkeltocht ter herdenking 
van de in 1995 vermoorde veearts Ka-
rel Van Noppen. 

In 1998 pleegden volgens of
ficiële cijfers 28 gevangenen zelf
moord. 

Tot slot: de Brusselse jeugd-
rechtbank heeft een jonge delinquent 
toevertrouwd aan de zorgen van Lau-
rette Onkelinx. Plaatsgebrek elders gaf 
de magistraat geen andere mogelijk
heid ... 
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BELEGERDE STAD 
Met betrekking tot verscheidene dossiers 
wordt dezer dagen de onmacht van de 
Europese Unie (EU) aangetoond. In en
kele decennia tijd is het Europees land
bouwbeleid nauwelijks veranderd. Van
daag zit men met de brokken. Maandag jl. 
maakten zo'n 30.000 boeren van Brussel 
een 'belegerde' stad. Ze protesteren tegen 
Agenda 2000. Dat houdt de uitbreiding 
van de EU naar het Oosten m. De op til 
staande landbouwhervormingen maken 
deel uit van Agenda 2000. 
Het ongenoegen van de landbouwers uit 
de 15 EU-lidstaten is begrijpelijk. Door de 
voorziene en drastische daling van vooral 
traditionele landbouwproducten zoals 
graan, vlees en zuivel komen niet weinig 
landbouwers in een onzeker bestaan te
recht. Vooral het familiaal bedrijf dreigt in 
moeilijkheden te verkeren. Als compen
satie voor de lagere prijzen belooft de EU 
de boeren directe inkomenssteun. Daar
door zouden ze, aldus voorspellingen, 
slechts één vierde van hun loon verliezen. 
De landbouwers nemen daar geen ge
noegen mee. Ze halen aan dat hun m-
komsten nu reeds fel gedaald zijn. Om aan 
de toenemende wettelijke milieuvereisten 
te voldoen, moeten ze bovendien meer 
investeren. Overigens biedt de directe in
komenssteun geen zicht op de toekomst. 

VERWITTIGING 
De Europese Unie besteedt de helft van 
haar middelen aan landbouw. Reeds tien
tallen jaren kunnen de boeren teren op 
kunstmatig gehouden hoge prijzen en 
Europese subsidies. De Europese Unie het 
dan ook na een vooruitziend beleid te 
voeren. Er werd geen antwoord geboden 

op de onoverkomelijke druk van de We-

reldhandelsorganistaie (WTO) om de 
landbouw te liberaliseren. In feite ligt de 
EU onder de knoet van de WTO, waarin 
vooral de Amerikanen de plak zwaaien. 
Er is overigens geen enkel zicht op de 
besluitvorming in dergelijke organisaties. 
In alle stilte bereiden multinationale be
drijven de aanmaak van genetisch ge
manipuleerde soja en maïs voor. Ook op 
dat vlak worden de toekomstkansen van 
de 'gewone' landbouwer beknot. Boven
dien laat de uitbreiding van de EU zich 
voor het eerst op het terrein voelen. 
Gewezen Europees parlementslid Jaak 

Vandemeulebroeke (VU) heeft daarvoor 
gewaarschuwd. Vooraleer de EU uit te 
breiden, pleitte hij voor de democra
tisering en verdieping van de Europese 
instellingen. Hij waarschuwde ook voor 
de drastische gevolgen van de EU-uit-
breiding voor de landbouwsector. 

TAALGEBRUIK IIM 
BRUSSEL 
Volgens de wet moet in Brussel twee 
derde van de rechters in eerste aanleg 
tweetalig zijn. De Franstaligen protes
teren daartegen, eisen een versoepeling 
van de taalwet, want menen dat deze tot 
een gerechtelijke achterstand leidt. 
Er bestaat inderdaad een gebrek aan kan
didaten die voor het betreffende taaiexa
men slagen. Daardoor raken openstaande 
betrekkingen in de Brusselse rechtbank van 
eerste aanleg niet opgevuld. Met de ge
rechtelijke achterstand en de nodige con
tinuïteit van de dienst als argumenten, 
trokken de Franstaligen naar de Raad van 
State (RvS). Deze besliste dat de argumen
ten niet konden worden ingeroepen om 

Europese Unie 

haait boeren 

door de 

mangel. 
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van de wettelijke taalvereisten af te wijken. 
Overigens vroeg de RvS aan het Arbitra
gehof of de wettelijke taalvereisten in strijd 
zijn met het grondwettelijk gelijkheidsbe
ginsel. Het Hof antwoordde daarop ne
gatief, het is de wetgever toegelaten te eisen 
dat één derde van de rechters van eerste 
aanleg in Brussel eentalig is en tweederde 
van deze rechters tweetalig. 
Voormalig Justitieminister, Stefaan De 

Clerck (CVP) ging niettemin op de vraag 
van de Franstaligen in om de toepassing 
van de taalwet te versoepelen. In de 
Senaat werd een wetsontwerp ingediend 
dat tot doel heeft 'drie soorten rechters' in 
het leven te roepen: de eentalige Brusselse 
rechters, zij die een 'grondige' kennis van 
de tweede landstaal bezitten en diegenen 
met een 'voldoende' taalkennis. Daar
tegen diende het Vlaams parlement een 
belangenconflict in. Het ziet er niet naar 
uit dat het wetsontwerp met meer tijdens 
deze legislatuur zal gestemd worden. 

ONLOGISCH 
In scherpe bewoordingen heeft PS-voor-
zitter Philippe Busquin de eisen van som
mige Vlaamse partijen inzake een nieuwe 
staatshervorming afgeschoten. Toch sluit 
de PS nakende onderhandelingen ter zake 
niet uit. De partij heeft immers het do
cument Voor een dynamisch en efficient 

federalisme voorgesteld. 
Strategisch zitten de Franstalige socia
listen op dezelfde lijn als PRL en FDF. 
Tegenover Vlaamse eisen, wordt de uit
breiding van het de Brusselse regio als 
pasmunt ingezet. De Franstalige soci
alisten menen immers dat de akkoorden 
van de vorige staatshervorming niet op de 
helling kunnen worden gezet. Daarom 
willen ze met ingaan op de eis voor fiscale 
autonomie en defederahsering van de 
gezondheidszorgen. Niettemin stond tij
dens de vorige onderhandelingen de de-
federalisering van de gezondheidszorgen 
reeds op de agenda. Er was zelfs een - tot 
nu toe niet uitgevoerd - akkoord om de 
gemeente- en provinciewet naar de deel
staten over te hevelen. 
Busquin gaat fel tekeer tegen de con
federate logica. Toch spreekt hij met een 
dubbele tong. Zo legt hij sterk de nadruk 
op de Waals-Brusselse gemeenschap. Dat 
komt enigszins tegemoet aan de con-
federale tweeledige gemeenschapsvor
ming. Bovendien heeft Busquin ook ken
merkende confederale eisen op zak. Den
ken we daarbij aan de paritaire Senaat en 
eis om beurtelings een Nederlandstalige 
en Franstalige premier aan te stellen. 

BELGISCH 
EXPORTPRODUCT 
Het Vlaams Blok zal binnenkort markten 

en winkelstraten afschuimen om zijn vei-
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waarde Heer 
HoofdreaacFeur. 

Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Of moet ik 
zeggen: d'n hond? Wordt het niet stilaan tijd dat iemand uw 
voorzitter waarschuwt voor de gevaren verbonden aan een 
bezoek aan Kleine-Brogel? Bij een vorig bezoek werd zijn glad 
schoeisel hem bijna fataal. Wat dat betreft had hij deze keer zijn 
voorzorgen genomen, zoals te bekijken was op de teevee! Maar 
nu was hij vergeten een harnas aan te doen. Weet hij dan niet dat 
ze daar kernbommen hebben en dat het leger niet zal aarzelen om 

die in te zetten bij een volgende inbraakpoging? Uit goede bron 
heb ik overigens kunnen vernemen dat Johan Malcorps de 
gebeten hond nog trachtte te sussen met 'Ik ben vegetariër'. Maar 
ook die geven mals vlees, De Liedekerken! 
Maar in feite wil ik wijzen op een nieuwe verkiezingsstrategie, mij 
ingegeven door de vrienden van de Vrome Verjans. In tal van 
kranten las ik immers dat Wilfried Martens van plan is om 
wraakengel te gaan spelen en dat daarbij een Lewinsky-schandaal 
niet uit te sluiten is. De Liedekerken, wie de sigaar is, dat weten gij 
en ik, de vraag is alleen: „Wie heeft ze waar gestoken?". 
Het lijkt mij - in het vooruitzicht van 13 juni - ook niet slecht om 
wat van uw kandidaten naar Zuid-Afrika te sturen. Van aan de 

andere kant van de wereld krijgen ze meer lijnen in de gazet dan 

vanuit Brussel. Mag ik hen dan wel ten stelligste waarschuwen 

voor het kussen van apen: ge weet nooit wat daar kan van komen, 

al kunt ge veronderstellen hoe het gaat eindigen. 
Het lijkt mij dan weer een minder goed idee om, zoals de 

Boerenbond, één van uw standen massaal haar ongenoegen te 

laten uiten in Brussel. Er kon geen hond doorheen. Wat voor 

Vankrunkelsven voorwaar een hele geruststelling moet zijn 

geweest. 

Uw geaccidenteerde, 

De Gele Geeraerts 

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

ligheidsplan voor te stellen. De partij zal 
ook de arbeider aan de fabriekspoorten 
'bewerken'. Ieder die het wenst, zal een 
opvouwbare kaart van Vlaanderen worden 
aangeboden. Daarop staan de criminali
teitscijfers vermeld, op de keerzijde van de 
kaart stelt de uiterst rechtse partij voor hoe 
ze de criminaliteit wil terugdringen. 
De toetsing van het Vlaams Blok-pro-
gramma door professoren is niet nodig. De 
manipulatie van de criminaliteitscijfers 
druipt er van af. De partij vergelijkt de 
cijfers van 1997 met deze van de twee 
voorgaande jaren. Het Blok blijkt zich 
daarbij opeens te bekommeren om de lot
gevallen van alle Belgen. Het maakt bo
vendien geen enkel onderscheid tussen 
soorten misdrijven. Voor het Blok is een 
fietsendiefstal even erg als een verkrach
ting. Op die manier worden de crimina
liteitscijfers uiteraard de hoogte ingejaagd. 
Bovendien is er geen oorzakelijk verband 
tussen een verhoging van de criminaliteits
cijfers en de toename van onveiligheid. Zo 
zou het aantal drugsdelicten toenemen, in 
werkelijkheid zijn er meer mensen betrapt 
op bezit en/of het verhandelen van drugs. 
Hetzelfde fenomeen doet zich voor bij 
moordzaken. Er worden meer moorde
naars aangehouden, de meeste gaan zich 
trouwens vrijwillig aangeven, want het 
overgrote deel van de (zelf)moorden wordt 
in familieverband gepleegd, iets waar het 
Blok zedig over zwijgt. 
Hoe dan ook, met 'cowboy' Johan De-

mol, die naast lijsttrekker in Brussel ook 
de senaatslijst zal duwen, zou de cri
minaliteit eenvoudig worden opgelost. 
Demol zei letterlijk op een persconfe
rentie dat de beleidsvoorstellen van zijn 
partij „de criminaliteit over de grens zou

den duwen." Voor het Blok is crimi
naliteit een 'Belgisch exportproduct'. 

MODELLIJSTEN 
GOEDGEKEURD 
Tijdens een open vergadering keurden 
ongeveer 100 IDZl'ers met grote meer
derheid de modellijsten goed. Het gaat 
om ID21-kandidaten die een aantrek

kelijke plaats op de gemeenschappelijke 
VU&ID- lijst innemen. De onverkiesbare 
plaatsen worden nog op arrondissemen-
tele vergaderingen aangeduid. 
Van de 24 aangeduide kandidaten zijn er 
19 mannen en 5 vrouwen. Het 'rits-prin-
cipe' kon niet toegepast worden. Toch 
worden 2 belangrijke strijdplaatsen voor 
vrouwen voorzien. Zo krijgt Margriet 

Hermans de 2de plaats toegewezen op de 
lijst van het Vlaams parlement in Me-
chelen-Turnhout. Hermans maakt immers 
ook een kans om op de senaatslijst ver
kozen te worden, daar staat ze als 4de 
genoteerd. Francine Van de Ven neemt de 
2de plaats in voor de lijst van het Vlaams 

parlement in Antwerpen. Tijdens de vo
rige verkiezingen werd net geen tweede 
verkozene op deze lijst gehaald. Dat geldt 
tevens voor de Vlaamse parlementslijst in 
Aalst-Oudenaarde, waar tijdens de vorige 
stembusslag geen zetel kon binnengehaald 
woiden.André-EmielBogaert zzldezeliist 

trekken en hoopt daarmee in het Vlaams 
parlement terecht te komen. Vooral Flor 

Van Noppen, die de tweede plaats inneemt 
op de kamerlijst in Mechelen-Turnhout, 
zal hard moeten strijden om verkozen te 
worden. Hij staat ook als 5de gerangschikt 
op de Europese lijst. Een opvallende 
nieuwkomer 'isjulien Borremans, gekend 
om zijn engagement binnen de progres
sieve Vlaamse beweging. Hij neemt de 
15de plaats van de senaatslijst in. 

In de CVP woedde een bikkelharde strijd om de eerste 
plaats op de Europese lijst. De CVP-top werkte een 

scenario uit om boegbeeld Wilfried Martens voor eens en 
voor altijd te beschadigen. 

Het buitenbeentje 
Nog geen maand geleden zag de elec
torale toekomst van de CVP er rooskleurig 
uit. Voorzitter Mare Van Peel lachte de 
liefdesaanzoeken van SP en VLD geamu
seerd weg. Hlj liet evenwel na de strijd 
binnen zijn partij om eervolle en ver
kiesbare plaatsen tijdig en diplomatisch te 
begraven. De CVP-voorzltter heeft zwaar 
geblunderd, want kon de media-oorlog 
tussen de CVP-tenoren niet vermijden. 
Eerder zette Leo Delcroix op misplaatste 
wijze de partij voor schut. Op internet en 
met behulp van meerdere prijzen orga
niseerde Delcroix een quiz. Er werd de 
internetgebruiker gevraagd welke belof
tevolle toekomst de gewezen CVP-secre-
taris voor ogen heeft. Delcroix bood een 
20-tal mogelijkheden aan, maakte daarbij 
van de gelegenheid gebruik de een of de 
ander - ook binnen de partij - eens goed 
uit te lachen en het ACW te bekritiseren 
Van Peel liet gedijen Meer nog, Delcroix 
mag op een gecoöpteerd senatorschap 
rekenen. Hij 'weet' immers teveel en moet 
dus 'beschermd' worden. 
Een dergelijk 'eerbetoon' viel gewezen 
premier Wilfried Martens geenszins te 
beurt, Los van de politieke beoordeling 
van Martens' loopbaan, staat het wel vast 
dat hij nog geen enkele keer in 'vieze 
zaakjes' werd vernoemd. Voor sommigen 
zou evenwel het privé-leven van de ge
wezen CVP-voorzitter de steen des aan

stoots zijn. Daarom, zo namen niet wei
nigen voor, kon Martens de eerste plaats 
op de Europese lijst met innemen. Alsof 
alle andere CVP-kandidaten steeds het 
bewijs van onberispelijk amoureus gedrag 
hebben geleverd Een christelijke partij 
zou bovendien niemand het recht mogen 
ontnemen zijn leven te herpakken en in 
het reine te komen met een ongetwijfeld 
pijnlijk familieverleden Op het ogenblik 
van dit schrijven is niet zeker of huidig 
federaal minister MietSmetal dan met de 
eerste plaats op de Europese lijst zal in
nemen. Deze plaats zou hoe dan ook voor 
een vrouw bestemd zijn. De 
'vervrouwelijking' werd een andere drog
reden om Martens' eer te krenken. Welke 
CVP-militant zou zich hebben gestoord 
aan het feit dat de EVP-voorzitter als 
eerste en een minder ervaren kandidaat 
als tweede gerangschikt stond? In een 
open brief aan Van Peel schrijft een 
'fervente CVP-militant' : Waarom deze 
vadermoord'^ Waarom stank voor dank^ 
De gewezen voorzitter van CVFKaprijke 
vraagt zich in een door hem betaalde 
advertentie af waarom de verdiensten van 
Martens ondergeschikt worden gesteld 
aan een intern georchestreerde stoelen
dans (De Standaard, 25 februari) 
Tijdens de Europese verkiezingen van 
1994 stond Martens achter Tindemans 
Toch haalde hij meer dan 186.410 stem

men. Intussen wordt hij in het Europees 
parlement door vriend en tegenstander 
gewaardeerd. Als EVP-voorzitter en frac
tieleider is hij er één van de belangrijkste 
pionnen. Martens' Europese loopbaan en 
zijn populariteit vormden tegelijk zijrx, 
sterkste en zwakste kanten Van zodra hij' 
in 1991 door zijn partij de woestijn werd 
ingestuurd, voelde hij zich niet gehinderd 
kritiek op zijn collega's te spuwen. Bo
vendien liet hij zich nog nauwelijks in het 
CVP-hoofdkwartier zien. Als Europees 
boegbeeld voelde de sowieso moeilijk te 
benaderen Martens zich boven de na
tionale mandatarissen verheven. Tegelijk 
had en heeft hij de onhebbelijke ge
woonte om via de media zijn ideologische 
wensen en vooral strategische opties be
kend te maken. Martens hoopte door dit 
alles zijn positie te beveiligen Hij rekende 
daarbij op zijn Europese adelbrieven en 
zijn populariteit. Een misrekening, want 
de gewezen eerste minister stootte velen 
voor het hoofd en heeft nog nauwelijks 
vnenden binnen de CVP-top 
De eigengereide houding van Martens, de 
verbitterde uitlatingen, de dreigementen 
en de persoonlijke conflicten vormen vast 
en zeker een verklaring voor de 
'vadermoord'. Toch is er meer. Martens is 
steeds een bultenbeentjebmnen zijn par
tij geweest en heeft te weinig rekening 
gehouden met de party- en zuilbelangen. 
Het lijkt erop alsof meerdere fracties bin
nen de CVP op de ultieme afrekening 
hebben gewacht Hij is bovendien het 
slachtoffer van een samenloop van noch
tans tegenstrijdige partij- en zuilbelan
gen. Aangespoord door de conservatieve 
vleugel, houden de zuilen en fracties el
kaar de hand boven het hoofd. Ze houden 
tevens de lippen op elkaar. De CVP heeft 
iets te verbergen, niet voor mets dreigt 
Martens één en ander te onthullen. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
Toen Chris Vandenbroeke interpelleerde 

over de onderwijsuitgaven (zie ook WIJ, 

11 februari jl.) was volgende 'ons-kent-

onsje' te horen tussen Vlaams 

onderwijsminister Baldewijns en 

Vlaams minister-president Van den 

Brande. Baldewijns vroeg tijdens zijn 

antwoord om de bevestiging van zijn 

werk: „Mijnheer de minister-president, 

u ziet dat ik geen kans laat voorbijgaan 

om het over deze bijzondere 

inspanningen te hebben." Waarop de 

minister-president antwoordde: 

„Mijnheer de minister, ik wil niet 

interfereren in uw antwoord op deze 

interpellatie, maar u overtuigt mij 

volledig." Wat commissievoorzitter 

Gilbert Vanleenhove (CVP) de kans gaf 

in te vallen met de belangwekkende 

vaststelling: „Ik had het niet anders 

verwacht!" Na deze wederzijdse 

loftrompetterij ging Baldewijns verder 

met zijn uiteenzetting ... 

\ 

^ WETSTRAAT ^ 

T ijdens het parlementaire jaar 1997-1998 werden 
205 wetsontwerpen, 59 wetsvoorstelien en 4 

voorstellen tot wijziging van de grondwet 
goedgekeurd. Dat is een record in de parlementaire 

geschiedenis van het land. De VU-kamerfractie is 
geenszins onder de indruk, de kwaliteit van het 

wetgevend werk is belangrijker. 

Kwaliteit 
is belangrijlcer 
dan Icwantiteit 

In vergelijking met de negen voorgaande 
jaren, werden tijdens het parlementaire 
jaar 1997-'98 dubbel zoveel wetten goed
gekeurd. Dat berekende de Financieel 

Economische Tijd op basis van het jaar
verslag van de Kamer van Volksverte
genwoordigers. 

Het blijft verontrustend dat vooral de 
uitvoerende macht of de regering het 
wetgevend werk beheerst. De regering 
liet tijdens het afgelopen parlementaire 
jaar niet minder dan 205 wetsontwerpen 
goedkeuren, slechts twee door de re
gering ingediende ontwerpen werden 
verworpen of ingetrokken. Op zoveel 
instemming konden de volksvertegen
woordigers niet rekenen. Zij dienden 293 

wetsvoorstellen in, daarvan werden er 
slechts 59 aangenomen. Overigens moet 
rekening gehouden worden met het feit 
dat de statistieken ook resoluties, re
glementswijzigingen en voorstellen tot 
oprichting van onderzoekscommissies als 
'wetsvoorstellen' beschouwen. 

KARWATS 

Blijft inzake wetgevend werk het on
verantwoord overwicht van de uitvoe
rende op de wetgevende macht een con
stante, dan laat ook de kwaliteit van de 
wetten meer dan eens te wensen over. 
„Dat de volksvertegenwoordigers 2119 

uren vergaderden, zegt niets over de kwa

liteit van de wetgeving. De vergaderuren 

Selectieve verontwaardiging 
Verleden week maandag dreigde staatsse
cretaris Reginald Moreels (CVP) met ontslag. 
Deze doekte het Algemeen Bestuur voor 
Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) op en 
verving het door de Dienst Internationale 
Samenwerking en de naamloze vennoot
schap Belgische Technische Coöperatie 
(BTC). Ter aanstelling van een gedelegeerd 
bestuurder van de BTC schakelde Moreels 
eenselectiebureau in. Het staat nog niet vast 
wie uiteindelijk de functie zal opnemen, 
maar voor de PS is het duidelijk dat de 
toekomstige bestuurder een christen-de
mocratisch 'etiket' zal hebben. Daarom eisen 
de Franstalige socialisten dat zij een kan
didaat mogen aanduiden voor het voor
zitterschap van de Raad van Bestuur van de 
BTC. 

In de ministerraad wordt reeds weken ge
ruzied over het 'moeilijke' en 'ernstige' pro
bleem. Staatssecretaris Moreels is dat naar 
eigen zeggen grondig beu. De VU-fractie in 
het Vlaams parlement is verbaasd over de 
'selectieve verontwaardiging' van Moreels 
,, Hij heeft Immers welzijn zegen gegeven aan 
de overduidelijk politiek samengestelde Raad 

van Bestuur van de BTC. De twaalf zitjes 
werden volgens het klassieke Belgische mo
delnetjes verdeeld, met aan weerszijden van 
de taalgrens telkens 2 christen-democraten, 
socialisten en liberalen. Het ongenoegen van 
de staatssecretaris lijkt dan ook eerder ge
veinsd dan oprecht. Hij oogst slechts wat hij 
gezaaid heeft." 
VU-fractieleider in het Vlaams pariement, 
Paul Van Crembergen, stoort zich tevens aan 
het wetsontwerp-Moree/s betreffende de 
Belgische internationale samenwerking. Het 
doorkruist ongevraagd het buitenlands be
leid dat door de Vlaamse regering op basis 
van de bevoegdheidsverdeling werd uitge
stippeld. Van Crembergen zal Vlaams mi
nister-president Luc Van den Brande (CVP) • 
daarover interpelleren. Overigens heeft de 
Commissie Staatshervorming i\ch in februari 
jl. andermaal voor de defederalisering van 
Ontwikkelingssamenwerking uitgesproken. 
..Enkel op deze manier kan rekening ge
houden worden met de belangen van de 
landen-ln-ontwlkkellng. De Vlaamse regering 
moet de ambitie hebben hier eindelijk werk 
van te maken." 

vu-fractieleider Annemie Van de 
Casteele: „Met de karwats jaagt de 

federale regering de jongste tijd heel 
wat wetten door het parlement." 

moeten ook een efficiënt beleid ople

veren", aldus VU-fractieleider Annemie 

Van de Casteele. 

De politica stelt tevens vast „dat er de 

jongste tijd heel wat wetten met de 

'karwats' worden doorgejaagd. Dat is te 

wijten aan de druk die op het einde van 

een legislatuur ontstaat. Het valt te vrezen 

dat heel wat wetgevend werk opnieuw zal 

moeten bekeken worden." Opvallend ook 
is het gebrek aan een samenhangende 
visie bij de meerderheidspartijen en tus
sen Nederlandstalige en Franstalige par
tijen. „Ook dat", aldus Van de Casteele, 
„komt de kwaliteit van de wetten niet ten 

goede. De negatieve adviezen van de Raad 

van State (RvS) tonen dit duidelijk aan." 

Bovendien vloeit het onzorgvuldig wet
gevend werk al te vaak voort uit het niet 
eerbiedigen van de bevoegdheidsverde
ling tussen het federale niveau en de 
deelstaten. De Raad van State heeft de 
regering daar meerdere malen attent op 

gemaakt. De voorbeelden zijn legio. 
Neem het wetsvoorstel tot bevordering 
van het woon-werkverkeer met bedrijfs-
vervoerplannen. Bij de bespreking ervan 
diende de federale wetgever overleg te 
plegen met de gewesten. Op hooghartige 
wijze weigerde CVP-kamerlid/osAwsows 
daarop in te gaan. De VU klaagde dit aan, 
vandaag geeft de Raad van State de partij 
gelijk. Een ander voorbeeld is het wets
ontwerp omtrent alternatieve genees
kunde. Dat werd als het ware in de 
'wandelgangen' van het parlement uit
gewerkt, zodat de RvS fundamentele be
zwaren uitte. 

Goed wetgevend werk veronderstelt dat 
eerst en terdege over de inhoud van een 
wet wordt nagedacht. Ook de nodige 
adviezen moeten steeds aangevraagd 
worden. En waarom worden er bij de 
vleet wetten gestemd zonder dat oude 
wetten verdwijnen? Alleszins moet de 
bevoegdheidsverdeling tussen de over
heden gerespecteerd worden. Dat moet 
gepaard gaan met een machtstoename 
van het parlement. Om de controlerende 
taak van het parlement te herwaarderen 
en het wetgevend initiatiefrecht in ere te 
herstellen, is behoorlijke ondersteuning 
van het parlement vereist. 
VU-kamerlid Geert Bourgeois dient daar
toe in de commissie voor de herziening 

van de Grondwet twee wetsvoorstellen 
in. Bourgeois pleit voor de oprichting van 
een Raad voor wetgevend werk en wil dat 
het Hof van Cassatie de wetten evalueert. 
Het valt af te wachten of de federale 
regering sowieso een waardevol initiatief 
van een parlementslid wil aanvaarden. 
Vernieuwing houdt ook herwaardering 
van de wetgevende macht in. 

(evdc) 

Van Parys 
hield onderonsje 

met Franse collega 
De invoering van de euro dwingt de Eu
ropese lidstaten om hun strafrecht op elkaar 
af te stemmen. Zoniet dreigen fraudeurs vrij 
spel te krijgen. Daardoor zou de Europese 
munt niet langer beschermd worden. Op 

. termijn zou er nog nauwelijks een onder
scheid bestaan tussen 'zwart' en 'wit' geld. 
Door de euro wordt het moeilijker wit-
wascircuits op te sporen. Nu reeds bedraagt 
de fraude met betaalkaarten 2,7 miljard 
euro. Op het inbreken in een elektronisch 
betaalsysteem bestaan in België niet eens 
specifieke strafrechterlijke sancties. 
De vraag rijst hoever een Europese har
monisatie inzake strafrecht moet reiken. 

In alle Europese landen staat de be
spreking ter zake op de parlementaire 
agenda. Behalve in België. In afwachting 
van de Europese top over Justitie en 
Binnenlandse Zaken, voorzien in okto
ber, hield federaal minister van Justitie 
Tony Van Parys een 'onderonsje' met zijn 
Franse collega. 

Beiden bereidden een aantal standpunten 
voor die ze op de Europese top zullen 
verdedigen. Het federale parlement weet 
van toeten of blazen. VU-kamerlid Geert 

Bourgeois 'verzoekt' Van Parys om de 
inhoud van het 'Frans-Belgisch' akkoord 
aan het parlement voor te leggen. 
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T n Nairobi kwam een einde aan de asielzoektocht 

van Abdullah Öcalan. Ondertussen is duidelijk 

geworden dat achter zijn ontvoering een 

internationaal complot schuilging waarbij de 

geheime diensten van Turkije, VSA en Israël een rol 

hebben gespeeld. Wat Öcalan te wachten staat kan 

alleen maar gevreesd worden, zeker is dat hij meer 

dan ooit is uitgegroeid tot hét symbool van de 

Koerdische vrijheidsstrijd. 

Sinds 1984 voert Abdullah Öcalan, leider 
van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), 
vanuit Damascus de gewapende strijd 
tegen het Turkse leger. Wanneer Turkije in 
het najaar van 1998 Syrië onder druk zet 
om de steun aan de PKK op te heffen, 
begon voor Öcalan de kruistocht naar 
politiek asiel. Na in Rusland op een njet te 
zijn gestoten streek de man in Italië neer 
maar Rome weigerde hem aan Turkije uit 
te leveren. Italië haalde opgelucht adem 
wanneer Öcalan in de derde week van 
januari vertrok en de staatsveiligheden 
van Turkije (MIT), de VSA (CIA) en Israël 
(Mossad) uitdaagde door her en der in het 
luchtruim op te duiken, maar nergens te 
landen. 

ONTVOERD 

öok België speelde een bescheiden rol
letje, de woordvoerdster van de staats
veiligheid verkondigde vorige week dat 
Buitenlandse Zaken voldoende kennis en 
kijk heeft op het Koerdische milieu in 
België „dankzij" inlichtingen afkomstig 
van de Mossad. Begin februari weigerde 
Nederland Öcalan de toestemming om 
daar te landen. Twee weken later vroeg 
een woordvoerder van PKK politiek asiel 
aan voor Öcalan in... Griekenland, de 
dag daarop werd hij op weg van de 
Griekse ambassade in Nairobi naar het 
vliegveld ontvoerd. 

De hoop die vorig jaar te zien was in de 
ogen van feestvierende Koerden bij het 
begroeten van talrijke Europese dele
gaties op Newroz, het Koerdisch feest op 
21 maart, is kapot geslagen toen in de 
nacht van 15 op 16 februari Öcalan werd 
gearresteerd. Agenten van de Turkse 
MIT, na getipt te zijn door de CIA en met 
hulp van de Mossad, klaarden de klus. 
De VS en Israël hebben er alle belang bij 
om Turkije in hun kamp te houden als 
buffer en uitvalsbasis tegen andere lan
den in het Midden-Oosten. Is het toeval 
dat op de avond van Öcalans arrestatie 
de Turkse premier Ecevit, een gesprek 
had met Tariq Aziz van Irak, Amerika het 
behoud van de militaire basis in Cicerlik 
in Turks Koerdistan garandeerde en zo 
de Amerikaanse luchtaanvallen op Irak 
verder mogelijk maakt? Was Grieken
land van dit complot op de hoogte of 
heeft het land enkel geblunderd door 
Öcalan bescherming te bieden in zijn 
ambassade? Gezien de Grieks-Turkse re
latie inzake Cyprus, meende de Griekse 
minister van Buitenlandse Zaken, Pan-
galus, dat het verblijf van Öcalan in 
Griekenland noch Öcalan noch de Koer
dische kwestie ten goede zou komen. 
Deze zaak heeft hem en twee andere 
Griekse ministers trouwens de kop ge
kost. 

i2V#êillNÖlN 
De noodkreten van de Koerdische ge
meenschap aan het adres van Europa 
mochten niet baten. Erger nog: in de 
ogen van het Koerdische volk, leest men 
de woede om het verraad van de Eu
ropese regeringen. De EU offert het lot 
van het Koerdische volk op om Turkije 
goedgezind te stemmen in ruil voor eco
nomische, strategische en militaire be-

anti-terreurwetgeving, in het leven ge
roepen om zich te „beschermen" tegen 
personen die de veiligheid van de Turkse 
staat in gevaar brengen én tot separatisme 
oproepen? Vorig jaar werd Murat Böz-
lak,de voorzitter van de Turkse pro-Koer-
dische partij Hadep, veroordeeld op basis 
van „aanzet tot separatisme". Zijn mis-

Gearresteerde 
öcalan wordt 

Koerdisch symbool 
langen. Europa vergist zich, twee keer 
zelfs. 

Een eerste maal vergissen de Europese 
regeringen zich wanneer zij geloven dat 
Turkije voor hun opgestoken vinger zal 
buigen. Welke geloofwaardigheid kan 
nog gehecht worden aan het buitenlands 
beleid van de federale regering van België 
wanneer deze, na een waarschuwing van 
de Navo dat een Piper-vliegtuig met mo
gelijk Öcalan aan boord op België af
stevent, F16's het luchtruim instuurt om 
het toestel weg te jagen? 
Eén ding staat vast, Amerika's oproep om 
Öcalan geen asiel te verlenen maar op te 
jagen en Turkije te helpen hem voor het 
gerecht te brengen, is wél gehoord in 
Europa. Uit schrik om Amerika's militaire 
bondgenoot voor het hoofd te stoten, 
veroordeelden de Europese regeringen 
Öcalan tot opgejaagd wild. Dachten zij 
werkelijk hun handen in onschuld te 
kunnen wassen door enerzijds de PKK-
leider geen politiek asiel te verlenen en 
hem anderzijds niet aan Turkije uit te 
leveren, omdat daar de doodstraf nog van 
kracht is? 

Europa steekt opnieuw een waarschu
wende vinger uit naar Turkije en vraagt 
een eerlijk proces voor Öcalan. Maar de 
EU moet toch beter weten, zoals blijkt uit 
het antwoord van minister van Buiten
landse Zaken Derijcke vorige week dins
dag. 

In de nacht van dinsdag op woensdag 
werden de drie Nederlandse advocaten 
van Öcalan onmiddellijk teruggestuurd 
nadat ze in Istanbul waren aangekomen. 
Zijn Turkse advocaat bevond zich op dat 
moment in het kantoor van de Turkse 
mensenrechtenorganisatie in Diyarbakir, 
omsingeld door militairen, klaar om het 
gebouw te bestormen. Wat betekent een 
„eerlijk" proces wanneer men weet dat 
de Turkse overheid zich tien dagen na de 
arrestatie van Öcalan zal beroepen op de 

drijf? Het uitgeven van een kalender met 
Koerdische spreuken! Het staat buiten 
kijf dat Turkije Öcalan zal onderwerpen 
aan de antiterreurwetgeving en hem zal 
laten verschijnen voor de rechtbank van 
de staatsveiligheid. Wie gelooft dat Tur
kije Öcalan niet zal folteren, geeft te veel 
krediet aan een land dat de mensen
rechten én van Koerden én van Turken 
met voeten treedt. 

Öcalan wordt de dood van 30.000 men
sen in de schoenen geschoven, gevallen in 
de oorlog tussen de PKK en Turkse troe
pen, alsof deze laatsten wél propere han
den zouden hebben. Het is een illusie te 
denken dat de rechtbank van de staats
veiligheid de 3.000 verbrande Koerdische 
dorpen, de duizenden Koerdische gedode 
guerrillastrijders, de tienduizenden po
litieke gevangenen, de honderdduizen
den gefolterden en verdwenenen en de 
miljoenen Koerden op de vlucht in de 
balans zal leggen. Enkel voor een Eu
ropese rechtbank zou de zaak-Öcalan tot 
een nuttig politiek debat kunnen leiden. 
De Europese regeringen waren de voor
bije weken echter te druk bezig om zo snel 
mogelijk van Öcalan af te komen. Moeten 
we daaruit dan besluiten dat onder de 
Europese regeringen niet eens de intentie 
leeft om een politieke oplossing voor de 
Koerdische kwestie te zoeken ? Blijkt deze 
onwil eveneens niet uit het feit dat de EU 
niet heeft gereageerd op de herhaaldelijk 
afgekondigde wapenbestanden van de 
PKK en Öcalan nog steeds bestempeh als 
de voorvechter van een onafhankelijk 
Koerdistan, terwijl hij reeds meermalen 
de bereidheid heeft getoond de Koer
dische kwestie binnen de Turkse staats
grenzen op te lossen? 

EEN VOLK TEGEN DE MUUR 

Een tweede maal heeft de Europese Ge
meenschap zich vergist wanneer zij dacht 
dat de Koerden zich als lammeren naar de 

slachtbank zouden laten leiden. Hun 
strijd voor zelfbeschikking komt des te 
sterker naar voor als vrouwen en mannen 
zichzelf tot vlammende toortsen ontste
ken. Voor velen van ons is zoiets niet te 
begrijpen, voor hen die niks meer te 
verliezen hebben is dit de ultieme vorm 
van protest in een rechtvaardige strijd. 
Vorige week is meer dan ooit gebleken 
wat kan gebeuren wanneer een volk tegen 
de muur is gedreven. In enkele uren tijd 
werden Griekse consulaten en ambas
sades in de belangrijkste steden van Eu
ropa bezet. Van zodra de rol van de 
Mossad aan het licht kwam, richtten 
Koerden hun woede ook op de diplo
matieke posten van Israël. In Berlijn vie
len drie Koerdische doden, de bezetters 
van de Griekse ambassade in Londen zijn 
in hongerstaking. Als de Europese re
geringen menen dat met de arrestatie van 
Öcalan de zaak is opgelost, hebben zij 
zich lelijk vergist. Door in het verleden de 
Koerdische zaak omwille van de PKK 
onbespreekbaar te maken en geen re
kening te houden met andere gespreks
partners, maar oogluikend toe te staan 
hoe duizenden gematigde politici en mi
litanten werden opgepakt, hebben zi) ge
oogst wat ze gezaaid hebben. Het is het 
proces van alle Koerden geworden. 
In Turkije is een ware klopjacht op de 
Koerdische gemeenschap aan de gang 
Het Turkse leger jaagt in Noord-Irak op 
de PKK in de hoop de Koerdische ge
wapende strijd de finale klap toe te bren
gen. Een reactie vanwege de Europese 
regeringen op het overtreden door Tur
kije van de VN-resolutie met het over
steken van de Iraakse grens komt er nu 
ook niet. In Europa worden met grote 
kracht alle Koerdische manifestaties de 
kop ingedrukt en elke stem voor de 
Koerden in de kiem gesmoord. Door 
arrestaties en dreiging met uitwijzing 
wordt de angst opgedreven. Bij een 
vreedzame betoging van de Coördinatie 

Stop de oorlog tegen het Koerdische volk 

vorige week te Brussel werden 70 Koer
den en sympathisanten opgepakt en 6 uur 
lang vastgehouden. 

Hoe lang nog meent Europa deze politiek 
ten aanzien van de Koerdische kwestie vol 
te houden? Hoe langer Europese re
geringen blijven toekijken hoe de vol
keren -en mensenrechten van de Koerden 
door de Turkse overheid met voeten 
worden getreden, hoe groter hun ver
antwoordelijkheid zal worden in de es
calatie van de Koerdische kwestie. 

Isabelle De Keyser 
(De auteur is lid van de Coördinatie "Stop 

de oorlog tegen het Koerdische volk") 

In 1984 nam 

Abdullah 

öcalan, leider 

van de PKK. 

de wapens op 

tegen TUrkiJe. 
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A Is een soort „afscheidsgebaar" vroeg 

£\Senaatsvoorzitter Frank Swaelen Jan Loones om 

de Senaat op de Habitat-conferentie in Zagreb te 

vertegenwoordigen. Van Loones is geweten dat hij er, 

als inter-nationalist, van houdt om het 

internationale forum te betreden. Eerdere missies in 

Zuid-Afrika, Mozambique, Algerije, Servië, Midden-

Oosten en in Koerdisch gebied in Turkije gaven hem 

daartoe de kans. 

4 ACTUEEL ^ 

Jan Loones op 

het spreek

gestoelte In 

het 

Kroatische 

parlement. 

6 

De republiek Kroatië heeft een opper
vlakte van ca. 56.000 km^ en telt 
4.800.000 inwoners. Ongeveer 1 miljoen 
daarvan woont in de hoofdstad Zagreb. 
Naast Kroaten (meer dan 80%) wonen er 
Serviërs (10%), Muzelmannen, Honga
ren, Italianen,... Bij het uiteenvallen van 
het na-oorlogse Joegoslavië van Tito, 
verklaarde het Kroatisch Parlement zich 
in 1991, overeenkomstig een referen
dumbeslissing, onafhankelijk. 
Sinds die datum, en eigenlijk tot 1998, 
veranderde Kroatië radicaal van aanzien 
en uitzicht, onder het zeer dirigistisch 
beleid van president Tudjman en zijn 
partij HDZ [Kroatische Democratische 

Unie). 

CONFRONTATIE 

Binnen de meerderheidspartijen bestaan 
grote spanningen die veel te maken heb
ben met de al dan niet bereidheid om 
Europees te integreren. Daarnaast blijft er 
het broeiend nationaliteitenprobleem. 
Gekoppeld aan de terugkeerkwestie is er 
de latente spanning met de Serviërs, die in 
bepaalde gebieden (in het bijzonder Oost-
Slavonië) de meerderheid van de be

volking uitmaken. Kroatië blijft dus, sa
men met andere gebieden uit het vroegere 
Joegoslavië, een barometer voor de span
ningen in het ganse Balkangebied. 
De Habitat-conferenties, onder auspiciën 
van de Verenigde Naties, behandelen de 
huisvestingsproblematiek in het alge
meen en de maatregelen voor een houd
bare stedelijke groei in het bijzonder. 
Op de agenda van de recente Habitat
conferentie van 1 tot 3 februari in Zagreb 

tn Belgium and the Flemish region , 3 

years after HABITAT II. 

Bij deze uiteenzetting waren, naast par
lementairen uit West-Europese en Oost-
Europese landen, ook de huisvestings
ministers van Kroatië en Servië aanwezig, 
wat de aanleiding vormde tot een boei
ende confrontatie, voortgaande op een 
uitweiding over het geregionaliseerde 
huisvestingsbeleid in België. 
De beide ministers waren zeer geïnte
resseerd in het Vlaamse investeringsmo
del, met ons stelsel van Social Impulsion 

Funds, Social Housing Programmes, Fle

mish Housing Code en Flanders Regional 

Spacial Structure Plan. 

Jan Loones 
op Habitat
conferentie 

stond de nationale verslaggeving over de 
huisvestingsproblematiek in de verschil
lende deelnemende landen, samen met 
het dossier van de wederopbouw na de 
oorlog in Kroatië zelf. 
Senator Jan Loones hield zijn uiteen
zetting onder de titel: Human settlements 

Dat Vlamingen een zeer begrijpend oor 
hebben voor nationaliteitenproblemen 
kon de goede contacten uiteraard slechts 
bevorderen. 

DE VERWOESTE GEBIEDEN 

Naast de conferentiebespreking zelf, was 

mmi^Y 
-"w^m ''\ '"'.'.T.r^^^'^i'^'H'^J, 

VU vraagt verfijning muzleicciecreet 
In het Vlaams parlement werd Cultuur
minister Luc Martens geïnterpelleerd door 
de VU'ers Jean-Marle Bogaert en Lieven 
Dehandschütter over de toepassing van 
het muziekdecreet. De vorig jaar goed
gekeurde regeling leidde dit jaar tot de 
structurele subsidiëring voor vier Jaar van 
54 organisaties en de erkenning van 17 
andere. Er bleven 39 aanvragers In de kou 
staan, waaronder / Fiamminghi en het 
Symfonieorkest van Vlaanderen. 
Bogaert en Dehandschütter zegden dat de 
VU achter de principes van het decreet 
blijft staan, maar drongen tezelfdertijd aan 
op een overgangsregeling voor organi
saties die hun erkenning verliezen en op 
beter onderbouwde adviezen van de be
oordelingscommissie Minister Martens 
stelde een overgangsmaatregel in het 
vooruitzicht. 

Volgens Jean-Marie Bogaert komt het 
voortbestaan van het Symfonieorkest van 
Vlaanderen ten gevolge van de nlet-er-
kennlng in het gedrang Het orkest ont
ving tot nu toe een Jaarlijkse subsidie van 
24 miljoen fr, De beoordelingscommissie 
formuleerde een laatdunkend advies over 
de werking en prestaties van het orkest, 
maar milderde haar conclusies na het be

luisteren van een aantal audities. Terloops 
wees Bogaert erop dat het Koninklijk Fil
harmonisch Orkesten het VRO-orkestjaar
lijks 171 en 249 miljoen fr. ontvangen 
zonder zich te moeten onderwerpen aan 
het muziekdecreet of de beoordelings
commissie Bogaert drukte de hoop uit dat 
het Symfonieorkest in 2002 zijn zetel in het 
nieuwe Brugse concertgebouw zou ves
tigen HIj vroeg verduidelijking over de 
overgangsregeling die de minister reeds 
zou hebben beloofd. 

HAASTWERK 

Lieven Dehandschütter onderstreepte dat 
het Symfonieorkest van Vlaanderen een 
belangrijke bijdrage leverde tot de cul
tuurspreiding In Vlaanderen. In Slnt-Nl-
klaas en In enkele andere steden bracht 
het orkest een vruchtbare samenwerking 
tot stand, met een groeiende respons 
vanwege het publiek. Het volledig dicht
draaien van de subsidiekraan zou deze 
evolutie tenietdoen 
Verder had Dehandschütter heel wat be
denkingen 1 v.m. de adviezen van de be
oordelingscommissie, die hij haastwerk 
noemde. De twijfels omtrent een mo
gelijke belangenvermenging in hoofde 

van sommige commissieleden, had men 
kunnen voorkomen door in de adviezen 
te vermelden wie aan de beraadslaging 
deelnam. In de adviezen worden dikwijls 
bijna eraru/feuitspraken gedaan, die nau
welijks onderbouwd zijn Het Is evenmin 
duidelijk of de aanvragen aan alle be
oordelingscriteria getoetst werden. Som
mige organisaties kregen slechts enkele 
dagen om een bezwaarschrift in te die
nen. 
Minister Martens gaf toe dat het ont
breken van een overgangsregeling een 
leemte vormt In het decreet Indien het 
Vlaams parlement daartoe bereid is, kan 
een structurele regeling voor vier jaar 
worden uitgewerkt. De jaarlijkse subsidie 
zou maximum het gemiddelde van de 
voorbije vier jaren bedragen en zou onder 
het toezicht van de commissie worden 
geplaatst. Voor de overgangsregeling zul
len bijkomende middelen gezocht wor
den. Wat de beoordelingscommissie be
treft, deelde Martens mee dat deze 80 
uren heeft vergaderd. Hij liet uitschijnen 
dat men geen uitgebreide adviezen kon 
verwachten, aangezien de leden een ver
goeding van slechts 300 fr. per halve dag 
ontvingen. 

de kennismaking met de getroffen ge
bieden zeer aangrijpend. Gedurende de 
oorlogsjaren werden in Kroatië in totaal 
170.000 woongelegenheden beschadigd 
of vernietigd, hetzij 10% van het totale 
woningbestand. Sinds 1995 zijn 80.000 
woningen reeds min of meer hersteld, 
voor een investeringsbedrag van 1,2 mil
jard US dollar. 

Het bezoek leidde naar het Karlovac-
gebied en het indrukwekkende natuur
landschap van de Plitvice-meren, zo'n 
150 km buiten Zagreb. Over een frontlijn 
van zowat 100 km werden vrijwel alle 
huizen gebombardeerd. Het ganse gebied 
werd bovendien met landmijnen bezaaid. 
Bovenop het menselijk probleem van uit
eengereten families en dorpsgemeen
schappen, staat het materiële probleem 
van de wederopbouw. 
Treffend was het verhaal van een Servisch 
delegatielid. Hij wees op de talrijke wo
ningen waarvan het dak niet naar binnen 
was ingestort, doch naar buiten opge
blazen. Deze woningen zouden hebben 
toebehoord aan Serviërs, en door de 
Kroaten zijn verwoest als vergeldings
actie voor Servische aanvallen. 
Van een sublieme schoonheid was dan 
weer, in het Plitvice-gebied, het zicht op 
een werkelijk monumentale muur van 
bevroren watervallen, in gevarieerde tin
ten kristalblauw. 

Er was verse, pure sneeuw gevallen, en de 
Kroatische gastvrijheid werd ge'illu-
streerd met lam aan het spit en pice 
dobrodoslice. 

Precies dit gebied was bezaaid met land
mijnen, en was het toneel geweest van 
gruwelijke gevechten en moorden... 

DE AMBASSADEUR EN ZIJN 
HOND 

Naast de buitenlandse contacten, had 
senator Loones ook een zeer indringend 
gesprek met de wijze ambassadeur van 
België in Zagreb, de Antwerpse Lim
burger van West-Vlaamse oorsprong, am
bassadeur Hintjens. 

Sedert 1993 op post, en na een zeer rijke 
internationale loopbaan in 16 verschil
lende landen, waaronder Ruanda en 
Costa Rica, bracht de ambassadeur een 
tegelijk ontluisterend en verhelderend in
zicht in het Balkanconflict, met een bijna 
passionele oproep tot meer interesse, ook 
cultureel, vanuit Vlaanderen. 
Zijn inzicht in de nationaliteitenkwestie 
putte hij, naar eigen zeggen, ook uit zijn 
contacten met zeer vele gewone Kroaten, 
die hij ontmoette op wandelingen met 
zijn hond Belle in de talrijke parken van 
Zagreb. 

Kleine bijzonderheid: de ambassadeur 
spreekt perfect Kroatisch. De gesprekken 
met zijn hond gebeuren in het Engels... 

Jan Loones 
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Groep Boechoutse liberalen 
wil met vu samenwerken 

Een groep Boechoutse liberalen verlaat 
de plaatselijke VLD en wenst in de toe
komst als politiek onafhankelijken met de 
VU samen te werken. 

REFERENDUM 

De VU lag in juni vorig jaar aan de basis 
van een volksraadpleging over de inplan-
tingsplaats van een nieuwe bibliotheek in 
Boechout. Iedereen wenste een nieuwe 
bibliotheek, maar drie op vier kiezers 
sprak zich tijdens de volksraadpleging uit 
tegen de voorgestelde bouwplaats, het Jef 
Van Hoofplein aan de rand van het groene 
Boechout. Toch kondigde de meerderheid 
(CVP-VLD-Agalev) aan het prestigepro
ject door te drukken. De mening van de 
burger werd dus genegeerd. Vele liberale 
leden geven nu een duidelijk signaal: de 
VLD van burgemeester Marien is voor 
hen ongeloofwaardig en alleszins geen 
Partij van de Burger. 

Een volksraadpleging organiseren en uit
eindelijk de uitslag van de volksraad
pleging naast zich neerleggen, is met de 
voeten van de mensen spelen. Er waren 
ook andere redenen die vooral de liberale 
jongeren hebben geïnspireerd om met de 
VU te gaan samenwerken. De VLD slaagt 
er niet in om binnen de coalitie in
houdelijk bepaalde beleidsklemtonen te 
leggen. 

2000 

Daarom heeft Werner Sels (links op de 
foto), de plaatselijke voorzitter van Jong-
VLD, samen met een belangrijke groep 
liberalen, besloten om in de toekomst als 
onafhankelijken samen te werken met de 
VU. Sels kiest hiermee zelfs uitdrukkelijk 
voor een inhoudelijk engagement, eerder 
dan opportunistisch voor een eigen ze
kere verkiesbare plaats bij de plaatselijke 
VLD. Hij ziet namelijk af van een derde 
plaats op de VLD-lijst voor de gemeen
teraadsverkiezingen die reeds in een on
derling akkoord schriftelijk was toege
zegd door burgemeester Marien. 
Op de persconferentie drukte de gewezen 
plaatselijke VLD-jongerenvoorzitter zich 
zo uit: „Ik heb het volste vertrouwen in de 

samenwerking met de Volksunie. Deze par

tij tracht op een kritische, maar eerlijke 

manier aan politiek te doen. Een plaats 

voor de stem van de burger, zijn bij de 

Volksunie geen loze woorden. De Volksunie 

verdient het vertrouwen van de bevolking. 

Ik zet vandaag samen met velen de stap 

naar samenwerking. Omdat sociaal-libe

ralen ook in dit dorp een stem verdienen. Ik 

roep alle liberaal-denkende mensen op om 

zich aan te sluiten bij de onafhankelijken. 

Samen met de Volksunie wil ik weer op

komen voor het algemeen belang." 

De ideeën van de onafhankelijken zijn 

complementair met het programma van 
de Volksunie. De plaatselijke VU-voor-
zitter Koen T'Sijen (rechts op de foto), die 
de jong-liberalen over de streep trok, is 
verheugd dat onafhankelijken met de 
partij willen samenwerken. Inhoudelijk 
onderschrijven zij het programma van de 
VU, de partij-afdeling zal eerbied tonen 
voor de ideeën van de onafhankelijken. 
De samenwerking is een eerste aanzet om 
in 2000 in Boechout-Vremde samen met 
de bevolking een inhoudelijk sterk en 
positief beleidsproject uit te tekenen. 

Nieuwe Limburgse wandelkalender 
voor 1999 

Zopas kwam de nieuwe wandelkalender 
voor de periode januari tot juni 1999 van 
de pers. De publicatie bevat zowat alle 
geleide natuurwandelingen die in deze 
periode in Limburg doorgaan. Het gaat 
hier om ongeveer 250 activiteiten van 
uiteenlopende aard: van een gezellige 
gezinswandeling tot gespecialiseerde 
thema's als mossen, paddestoelen of 
nachtdieren. Deskundige en toegewijde 
natuurgidsen staan klaar om iedereen die 
mteresse heeft voor natuurlijk letterlijk 
en figuurlijk wegwijs te maken. 
Aanvullend bij de wandelingen is ook een 
vormingskalender opgenomen. Deze be
vat allerlei cursussen, gaande van de cursus 

natuur-in-zicht en de cursus natuurgids, 
tot gespecialiseerd aanbod over bijvoor
beeld vogels, zoogdieren en vUnders. 
De wandelkalender is gerealiseerd door 
de Werkgroep Limburgse Natuurgidsen, in 
samenwerking met de verschillende na
tuurverenigingen. 

De Provincie, op initiatief van gedepu
teerde voor Leefmiheu, Frieda Brepoels, 
geeft de kalender uit, en dit in het kader 
van het Limburgs Natuur- en Milieu-
educatief netwerk (LIMNET). 
De wandelkalender is gedrukt in een 
oplage van 3.000 exemplaren, en ligt 
gratis ter beschikking m de openbare 
bibliotheken en diensten voor toerisme. 

ÖCJ^. 

De regionale vu-krant 

Randkinderen 
lezen 

Nederlandstalige 
jeugdboeken 

In het kader van het beleid Vlaams karakterbes\\'~,te de 
provincie Vlaams-Brabant om ook dit jaar leesbe-
vorderingsactlvlteiten te organiseren Doel van de 
activiteiten is om de drempel tot het lezen van het 
Nederlandstalige jeugdboek te verkleinen, ook voor 
anderstaligen Vorigjaargaf de bekende jeugdauteur 
IVlieke Vanpol in de bibliotheken van de zes fa
ciliteitengemeenten nabij Brussel lezingen voor leer
lingen uit het basisonderwijs. Om de lezingen aan
trekkelijker te maken werd ook een (kleine) ten
toonstelling rond haar werk en dat van een paar 
collega's georganiseerd. De activiteiten waren een 
succes met een deelname van een twintigtal scholen, 
waaronder een Franstalige. Het aantal lezers bij de 
bibliotheken nam gevoelig toe en ook enkele scholen 
hebben de weg naar de bibliotheek (terug) ge
vonden 

VERTELLEN 

Op initiatief van Herman Van Autgaerden (VU), ge
deputeerde verantwoordelijk voor het Vlaams ka
rakter, besliste het provinciebestuur onlangs om de 
leesbevordenngsactiviteiten ook dit jaar verder te 
zetten en uit te bereiden Jeugdauteur Ronni Her
mans en illustrator André Soltie zullen lezingen geven 
in locale basisscholen van 'de zes', waaronder ook 
enkele Franstalige. Nieuw ook zijn de vertelnamid-
dagen in de bibliotheken van Sint-Genesius-Rode en 
Wemmei. Kinderen uit de derde kleuterklas, het 
eerste en het tweede studiejaar kunnen luisteren naar 
vertelster Marleen Verdegem. Indien dit experiment 
slaagt is het de bedoeling om de vertelnamiddagen 
tot een echte traditie in de bibliotheken uit te 
bouwen. Ook de gemeente Wezembeek-Oppem, vo-
hg jaar als enige niet bereid om mee te doen, zal aan 
de activiteiten deelnemen. Voor de organisatie werd 
zo'n 250 000 fr uitgetrokken. 
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Orde van 't Dul Bertje 
breidt uit 

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
bij de Roeselaarse Vlaams-nationalisten 
werden twee verdienstelijke Roeselaarse 
flaminganten opgenomen in de Orde van 

't Dul Bertje. 

Gaby Wyffels (onderaan tweede van 
links) en Laura Decoene (onderaan derde 
van links) hebben zich beiden mgezet 
voor de Vlaamse zaak. Tot op vandaag 
blijven ze actief: Gaby in de Roeselaarse 
seniorenwerking en Laura binnen het 
Vlaams Kruis. Laura blijft zich tevens 

verder inzetten voor West-Vlaamse re-
pressieslachtoffers. Het zijn kranige, zelf
bewuste Vlamingen. 

De orde bestaat ondertussen uit veertien 
personen die binnen de (Roeselaarse) 
Vlaamse beweging een belangrijke rol 
hebben gespeeld. Op de foto worden ze 
geflankeerd door Geert Bourgeois en 
Chris Vandenbroeke (beiden parlements
lid), VU-schepen Erik Lamsens en VU-
voorzitter Wim Jaques. De anderen zijn 
de ordeleden. 

ROOS Ti^liou overieden 
Na een langdurende en pijnlijke ziekte is 
op 5 februari '99 Roos Trihou, 6 jaar na 
haar man Jef Devisscher overleden. Ze 
was een sterke maar lieve en eenvoudige 
vrouw, een doorzetter. 
Zoals haar man was ze trouw lid van de 
VU. Jef was vele jaren bestuurslid en 

dikwijls hebben we vergaderd in hun 
woonkamer, waar Roos ons als fijne gast
vrouw ontving. Daarom danken wij haar 
van harte en nemen afscheid hopende dat 
ze nu weer samen is bij haar geliefde Jef. 

De werkgroep van VU-Hooglede 

VU'ers bezoeicen 
Auschwitz en Birlcenau 

Op uitnodiging van Joodse verenigingen 
namen 3 VU'ers deel aan de bedevaart 
„De Laatste Getuigen" naar Auschwitz-
Birkenau. 

Op 5 november 1998 was het 50 jaar 
geleden dat, met Kristalnacht, de hetze 
tegen het Joodse volk op straat zichtbaar 
was. 

Voor senator Loones betekende dit her
nieuwd bezoek opnieuw de confrontatie 
met een onwezenlijk stuk geschiedenis. 
Jan Loones: „De bezoeken aan deze uit-

roeitngskampen, en in het bijzonder Bir-

Jan Loones, samen met de collega
fractievoorzitters VU in de Kamen 
Annemie Van de Casteele en in de 

Brusselse Hoofdstedelijke Raad, Sven 
Catz, in Auschwitz. 

kenau, maken het moeilijk om te blijven 

vertrouwen in de principiële goedheid van 

de mensen en de volkeren. En nochtans 

blijft dit de opdracht, hoe gruwelijk de 

geschiedenis ook moge zijn. De toekomst 

en de wereldvrede kunnen slechts worden 

opgebouwd wanneer we bereid zijn te 

vergeven, en op te staan voor verzoe

ning. " 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 26 feb . SINT-GILLIS: Hutse 

potavond van VU-StGil l is/Dendermonde. 
In De Schuur, Torrestraat. Aperi t ief o m 
19U.30. Ook koude schotel beschikbaar op 
bestel l ing. Deelname 350 fr. Sprekers zijn 
Herman Van den Abbeele en J.P. Willems. 
Inschrijven bij W. en M. Peels, 
052/21.46.46. 

Di. 2 maar t CENTBRUCCi: Bert 
Anciauxen Herman Lauwersgaan voor u u i t 
de kleren. Alles wa t je alt i jd had w/lllen 
w e t e n over polit iek... Om 20u. in het dien
s tencent rum Centbrugge, Braemkasteel-
straat. Toegang gratis. Org.: VU-Cent-
brugge. 

za. 6 maart SINT-MARTENS-LA-
T i M : Lentefeest van VU-Slnt-IVIartens-La-
tem/Deurte/De Pinte/Zevergem. tn het pa
rochiecentrum van Slnt-Martens-Latem. 
info: Johan Vanderheyden 
(09/282.52.89). 

DO. 11 maart DilNZE: Erfrecht, 
testamentenenz., praktische tips en raad
gevingen, door Mare van cauwenberghe. 
Om 14U.30 bij Carlo (Rotonde - Petegem-
keric). Org.: VWC-Leieland. Info: Willy Lo-
Wie (09/386.67.47). 

Dl. 16 maart N I N O V E : vergade 
ring van VWC-Ninove, met als gespreks-
tema „Het verleden leeft in ons". Om 
14U.30 in het buurthuis van Pollare, Hoog
straat 204. Daarna een gezellige babbel en 
kan een kaartje gelegd worden. 

Dl. 16 m a a r t AALST: Jan Caudron 
spreekt over De Nieuwe Medische Cul tuur 
Om 20u. in Parochiezaal, Dekkersweg t e 
Cijzegem. Org.: Davidsfonds-Cijzegem. 

2a. 27 maar t GENT: FW-Daguit -
stap m e t de bus. Verschillende opstap
plaatsen. Thema: kansarmoede, stedelijk 
wonen en sociale hulsvesting te Gent. Deel
name: 1.000 f r Volledig programma op 
FW-secretar iaat: 09/223.38.83. 

Za. 24 apr i l AALST: Jaariijks Voiks-
unle-Restaurant van Groot Aalst. Vanaf 
I 8 u . in feestzaal ' t Kapelleken, Meuleschet-
tes t raa t 24. i n fo : Danny Denayer 
(053/77.79.87), An to ine Van der Heyden 
(053/70.21.49) en Emi Feusels 
(053/70.34.66) . 

Za. 24 apri l NEVELE: Schotse 
avond. Om 20u. infeestzaal Novy. Toegang: 
350 f r , w k 300 f r , Tot 14j. 200 f r , vvk 150 
f r Inschrijven bij Michel Roelens, 
09/371.62.68 Of fax 09/371.46.06. Org.: 
Vlaamse Vriendenkring Croot-Nevele. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 25 feb . KORTRIJK: Fr SChlO-

mer over ,,Oost-Duitsland na de verk ie
z i n g e n " . Om 20u. in ,,De Kortr i jkse Ver
zeker ing" , Lekkerbeetstraat 5-7, Kortr i jk. 
Org. : Hendrik Brugmans Kring Kortr i jk. 

Do. 25 f e b . IZEGEM: „F i losof ie en 
l i teratuur" , door pro f Patricia De Marte-
laere (KUB), om 20u. in de Bar van de Sted. 
Academie voor Muziek en Woord, Kruis
straat 15. Toegang 80 f r , abo's gratis. Org.: 
VSVK. 

V r 26 f e b . WEVELGEM: Leden 
feest van vu-Wevelgem-Gul legem-Moor-
sele. Om 20u. in zaal De Gouden Fazant, 
Grote Markt. Gastspreker: Chris Vanden
broeke over de Vlaamse ident i te i t , vandaag 
en morgen . Deelname: 250 f r p.p. 
(receptie m e t broodjes), inschri jven vóór 
22/2 bij C. Vervenne, 56/41.17.19. 

Ma. 1 m a a r t ROESELARE: 
, ,Mozart" . Voordracht en f i lm door d h r 
verbeïren. Om I4u .30 in het Parochiaal 
Centrum, Kattenstraat 29. Org.: VVVG-Roe-
selare. 

Dl. 2 m a a r t IZECERA: voo rd rach t 
door Norber t Demeester over beeldvor
ming. Om 20u. in De Drie Gezellen. Org.: 
FVV-tzegem. 

Do. 4 m a a r t TiELT: Jan Loones 
over,.België r i jdt zich k l em" . Over Belgiêen nc 
he t vorstenhuis. Om 20u. in de A. De- Or 
seynzaal, CC Cildhof. Org.: A. Vanderplaets- 75 
ekr ing. na 

Vr. 5 m a a r t BISSECEM: Varken 
aan he t Spit- fest i jn van v u en Vlaamse ov 
Vr iendenkr ing Bissegem. Vanaf I 9 u . 3 0 in Et 
o n t m o e t i n g s c e n t r u m De Neerbeek, Vlas- 14 
waagple in (aan stat ion). Gastsprekers: scl 
Geert Bourgeois en Chris Vandenbroeke 02 
Kaarten bij bestuurs leden. 

Za. 6 maar t Z W E V E G E M : Textiel se 
kaart ing vanaf 18u. in café ' t Boldershof de 
Harelbekestraat 25. Ook op 7/3 van 10 t o t Or 
I 3 u . Inleg 35 f r of 3 voor 100 f r Gratis ge 
brood me t beleg en tombola . Org.: VU- en 
Vlaamse Klub Groot-Zwevegem. 

Zo. 7 maart BRUGGE:,,Hoe voel ik de 
mij al Vlaming in Belgié ", door prof Erik de 
Defoort. Van 10u.30 tot 12u.30 in De Gul- 14 
den Spoor 't Zand 22. Toegang 100 fr, ve 
leden Vlaams Forum 50 fr Org.: Vlaams 02 
Forum Brugge i.s.m. VCLD. Info: Joel Bous-
semaere (050/35.66.87). he 

Wo. 10 maart BRUGGE: „De gou- kr 
den eeuw van Bourgondié", door Frans di( 
Vromman.Om I5u. in de Magdalenzaal, Vi- 02 
olierstraat 7. Deuren om 14u. Na de ac
tiviteit is er koffietafel voor wie dit wenst. vc 
Org.: WVC-Brugge-Centrum. ni( 

V r 12 maar t KOEKELARE: v u vc 
ledenfeest. Eregast is Vincent Vanquicken- D€ 
borne (1D21) die samen m e t Jan Loones en 
Geert Lambert al u w vragen over VU&ID sp 
beantwoorden. . Om 20u.30 in De Hertog VI; 
van Arenberg, Moerestraat l . Gratis toe- TIr 
gang. ledereen we lkom. Etentje o m 19u.30 g€ 
(450 f r ) . Vooraf inschri jven bij N. Van- te 
decasteeie (051/58.90.05). 

Dl. 16 m a a r t KORTRIJK: Hugo vc 
Schlltz over „Bestaat he t Vlaams vo lk : zin 2C 
e n onzin van een recente discussie".Om kc 
20u. in de Kortri jkse Verzeker ing, Lekker- In' 
beetstraat 5-7. Inkom 300 f r , studenten (O 
100 f r Org.: Hendrik Brugmans-Kring Kort
rijk i.s.m. Vlaanderen in Europa. ke 

w o . 17 maar t KORTRIJK: vu-Ge- Va 
meenteraadl id Hilda Douchy-Comeyne ve 
o v e r , ,V ro u we n in de pol i t iek: een meer
waarde ! " . Om 20u. in Trefcentrum West-
Flandria, Graaf Gwijde van Namenstraat 7. 
Gratis toegang. Org.: FVV-Kortrijk. 

Do. 18 m a a r t BRUGGE: WVC- ac 
Brugge-Centrum bezoekt Glaverbei Zee- vv 
brugge, verzamelen om I3u.45 st ipt aan ^e 
deingang van de fabriek. Inschrijven vóór j j j 
16/3 bij Jacques Willems (050/34.42.23). 
Deelname beperkt tot 45 pers.! g^ 

DO. 18 maart BRUGGE : Diavoor- ze 
stel l ing „Vogels u i t Europa" , door Marcel p^ 
Talloen. Om 15u. in De Gulden Spoor ' t Zand ^^ 
22. Org.: In format iva vzw. In fo . zg 
050/36.25.78. ig, 

vr 19 maart BRUGGE: verkie 
zingsdebat van 8u.30 t o t l O u . in h e t St.-
Lodew/ijkscollege. M.m.v. Jean-Marie Bo-
gaer t . In fo : Koen T'Sijen, 02 /219.49.30. 

zo. 21 maar t D E E R L I J K : Mossel ^E 
fest i jn van VU-Deeriijk. Vanaf I1u .30 in JQ, 
D'lefte. Toespraak door Geert Bourgeois. iz 
info: 056/71.76.41 - 71.47.68. gj 

Wo. 24 m a a r t BRUGGE: Een in- [\j( 
vitatle to t muziek beluisteren. Door zr 
Gabrielle Claeys. Om I5u. in de Magda- w. 
lenzaal, Violierstraat 7. Deuren om 14u. Na cĵ  
de activiteit is er koffietafel voor wie dit La 
wenst. Org.: VVVG-Brugge-Centrum. ic 

za. 27 maart IZEGEM: uitstap naar 
Gent m e t de bus. in fo bij Rosa Decoene ^v 
(051/30.19.44). Org. : FVV-nationaal. tie 

za. 27 maar t K O R T R I J K : FW-Dag dj, 
ui tstap naar Gent m e t de bus. Thema: se 
Stedelijk wonen en sociale huisvesting in 
Gent. Deelname: 1.000 f r (vervoer en sa 
maalt i jden), in fo : B. Decontnck-Damlens ee 
(056/21.26.99). Org. FW-Nationaal. KI. 

Do. 1 apr i l TIELT: Dr Hugo Rye- E|, 
keboer over , , Het West-Vlaams dialect in de pv 
regio Roeselare-Tielt". Om 20u. in kelder- of 
thea te r Malpertuis, SInt-Michielstraat 9. i© 
Org. : A. Vanderplaetsekr ing. 

se 
5 

DO. 25 feb . BRUSSEL: veri<iezings- se 
debat m.m.v. VU-voorzi t terPatr ik Vankrun- (O 
keisven. Om 19u.45 in de VUB, Campus (O 
Oefenpleln. Org.: Jongsocialisten, info bij 
Camilla Ceerts, 02/219.49.30. m 

v r 26 feb . HERENT: Eurofuif in Ie 
zaal Den Ouden Tijd, Oude Mechelsesteen- 1 ; 
w e g (Station) t e Herent. Om 19u.30 Info- T l 
debat ,,Naar een Vlaamse Sociale Zeker
he id " m e t p r o f Danny Pieters; o m 22u.22 Oi 
opt reden van „Maria belde n ie t " . Toegang St 
grat is. Org.: VUJO-arr. Leuven i.s.m. VCLD- df 
He ren t . (O 

VLAAMS-BRABANT 

25 februari 1999 



WO. 3 maart WEMMEL: De nu of 
nooit leeftijd. Door prof. Christel Ceerts. 
Om 19U.30 in CC De Zandloper, Kaasmarkt 
75 te Wemmei. Toegang gratis. Org.: FVV-
nationaal. InfO: 09/223.38.83. 

WO. 3 maart SCHAARBEEK: Debat 
over het statuut van de vrijwilliger. M.m.v. 
Etienne Van Vaerenbergh. Van 13u.30 tot 
14U.30 in Centrum voor Gezinsweten
schappen. Info: Koen T'Sijen, 
02/219.49.30. 

vr. 5 maart LENNIK: Jaarlijks Mos
selfestijn van VU-Lennik. Van 18 tot 22 u. in 
de feestzaal van het Gemeentelijk Sport- en 
Ontmoetingscentrum Jo Baetens, A. Al-
goetstraat. Ook op 6 maart van 18 tot 22u. 
en op 7 en 8 maart van 12 tot 22u. 

Za. 6 maart BRUSSEL: Onderwijs
debat ,,Welke financiering voor welk on
derwijs?". M.m.v. Chris Vandenbroeke. Van 
14u.30tot 17U.30 in de ULB (met simultane 
vertaling). Info: Koen T'Sijen, 
02/219.49.30. 

Dl. 9 maart LEUVEN: Debat over 
het gezondheidsbeleid. M.m.v. Patrik Van-
krunkelsven. Om 20u. in de Faculteit Me-
dica, Grote Aula MTC. Info: Camilla Geerts, 
02/219.49.30. 

vr. 12 maart KRAAINEM: Kiezen 
voor de Vlaamse Rand, vechten voor ver
nieuwing. Arr vu-Congres van Halle-Vil-
voorde. Om 20u. in gemeenschapscentrum 
De Lijsterbes, UJsterbessenbomenlaan 6. 

WO. 17 maart KRAAINEM: uilen
spiegel presenteert: Karel Vingerhoets met 
Vlaamse Verhalen. Een hommage aan Felix 
Timmersmans en Ernest Claes. Om 20u. in 
gemeenschapscentrum De Ujsterbes, UJs
terbessenbomenlaan 6. 

Za. 20 maart AARSCHOT: Folka-
vond met gastoptreden van Mine. Om 
20U.30 in Parochiezaal Bekaf, Aarschot, in
kom: 150 fr, wk. 100 fr Iedereen welkom. 
Info en kaarten: Bart Hermans 
(016/56.40.03). Org.: VU JO-Aarschot. 

Ma. 22 maart LEUVEN: Kopstuk-
kendebat (verkiezingen). M.m.v. Patrik 
vankrunkelsven. om 20u. Org. KVHV-Leu-
ven. Info: Camilla Geerts, 02/219.49.30. 

LIMBURG 
Za. 13 maart DIEPENBEEK: start 

activiteit van VU-Diepenbeek. Kaas- en 
Wijnavond. Vanaf 19u. in zaal De Steen
berg, Ganzestraat; Deelname: 300 fr, kin
deren I50fr. 

01.23 maart MAASEIK: Eddy Van 
Buggenhout over ,,Werkloosheid, sociale 
zekerheid en ... stress, in communautair 
perspectief". Om 20u. in de bovenzaal van 
café Beurs, Markt te Maaseik. Org.: IJ-
zerbedevaartcomlté Maaseik-Bree-Maas-
land i.s.m. DF Maaseik, WB en VVVG. 

ANTWERPEN 
Do. 25 feb. MERKSPLAS: Hebben 

de Koerden een toekomst na de Golfoor
log?, door Herman Hermans. Om 20u.30 in 
zaal Ter Marcke, Markt te Merksplas. Toe
gang gratis. Org.: VU en Vlaamse Kring 
Noorderkempen i.s.m. Rodenbachfonds. 

za. 28 feb. ANTWERPEN: De Wind 
waait. Tentoonstelling 100 jaar Ernest Van 
der Hallen. Van 12 tot 28/2 in het ADVN, 
Lange Leemstraat 26. Open alle dagen van 
10 tot 16U.30. Op vrijdag tot 19u. 

za. 27 feb. LINT: Nationale VUJO-
kwis. Om 20u. in de Vrije Basisschool, Sta
tiestraat 43 te Lint. Vooraf inschrijven 
(liefst in groepjes van vier) bij het VUJO-
secretariaat (02/217.63.28). 

WO. 3 maart EDECEM: Bob Van
sant over,,Depressie is géén ziekte, maar 
een positief kruispunt". Om 20u. in de 
kleine zaal van het Elzenhof, Kerkplein, 
Elsdonk. Org.: Culturele Kring Edegem en 
FVV. Inflo: 03/449.12.71 (Laenen-Saenen) 
of 03/449.17.66 (De Wit-Jacobs). Inkom: 
leden lOOfr.; niet-leden 150 fr 

vr. 5 maart HOMBEEK: Arrondls-
sementele quiz in CC Leliëndal, ploegen van 
5 personen. Aanvang: 20u. info en in
schrijvingen bij Els Van Weert 
(03/366.26.88) Of Sandra Van Opstal 
(03/480.84.85). 

vr. 5 maart WIJNEGEM: Alge
meen verkiezingsdebat voor laatstejaars-
leeriingen. M.m.v. Herman Lauwers. Van 
13U.30 tot 15U.30 in Annuntia instituut, 
Turnhoutsebaan 450 a. 

Vr. 5 maart MORTSEL: Kaasavond. 
Om 20u. in zaal Atrium, 
St.Bemadettestraat. Deelname 350 fr Ie
dereen welkom. Info: Willy Grielen 
(03/440.23.53). Org.: VU-Mortsel. 

za. 6 maart BERCHEM: Vlaamse 
Kring Berchem bezoekt het Provinciehuis 
samen met Koen Raets. Afspraak om lOu. 
aan het Provinciehuis, Koning Elisabethlei 
22. Vooraf inschrijven BIJ T Van Celder is 
noodzakelijk (03/321.19.86). 

za. 6 maart EDECEM: Busuitstap 
naar Cent over Kansarmoede, stedelijk wo
nen en sociale huisvesting. Vertrek om 8U. 
Kerkplein Elsdonk, Edegem. Deelname 
1.000 fr maaltijden inbegrepen. Inschrij
ven vóór25/2 bij H. Dewit 449.17.66). Org.: 
FW-Edegem. 

Ma. 8 maart CEEL: Panelgesprek 
over „Mobiliteit, Milieu, Bedrijfsklimaat". 
M.m.v. Patrik Vankrunkelsven. Om 19u.15 in 
de Kempense Kamer voor Handel en Nijver
heid. Info: Camilla Ceerts, 02/219.49.30. 

Vr. 12 maart MOL: FVV-verwen-
weekend in Sunparks Rauwse Meren. Op 
12,13,14 en 15/3. Deelname: 4.995 frp.p. 
Info: FW-nationaal (09/223.38.83) en FW-
Antwerpen (03/666.11.33). 

Za. 13 maart PUURS: VU-etentje 
in zaal Begijnhof, middenzaal. Begijnhof
straat 13. VanafI7u. Uitgebreid menu aan 
950 fr p.p. Per koppel: gratis fles wijn. 
Gastsprekers: Patrik Vankrunkelsven en 
Bert Anclaux. Reserveren door storting op 
rek.nr. 293-0477229-44 van Inge Faes, ui-
teriijk om 5/3. org.: VU-Puurs. 

Zo. 14 maart WOMMELCEM: Ant
werpen op hatfvasten, met diverse optre
dens, van Dyck-wandeling metglds en rus-
sische muzikale eetavond..Om 9u. vertrek 
kerkplein Wommelgem. Meer info: Ward Her-
bosch, 03/353.68.94. Org.: KK Jan Puimège. 

zo. 14 maart EDECEM: stroper-
stocht met gids in 2oersel, + drank en koek. 
Deelname: 120 fr, vertrek Kerkplein Els
donk om 13U.30 stipt. Duur ± 2 uur. Org.: 
FW-Edegem. 

DO. 18 maart EDEGEM : Bezoek 
aan het AZ Stuyvenberg. Na korte inleiding, 
bezoek spoedgevallen, MUG, Intensieve, 
brandwondencentrum enz. Samenkomst 
om 13U.15 aan inkomhal AZ. Org.: FW-
Edegem. 

DO. 18 maart VOSSELAAR: Patrik 
Vankrunkelsven over ,,Een dokter in de 
politiek". Om 20u. in Oud-Gemeentehuis 
(De Nok), polyvalente zaal (iste verdie
ping), Clngel te Vosselaar. Toegang gratis. 
Info: Joris Frederickx, 014/61.38.67. Org.: 
Vlaamse Kring Noorderkempen i.s.m. Ro
denbachfonds. 

za. 20 maart EDECEM: 17de 
Volkszangavond ,,Kom, zing met mij". Om 
20u. in zaai Elzenhof Kerkplein Edegem-
Elsdonk. Presentatie Wllfried Haesen. Zan
ganimatie Gust Teugels. Muziekgroep Krie
bel. Inkom 200 fr Org.: Culturele Kring, 
Blauwvoetgemeenschap, FVV en Vlaams 
Nationale stichting Edegem. 

zo. 21 maart LEEST: 7de Pan-
nenkoekenfeest van vu-Mechelen in zaal 
Sint-Cecilia, Dorp, Leest. Doortopend van 
15 tot 19u. Info bij Eric D'hiet 
(015/27.70.25) en Koen Anclaux 
(015/26.07.34). 

WO. 24 maart MORTSEL: Politiek 
debat over 'recht op fuiven' en 'mobiliteit', 
m.m.v. Herman Lauwers. Om 20u. in de 
Raadszaal Gemeentehuis, iste verdieping, 
Liersesteenweg l te Mortsel Org. : Jeugd-
raad Mortsel. 

WO. 24 maart TURNHOUT: 
Etienne Van Vaerenbergh over ,,Een Rand-
geval". Om 20u. in De Warande, Keldercafé. 
Org.: Vlaamse Kring Turnhout i.s.m.VCLD. 

Do. 25 maart WIJNEGEM: Pas
sieconcert door de Bob Boonsingers, in de 
OLV-kerk van Wijnegem. Toegang250 fr., 
wk 200 fr Kaarten bij Ward Herbosch, 
03/353.68.94. Org.: KK Jan Puimège. 

Do. 25 maart KAPELLEN: Poli 
tieke dagen over „Onstaan, standpunten 
naar jongeren toe". M.m.v. Patrik Van
krunkelsven. Van 14U.30 tot I5u.30 in Ma
ter Salvatoris Instituut. Info: Camilla 
Geerts, 02/219.49.30. 

vr. 26 maart BOECHOUT: vu-eet 
festijn voor leden en sympathisanten In het 
Hof Van Rijen (Veldkant). Om 20u., 1.300 
frp.p. Inschrijvingen bij Koen T'Sijen 
(03/454.48.03). 

Za. 27 maart BERLAAR: VU-sche-
penbal. Vanaf 21u. in zaal Familia te Ber-
haar-Heikant, Aarschotsebaan. DJ Rudy Van 
Herck speelt dansmuziek. Inkom 150 fr., 
wk. 100 fr. Info: Walter Luyten 
(03/482.11.93). Iedereen welkom. 

WO. 31 maart ANTWERPEN: Ver 
kiezingsdebat-avond m.m.v. Patrik Van
krunkelsven. tn de Handelshogeschool te 
Antwerpen. Info: Camilla Geerts, 
02/219.49.30. 

Het Partijbestuur deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 22 februanji, werd volgende pers
mededeling verspreid. 

NAAR EEN KERNWAPENVRIJE WERELD 

De vu protesteert tegen de agressieve ma
nier waarop actievoerders werden aangepakt 
tijdens de burgennspectie naar de aanwe
zigheid van kernwapens In Kleine Brogel. VU-
voorzitter Vankrunkelsven die zelf deelnam 
aan de Inspectie en gebeten werd door één 
van de waakhonden, heeft klacht ingediend 
wegens slagen en verwondingen. De honden 
werden Ingezet als wapens Gezien het vre
delievend karakter van de manifestatie was 
dit totaal ongepast, IVIinister Poncelet draagt 
hiervoor de politieke verantwoordelijkheid. 
De VU ondersteunt de eis van de actie
voerders om duidelijkheid te krijgen over de 
aanwezigheid van kernwapens op Belgisch 
grondgebied. De VU aanvaardt niet dat mi
nister Poncelet strategische geheimhouding 
inroept ten aanzien van de volksvertegen
woordiging. Een inspectie door de parie-
mentscommlssie van Landsverdediging moet 
zo vlug mogelijk klaarheid scheppen. De VU-
f ractie zal dit redelijk verzoek aan de minister, 
overmaken 

Ten gronde pielt de VU voor de verwijdering 
van alle kernwapens van het grondgebied en 
voor een actieve rol van België In het streven 
naar een kernwapenvrije wereld. Wapens blij
ven noodzakelijk om vrede en veiligheid te 
waarborgen, maar massavernietigingswa
pens die zonder onderscheid burgers en 
militairen treffen en toekomstige generaties 
bedreigen, moeten de wereld uit. De rol van 
de huidige nationale legers, inclusief het 
Belgische, moet herzien worden. De federale 
regering moet de voortrekker worden In de 
ontwikkeling van een moderne en slagkrach-
tlge Europese vredesmacht die zich vooral 
toelegt op het brengen en stabiliseren van 
vrede In conflictgebieden overal ter wereld. 

INTERNATIONALE CONFERENTIE OVER 
KOERDISTAN 

De VU ergert zich aan de dubbelzinnige hou
ding van Europa en de VS als het gaat over het al 
dan niet voeren van gesprekken met bewe
gingen die zelfbeschikkingsrecht opeisen voor 
volkeren In Rambouillet zit de UCK mee aan de 
onderhandelingstafel, terwijl eik gesprek met 
de Koerdische PKK geweigerd wordt 
De VU ondersteunt beide groepen in hun 
streven naar meer autonomie Zij verkiest 
daarbij de dialoog en de geweldloze op
lossing In het Koerdische dossier bood de 
zwerftocht van PKK-leider Öcalan op zoek 
naar politiek asiel de gelegenheid om de 
protagonisten rond de tafel te brengen. Zijn 
ontvoering met hulp van de VS maakte ech
ter duidelijk dat geopolitieke en andere be
langen boven de zoektocht naar een echte 
oplossing voor het Koerdische probleem pri
meerden. 

Ook de Europese Gemeenschap schuift de ver
antwoordelijkheid van zich af. Minister Derycke 
durft zelfs stellen dat Öcalan, die berecht zal 
worden door een uitzonderingsrechtbank en 
zijn eigen verdedigers niet mag kiezen, een 
eeriijk proces zal krijgen. Alle rapporten over 
schendingen van de mensenrechten door Tur
kije worden daarmee van tafel geveegd. Door 
zijn slaafse houding herieidt Derycke de rol van 
België tot die van lakei van de VS. 
De VU vraagt dat er een internationale vre-
desconferentie over Koerdistan georgani
seerd komt en dat Europa daarin het voor
touw neemt. Turkije, dat reeds lang aandringt 
op lidmaatschap van de EU, heeft nu de kans 
om te bewijzen dat het komaf wil maken met 
de schendingen van de mensenrechten en 
op een volwassen en respectvolle manier wil 
omgaan met minderheden binnen de lands
grenzen. Het is een duidelijke opdracht voor 
de EU om de Turkse regering duidelijk te 
maken dat dit een absolute voorwaarde is 
voor een mogelijke toetreding. 

Bert Anclaux 
alliantievoorzitter VU & ID 
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Raak wijs uit 
Octopusaicicoorci 

Ondanks de affa\re-Dutroux en de Witte Mars 
slaagde de rooms-rode meerderheid er door 
onderlinge verdeeldheid met in om gerecht 
en politie te moderniseren Pas na de ont
snapping van Dutroux, kon er een politieke 
doorbraak worden afgedwongen Eerst de 
VU, nadien ook de liberalen nodigden de 
meerderheidspartijen eind apnl 1998 uit om 
gesprekken aan te knopen Op korte tijd 
ondertekenden VU, CVR VLD, SR PSC, PRL-FDF 
en PS het Octopusakkoord Enkel de groenen 
bleven aan de kant staan Het achtpartij-
enoverleg of het akkoord tussen meerder
heid en oppositie bleek een unicum in de 
politieke geschiedenis van dit land 
Onder de hoofdredactie van Mare P/ate/ont
leedt NICO de Smet, universitair medewerker 
van de VU-kamerfractie, op overzichtelijke en 
vlot geschreven wijze alle aspecten van het 
Octopusakkoord Wie wil weten wat de Hoge 
Raad voor de Justitie betekent of wie inzicht 

wil krijgen in de huidige organisatie van de 
geïntegreerde politiedienst, kan de nieuwe 
uitgave van VNS-Standpunten aanvragen 
Daann worden met enkel de recente ge
rechtelijke- en politiehervormingen in kaart 
gebracht Er wordt ook uiteengezet hoe - het 
weinig fraaie - gerechtelijk landschap eruit 
zag aan de vooravond van het in mei 1998 
ondertekend Octopusakkoord Tevens wordt 
nader bepaald met welke problemen de ge
rechtelijke wereld en het politie-apparaat te 
kampen hadden Tot slot wordt ook een blik 
op de toekomst geworpen 

o» Dossier: Octopusakkoord, VNS-Stand
punten, jg. 3, nr. 3,3de kwartaal 1988. 
Door storting van 300 f r op reke
ningnummer 435-0259801-18 van het 
VNS kan een abonnement op het 
kwartaaltijdschrift worden verkre
gen. InfO: 02/219.49.30. 

VUJO congresseert 
over ecologie 

Op zaterdag 27 februari gaat VUJO er 
nog eens stevig tegenaan. Dan orga
niseren de VU-jongeren hun derde Al
gemene Ledenvergadering (AL) Naast 
de vaste ingrediënten (evaluatie VUJO-
werking, DB) wordt er ook een nieuw 
ALV-bureau verkozen en gestemd over 
de visietekst. Dit keer handelt de tekst 
over ecologie. 

Ooit was de VU de eerste partij om een 
milieucongres te organiseren. Onze 
groene ambities zijn sindsdien wat op de 
achtergrond verzeild geraakt, maar 
VUJO wil nu de draad weer opnemen. 
Op de ALV worden enkele vernieu
wende ecologische stellingen bediscus
sieerd. Alle leden van VUJO zijn na
tuurlijk van harte uitgenodigd, maar ook 
VU-leden kunnen de debatten volgen. 

Voel je de lente al kriebelen' Kom dan 
op 27 februari vanaf 10 uur naar de 
HAM aan het Raghenoplein te Me-
chelen. Meer informatie kan je be
komen op het VUJO-secretariaat 
(02/217.63.28). Tot dan' 
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O M S L A G V E R H A A L 

DE VAL VAN MARTENS 
Waarom zet de CVP bij de Europese 
lijstvorming Wilfried Martens opzij 
ten voordele van Miet Smet? 
Waarom is de gewezen premier zo 
ongeliefd in zijn eigen partij? Hoeveel 
schade kan een kwade Martens zijn 
partij nog berokkenen? Kunnen de 
christen-democraten de brokken nog 
lijmen voor de verkiezingen? En in 

welke mate had de reis van premier Dehaene naar 
Zuid-Afrika te lijden onder deze stoelendans? Het 
intern krakeel bij de CVP: een achtergrondverhaal. 

D I E R E N W E R E L D 

DIEREN MET PAPIEREN 
Ondanks de problemen met vechthonden en 
hondengevechten blijft België het meest vrije 
land voor hondenliefhebbers. In tegenstelling 
tot de buurlanden wil België nog niet weten van 
muilkorven, castraties of dodelijke injecties. 
Ons land pioniert wél in geïnformatiseerde 
controlesystemen: honden, paarden, runderen, 
varkens, schapen en geiten moeten allemaal 
geïdentificeerd en geregistreerd worden. Elk 
huisdier zijn eigen paspoort. Het ministerie 
van Landbouw wordt de Big Brother van de 
dierenwereld. 

B I J L A G E 

GEZONDHEID 
De enquête van het BOIC over sport, gezondheid 
en voedingsgewoonten bij de Belg. Mamografie 
spoort borstgezwellen op. Wat is anafylaxie? 
Tien vragen over koortsblaasjes. De preventie 
van hepatitis B. De ziekte van Parkinson: 
omschrijving en getuigenis. De grondslag en de 
werking van homeopathie. Louis Ferrant, arts 
in de probleemwijk Kuregem. Aandacht voor 
scoliose. Ontstaan en evolutie van de pacemaker. 
Hoe werkt het geheugen? Het premenstrueel 
syndroom. Huidkanker. Ongezonde lucht in 
huis. Een hartvriendelijke tafel. Kortom, de 
bijlage gezondheid. 

WEEKEND KNACK SPECUL MODE: ER ZIT ROMANTIEK IN DE LUCHT + WAT DRAGEN WE OP HET WERK? + SNACKS VOOR SHOPPERS 
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Een typisch voorbeeld is liet probleem
gebied Bosnië. Hoe komt het dat de regio 
zulke brandhaard blijft voor etnische con
flicten? Waarom blijven daar Serven en 
Kroaten elkaar het leven zo verzuren? In 
de Atlas van de Wereldgeschiedenis wordt 
gepeild naar de historische achtergron
den voor een dergelijk conflict. Zo wordt 
er lang stilgestaan bij de oorsprong van de 
diverse Balkanstaten, bij de rol van een 
figuur als Bismarck, of de voormalige 
fascistische regimes in dit deel van de 
wereld, enz. 

GELIJKTIJDIGHEID 

Of neem het voorbeeld van Congo, waar
mee wij ons toch nog wat historisch 
verbonden voelen. Hoever reikt de na
sleep van die Belgische koloniale pe
riode? Wat waren de echte machten ach
ter de opstandige beweging tegen de 
Mobutu-dictatuur? Hoe zit het met de 
context Kongo-Zaïre-Congo ? En zovele 
andere vragen en onduidelijkheden, die 
op wetenschappelijk verantwoorde wijze 
kunnen nageplozen worden in dit na
slagwerk. 

Beschavingen, ideologieën, oorlogen, 
taalontwikkelingen, migraties, kunst
voorwerpen, internationale organisaties, 
ontdekkingstochten, verdragen, machts
blokken, wetenschappen; kortom een 
enorme veelheid aan verschillende 
thema's uit dit efficiënt wetenschappe
lijke naslagwerk. 

Het gaat hier werkelijk om een com
pendium, een samenvatting van de hele 
wereldgeschiedenis in één boek van 380 
bladzijden. 

Een interessant karakteristiek aan deze 
atlas is zeker de gelijktijdigheid, waarmee 
het verloop van de geschiedenis in ver
schillende delen van de wereld wordt 
aangepakt. 

Wat wordt daarmee bedoeld? Terwijl de 
Egyptenaren hun reusachtige piramiden 
bouwden, was in Europa de landbouw 
amper in ontwikkeling aan het komen. 
Maar wat gebeurde er in het Verre Oos
ten, op het moment dat Julius Caesar aan 
de macht was in het Romeinse Rijk? Of 
wat gebeurde er op het Zuid-Ameri
kaanse continent, toen Jozef Stalin in de 
Sovjetunie zijn Goelagarchipel aan het 
uitbouwen was en miljoenen landgenoten 
op mensonwaardige wijze uitmoordde? 
Op bijzonder originele wijze worden in 
deze nieuwe historische atlas zowel oos
terse als westerse, bekende en onbekende 
culturen op hetzelfde moment duidelijk 
in beeld gebracht. Door dit procédé van 
gelijktijdigheid van zovele ontwikkelin
gen op diverse deelterreinen stijgt deze 
atlas in ieder geval boven de eurocen

trische visie op het wereldgebeuren. De 
historische ontwikkeling van de wereld 

et is niet gemakkelijk om het verleden te 

reconstrueren. Zeker niet, als men ook 

de bedoeling heeft om vier miljoen jaar geschiedenis 

overzichtelijk samen te vatten. Toch werd in een enig 

boek deze titanenopdracht verwezenlijkt. De nieuwe 

atlas geeft een groots panorama van werkelijk alle 

mogelijke aspecten van de geschiedenis, aan de hand 

van uiterst zorgvuldig gedetailleerde kaarten. 

^ BOEKEN ^ 

wordt aldus niet langer gezien en be
oordeeld vanuit een uitsluitende Euro
pese invalshoek. Ook weer een unicum 
voor het Nederlandse taalgebied. 

AANTREKKELIJKE VISUALITEIT 

Met behulp van zesentwintig wereld
kaarten worden de sleutelmomenten van 
vier miljoen jaar politieke, militaire, so
ciale, culturele en artistieke geschiedenis 
in beeld gebracht. Dit wil zeggen vanaf de 

Aan de ontwikkeling van kunst en cultuur 
werd in dit boek bijzondere aandacht 
geschonken. 

GEBRUIKSVRIENDELIJK 

Deze historische atias is zowel door zijn 
rijkelijk illustratiemateriaal als door de 
begeleidende teksten een absolute topper 
in zijn genre. Zodoende is het een on
overtroffen en tevens pedagogisch aan
trekkelijk naslagwerk voor educatieve 

Vier miljoen Jaar 
wereldgeschiedenis 
oorsprong van de mens, 4 miljoen tot 
100.000 jaar geleden, tot aan de toestand 
anno 1997 in zuidelijk Afrika. 
Honderden kleurrijke detailkaarten van 
bv. de Mayacultuur, de Austronesische 
beschaving, Alaska of Korea verfijnen het 
totaalbeeld. Ook opmerkelijke details uit 
het verleden komen aan bod, zoals de 
400.000 levend begraven Zao-soldaten in 
China, het voor onze tijdrekening of het 
lot van huisslaven in Afrikaanse kolonies. 

doeleinden, maar ook voor professioneel 
of louter persoonlijk gebruik. Dit werk 
hoort thuis in iedere bibliotheek! 
Een index van 14 klein bedrukte blad
zijden met honderden plaatsnamen, per
soonsnamen en trefwoorden, alsook de 
vele kruisverwijzingen maken dit boek 
erg toegankelijk en efficiënt raadpleeg
baar. De tientallen tijdsbalken geven een 
goed overzicht van de hele wereldge
schiedenis. 

De wetenschappers die het boek samen
stelden werden bijgestaan door een team 
van bekwame adviseurs van diverse mu
sea en universiteiten uit de hele wereld. 
Als begeleider van de Nederlandstalige 
editie trad professor Luc de Vos op. Deze 
is hoogleraar Krijgsgeschiedenis en In
ternationale Relaties aan de Koninklijke 
Militaire School en buitengewoon hoog
leraar aan de KU Leuven. 
Dit is ontegensprekelijk één van de nut
tigste naslagwerken die men in een bi
bliotheek kan hebben.! 

Dirk Stappaerts 

^ Atlas van de Wereldgeschiedenis. John 
Haywood, Brian Catchpole, Simon 
Hall, Edward Barratt. Uitg. Davids
fonds, Leuven, 1998. Gebonden met 
stofwikkel, 380 blz., 2.495 fr. 

De 'Atlas van 

de wereld

geschiedenis' 

(ultg. 

Davidsfonds) 

geeft o.m. 

antwoord op 

de vraag hoe 

en waarom 

Leopoldstad 

Kinshasa 

werd. 

B ij onze speurtocht naar boeken trokken bepaalde 
uitgaven onze aandaclnt. Een greep uit liet 

aanbod. 

voor eilc wat wils 
Cartoonliefhebbers kunnen hun collectie 
vervolledigen met de nieuwste uitgave van 
Cartoons 1998. Internationaal Cartoon fes
tival Knokke-Heist Zoals elk jaar ook nu 
weer een uitgebreide selectie van de In
zendingen aan het festival. 130 van de dui
zenden cartoons uit meer dan 60 landen. 
Het festival Is reeds jaren een begrip. Zowel 
doordenkers als grappige tekeningen trek
ken de aandacht. Cartoons zeggen soms 
meer dan woorden. Voor de verzamelaars! 
c» Cartoons 1998. Uitg. Davidsfonds, 

Leuven. 1998,152 blz., 595 fr. 

Charles de Coster (1828-1879), bekend 
van Tijl Uilenspiegel, debuteerde In 1858 
met Les légendes flamandes. De eerste 
vertaling kwam van Stijn Streuvels In 1918 
onder de titel Vlaamse vertelsels. 
De Coster, zoon van een leperling en een 
Hoelse, had school gelopen In het Brus
selse College SaInt-MIchel en aan de Uni-
verslté LIbre de Bruxelles. Hij wordt be
trokken bij de stichting van het satirische 
blad Uylensplegel. Als Franstalig journalist 
kent De Coster zijn literaire debuut. On

der Impuls van zijn Vlaamse vriend Dlllens 
en dankzij een opdracht voor Uylensple
gel ontwikkelt De Coster een bijzondere 
aandacht voor het specifiek Vlaams pa
trimonium. Vanuit zijn romantische in
gesteldheid roept de auteur de late Mid
deleeuwen op en laat hij het Vlaamse 
verleden herleven. De oorspronkelijke ti
tel, Légendes brabagonnes veranderde 
hij in Légendes flamandes, omdat hij 
waarschijnlijk de gevoeligheden van het 
toenmalige lezerspubliek correct In
schatte. 
Wllly Splllebeen maakte een nieuwe, vlot 
lezende vertaling van de Vlaamse legen
den. De Broeders met de Goede Smoel; 
Blanca, Clara en Candida; Heer Halewijn en 
Smldje Smee Vier verhalen met een 
aparte sfeer en stijl. 
De uitgave Is geïllustreerd met etsen die 
speciaal werden gemaakt voor de aller
eerste editie van 1858 en heeft dezelfde 
vormgeving als de nieuwe uitgave van TIjl 
Uilenspiegel. 
<=» Vlaamse legenden. Charles De Cos-

ter. vertaald door Wllly splllebeen. 

Ultg. Davidsfonds/Ciauwaert, Leu
ven, 1998.192 blz., 980 fr. 

Een klem maar fijn boekje Is Vrienden. Een 
schat aan citaten. Een schattig kleinood 
van 7 cm X 8,5 cm Op elk blad één citaat 
over vriendschap of een kleurrijke teke
ning die hiermee verband houdt. De ci
taten zijn van alle tijden. Van Aristoteles 
over Thomas Jefferson, langs Jane Austen 
naar Peter Ustinov, Mariene Dietrich en 
Cees Buddingh Ook dit nog- omwille van 
de duurzaamheid Is dit boekje met de 
hand gebonden en volgens de methode-
Smyth ingenaaid. Van klasse gesproken, 
c» Vrienden. Een schat aan citaten. 

Ultg. Lannoo, Tielt. 1998,128 blz., 
180 fr. 

Helemaal geen boek Is Kom maar binnen 
van Guldo Van Genechten, het Is een 
speelpakket voor peuters Het bevat een 
kartonnen speeiboek waar je een echt 
speelhuisje kunt van maken en een mi
niboekje met een kort verhaaltje. Tevens 
vind je er een uitgestanste iongen. Jan, 
Samen met Jan en het miniboekje kunnen 
de peuters het huisje via de voordeur 
verkennen, deze kan open en dicht. Zo 
leren ze spelendenwijs het grote-mensen-
leven, 

o» Kom maar binnen. Guldo van een-
echten. Ultg. Clavls. Hasselt. +2 
Jaar, 1998,595 fr. 
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Ook Nederland raakt de verloedering van 
de moedertaal beu. Dat de inzending voor 
het komende Eurovisie Songfestival voor 
het eerst in het Engels wordt gezongen, 
deed daar de emmer overlopen. Maar 
reeds lang ergeren velen zich in stilte aan 

„de Engelse taalvervuiling". Vandaag ko
men ze naar buiten want de ziekte neemt 
erge vormen aan. 

In 1992 stelde de toenmalige minister van 
Onderwijs, Ritzen, voor om het Engels 
tot dé taal van het hoger onderwijs uit te 
roepen. De minister kreeg veel tegen
wind, verdween ondertussen uit de po
litieke wereld maar zijn gedachten von
den wel gehoor. In oktober van vorig jaar 
werd in Utrecht het University College 

geopend, daar is de voertaal uitsluitend 
Engels! 

CANIBALISME 

Toen de gevierde schrijver Harry Mulisch 
in 1995 bekroond werd met de Prijs der 

Nederlandse Letteren, vond hij het nodig 
om tijdens zijn toespraak op het paleis te 
Brussel de verdwijning van het Neder
lands aan te kondigen. 
Een jaar later, naar aanleiding van de 
uitreiking van de Taaluniepenning, wees 
Jozef Deleu Mulisch in scherpe bewoor
dingen terecht. „Dat een auteur van het 
formaat en de status van Harry Mulisch 
pijnlijk blijk gaf van onverschilligheid 
over de toekomst van de eigen taal werd 
door velen als bijzonder onaangenaam 
ervaren." 

Dat de afkeer van sommige intellectuelen 
voor hun moedertaal uiterst dwaze vor
men kan aannemen bleek uit wat een 
taalkundige en docent aan Nederlands
talige universiteiten in De Standaard 

(31december 1995) verklaarde: „Het 
kan mij godverdomme geen moer schelen 
of iemand nu Nederlands spreekt of Man-
darijns." 

In dergelijk intellectueel canibalisme vin
den bedrijven, besturen en instellingen, 
die zich internationale allures en ambities 
aanmeten, de geschikte vrijbrieven om de 
verengelsing ten top te drijven. 
Eerder voerden lezers van ons weekblad 
campagne tegen de anglofiele waan van 
de bankengroep Fortis, dit is maar één 
voorbeeld. Een ander is Philips dat de 
slogan make things better over de hele 
Benelux voert, maar in Frankrijk omwille 
van de wetgeving in het Frans hanteert. 
Het kan dus ook anders, als de wetgever 
maar een handje meehelpt! 
Ook de krant De Standaard vindt het sjiek 
om bij tijd en wijle anglofiel te doen. 
Onlangs (6 februari jl.) kopte de kwa
liteitskrant Partijen gaan back to ba

sics... 

Waarop een verbolgen lezer zich afvroeg 
of het gebruik van het Engels iets toe
voegt aan de uitdrukking „terug naar 
basis"? 

Zijn andere terechte vragen: „Wat als uw 
medewerker geschreven had: Partijen 
gaan „retour a la base" of „zurück zum 
fundamenten"? Hij zou dit beslist be-

^/T^ COMPETITIVE 
Cte ^ N E WS 
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Welcome to our fifth issue of the CI Newsletter. As newly appointed Director of Competitive 
Intelligence I am glad to be able to present this new editition in time. Together with my team, we will 
continue to improve the content and the form of this newsletter to fit your needs We will work on 
Ijecomlng more proactive and specific in order to create foreknowledge to facilitate your decisions. 

At the same time I want to stress the importance to keep information confidential. Lately Belgacom 
was confronted with attempts of "counter intelligence'. Two competitors (MCI & TFI) contacted our 
calling card call center to get as much information as possible on their products. Keep the 
information within Belgacom, and to CI I 

The Cl-Hotline : 0800-23456 IIIII 
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lachelijk gevonden hebben. Is het totaal 
overbodig gebruik van het Engels hier 
niet even belachelijk en een uiting van 
gebrek aan eerbied voor de moeder
taal?" 

De lezer heeft gelijk: dit is belachelijk, én 
een gebrek aan eerbied voor de moe
dertaal. 

Maar dit is ook een modeverschijnsel, 
Europa opgedrongen door de machtige 
bondgenoot uit Noord-Amerika. Wat 
vandaag de Engelse dreiging is, was ooit 
(en soms nog een beetje) de Franse. Hoe 
tijdsgebonden de invloed van een sterkere 
en aanmatigende cultuur kan zijn mocht 
Nederland in de jaren dertig ervaren. In 
1931 werd het Genootschap Onze taal 

opgericht met als een van de voornaamste 
doelen het groeiende aantal Duitse woor
den en germanismen uit het Nederlands 
te wieden. De Duitse mode viel weg, maar 
na 1945 spoelde een andere aan. 
In Vlaanderen neemt het traditionele 
Franstalige taalimperialisme af, alhoewel. 
In de Vlaamse rand rond Brussel en langs 
de taalgrens gaat de francofonie nog 
graag door met het geven van spelden-
prikjes. De strijd van het VU-raadslid in 
de taalgrensstad Halle, Eric De Greef, is 
eenzaam maar lonend. Herhaaldelijk 
dwingt hij het stadsbestuur anderstalige 
reklameaffiches van advertentiezuilen en 
schuilhokjes te verwijderen. 

VOORBEELDEN VAN 
ANCLOWAAN 

Ingrid Reubens, schepen te Knokke-Heist 
en VU-provincieraadslid, ontving vanwege 
Mobistar een 8 bladzijden tellende vragen
lijst volledig in het Engels gesteld. De reactie 
die het telefoonbedrijf van de geadres
seerde ontving kan de lezer wel raden. 
Telefoonmaatschappijen zitten in zo'n 
concurrentieslag gewikkeld dat ze rare 
sprongen maken. Op 12 februari jl. 
lichtte Belgacom tijdens een Kick Off 

Meeting „Countdown to Excellence" zijn 
personeel van de Business Customers Di-

vison in over de strategie ten opzichte van 
de concurrentie. De bijeenkomst ging 
door in het Business Village van de Heizel 
en werd vooraf gegaan door een walking 

buffet... 

En Belgacom is consequent in die dingen, 
haar personeelsblad Newsletter Compe

titive News is eentalig Engels! 
Dit is de waanzin ten top! 
Binnen het Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen (OW) bestaat een taai
werkgroep die zich toelegt op het ver
dedigen van de Nederlandse taal. De 
groep richt zijn inspanningen vooral naar 
de handelswereld om de daar aanzwel
lende verengelsing in slogans, adverten
ties en uitdrukkingen te bestrijden. 
Op voorstel van Paul Van Grembergen 
nam het Vlaams parlement op 1 juni 1994 

een decreet aan dat de taal van per
soneeladvertenties regelt, maar het werd 
spijtig genoeg door het Arbitragehof ver
nietigd. Het initiatief had nochtans de 
verengelsing drastisch kunnen indijken, 
maar bij gebrek aan wetgeving neemt de 
verloedering almaar toe. En zorgt zelfs, 
zoals het Frans ooit deed, opnieuw voor 
sociale klassenverschillen. Zo liet Coca 
Cola onlangs twee werkaanbiedingen 
plaatsen, een in het Engels voor een hoge 
kaderfunctie en een andere in het Ne
derlands voor... werkvolk. 
Nog een laatste voorbeeld. Begin deze 
maand stuurde burgemeester Tobback 
aan zijn Herentse collega WiUy Knijpers 
de mededeling dat Leuven een city-mar-

ketingsplan wil ontwikkelen in samen
werking met consultants in marktgedre-
ven management en met een marketing 

communicatiebureau. Daarvoor zal o.m. 
een desk research worden ingesteld. 
Knijpers, die uitgenodigd wordt voor een 
dieptegesprek, antwoordt dat „het sno
bisme van wat verengelsing doorheen 't 
modieuze van enkele nagekouwde titels" 
hem niet ligt en tekent als „lord mayor of 
the biggest village, near to Leuven"... 

VERBEELDING 

Het moet de Nederlanders ondertussen 
wel zeer hoog zitten, op korte tijd werden 
er maar liefst twee initiatieven geno
men. 

De Initiatiefgroep Woordenlijst Onnodig 

Engels wil naast een meldpunt ook Ne
derlandstalige alternatieven voor Engelse 
woorden bedenken. Vooral de compu
tertaal zal een schoonmaakbeurt krijgen, 
in dat verband kan het nuttig zijn in de 
leer te gaan bij de Zuid-Afrikaanse taai
broeders die op het vlak van nieuwe 
woorden een schitterende reputatie heb
ben. 

De groep wil met affiches aan bushaltes 
de geïnteresseerden op de hoogte bren
gen van haar vondsten, zo heeft ze reeds 
de aardige woorden netzwerven (surfen) 
en digitaalgek (computerfreak) bedacht. 
Met kipman voor chippendale hebben we 
het al wat moeilijker. 
Als tweede initiatief ontstond de stichting 
AngloWaan die eveneens de onnodige 
verengelsing gaat aanpakken. Wij wensen 
beiden veel verbeelding toe! 
Lezers die zich verder willen informeren 
over de werkzaamheden van beide groe
pen kunnen op onderstaande secreta
riaten terecht. 

(mvl) 
c» Meldpunt Onnodig Engels: Kim-

wierde 360, 1343 ER Almere. Se
cretariaat: Els Süter, tel. 
00/31/206766230. 

c» AngloWaan, t.a.v. Arno Schrauwers, 
Lutmanstraat 229,1074 TX Amster
dam, e-post: schrauwers@avd.nl. 
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SATERDAC 

AHASVERUS 

„Bill Gates: onfrisse praktijken", 

las Ahasverus 

Microschoft? 

© 

Van die euro word ik neuro! 

© 

Wat komt er als je 'Leo' roept? 

© 

Zetduivel: 

Aeroflop 

© 

'Vraag van 1 miljoen' gewonnen met 
Pater Damiaan als onderwerp. 
Alweer een mirakel! 

© 

Vakantiebestemming: 

Pecham Arlberg... 

© 

Wilfried Martens is geen 
mietje... 

© 

Wat mogelijk is als Rambouillet 

mislukt: Rambouillabaisse, Rambouilli, 

Rambouillie,Rambouillon, Rambouille, 
Rambouillotte... 

© 

Bill Gates houdt 'windows' Hever gesloten.. 

© 

Zetduivel: 

Raf Chantagerie 

Naar Rome of 
in Poelkapelle 

blijven... 

A VLAAMS PLAKBOEK ^ 

Men zegt dat het Vaticaan West-Vlaams 

klapt en dat de Monsignore Godfried 
Danneels en Jan Schotte de linker- en de 
rechterhand van Johannes-Paulus II zijn. 
Dat ze zelfs papabile zijn. En, toegegeven, 
zelfs de grootste antiklerikale ziel in 
Vlaanderen zou toch op zijn minst enige 
fierheid uiten mochten de wegen van de 
Geest de witte rook naar Vlaanderen 
laten vvaaien. 

Maar Vlamingen zijn ook buitengewoon 
actief achter de schermen van het Va
ticaan. 

VLAAMSE KRING 

Van de huidige paus is geweten dat hij een 
tijdlang in ons land vertoefde. Dat was 
rond 1946 en men beweert dat hij er 
respect opvatte voor het Mouvement Ou-

vrier Chretien (MOC), de Waalse te
genhanger van het ACW 
Het was rond 1959 dat Werner Quintens 
de „patrone" werd van het Belgisch Bis
schoppelijk College en hij weldra de 
naam meekreeg van Ie plus Ostendais des 

Romains. Quintens was in meer dan één 
opzicht een merkwaardig man, hij kende 
het Vaticaan van binnen en van buiten. 
Hij moedigde de Vlamingen aan om in 
Rome te studeren en wees er op hun 
kansen en mogelijkheden. Hun theolo
gische mogelijkheden, de kansen ook om 
de taal van hun land te verdedigen. „Ze 
moeten dit met beide handen grijpen. 
Anders blijven ze maar beter in Poel
kapelle..." 

Misschien had Oostendenaar Werner 
Quintens wel gelijk. Brusselaar Paul Can-
art oordeelde toch in die zin. Meer dan 
veertig jaar is hij werkzaam in de Va
ticaanse Bibliotheek, waarvan geweten is 
dat The Genalogical Society of Utah (met 
40 miljard „items") nog maar klein bier is 
in vergelijking met de schat aan gegevens 
die zich daar bevinden. Paul Canart is 
beslist de meest bekende Vlaming in het 
Vaticaan. Hij is niet de enige. 
André Joos zetelt in de pontificale raad en 
is gespecialiseerd in sociale zaken. 
Een andere landgenoot. Marie Hen-
drickx werkt bij de congregatie voor de 
doctrine van het geloof. 
En er zijn nog Vlamingen terug te vinden 
achter de schermen van het Vaticaan. 
De conservator van de Bibliotheca Va-

ticana luistert naar de naam Ruysschaert. 
Een bescheiden en minzaam man die de 
leiding heeft over de bibliotheek die de 
numero uno is qua Latijnse schrijfsels en 

de tweede (na Parijs) voor wat Griekse 
documenten betreft. Een ongelooflijk rijk 
archief waarbij de modale heemkundige 
en geschiedkundige alleen maar kan wa
tertanden. 

En het regent namen: monseigneur Pel-
zer, een Luikenaar (nu ja met zo'n 
naam?), kanunnik van Landschoote of 
Alfons Raes. Zij vormen de quadra belga, 

waar een Vlaamse Kring toonaangevend 
blijkt te zijn. Onze Waalse broeders be
richtten hieromtrent: „Nombre d'amis 
flamands fréquentent Ie Vlaamse Kring: 
nous avions bien en tête de lancer pa-
rallèlement un cercle culturel francop
hone. Hélas! L'experience n'a dure que 
deuxans...". 

De Vlaamse Kring in het Vaticaan heeft 
blijkbaar betere adelbrieven. 

RADIO-VATICAAN 

Met Bernard Decottignies, licentiaat 
Klassieke Filologie en afgestudeerd aan 

Godfried Danneels (midden) zou erg 'papabiie' zijn. 

de UCL zijn onze Waalse broeders dan 
weer een stuk beter af. Hij is er ook al niet 
de enige Waalse landgenoot, zekere Ja-
quet en Robinet zwaaien de plak bij Radio 

Vaticaan dat op de korte golf uitzendt en 
in het Brusselse perfect te beluisteren 
valt. 

Maar daarnaast blijven de Vlamingen 
opduiken in het Vaticaan. We denken aan 
onze goede vriend monseigneur Daniël 
Verstraete, jarenlang bisschop in het 
Zuid-Afrikaanse Klerksdorp (nabij Jo

hannesburg) en voortzetter van het werk 
van Spekpater Werenfried van Straeten. 
En we vergeten er zeker nog enkelen. 
Het Vaticaan ademt Vlaams, zoveel is 
intussen duidelijk. Zelfs Le Soir blok-
letterde in mei 1998 nog: „La Squadra 
belga active a l'ombre de Saint-Pierre". 
In de schaduw van de Heilige Petrus 
toeven inderdaad tal van Vlaamse gees
telijken. En dat moet uiteindelijk toch 
ooit eens tot de tiara leiden. 

Lieven Demedts 

Boeic over Arthur de Bruyne 
Arthur de Bruyne (1912-1992), afkomstig 
uit Kruibel<e waar zijn vader onderwijzer 
was en broer van Hector de Bruyne, zal wel 
altijd bekend blijven als de E. de V, van 't 
Pallieterke. 
Tussen 1956 en 1988 publiceerde hij er on
dertal van schuilnamen vele honderden ar
tikels, interviews en boekbesprekingen. Hele 
generaties Vlaamsgezinde jongeren groei
den op met zijn geschiedkundige bijdragen 
waarover zij elders niets konden lezen 
Al van in de jaren dertig werkte de on
derwijzer Arthur de Bruyne mee aan allerlei 
Vlaamsgezinde tijdschriften als Den S/at;IV-
oet, Cudrun en Nieuw Vlaanderen Onder 
de bezetting leverde hij cuituur-histori-
sche bijdragen aan de VNV-pers. Tijdens de 
moeilijke naoorlogse jaren was De Bruyne 
een van de belangrijkste medewerkers van 
het anti-repressieweekblad Rommelpot 
Artikels schreef hij toen ook in Opstanding 
en De Vlaamse Linie Daarnaast publi
ceerde De Bruyne meer dan dertig boeken 
en brochures; zijn Joris van Severen- en 
Lodewijk Dosfel-biografieën gelden nog 
steeds als standaardwerken. 

EERBETOON 

Over het leven het werk van Arthur de 
Bruyne handelt het nieuwe te verschijnen 

boek van Pieter Jan Verstraete. De auteur 
die tientallen gesprekken met zijn on
derwerp voerde, vatte zijn boek als een 
monografie op Het is ingedeeld in drie 
hoofdstukken, waarvan de eerste twee 
een levensschets en een voorstelling en 
bespreking van het oeuvre bevatten. Het 
derde en meest omvangrijke (ca. 65 biz.) 

hoofdstuk bestaat uit een zo volledig mo
gelijke bibliografie van en over Arthur de 
Bruyne. 
P. J. Verstraete: „Deze bibliografie is het 
resultaat van Jarenlang zoekwerk en is 
zodanig opgesteld, dat zij een nuttig werk
instrument kan zijn voor ledere geïnte
resseerde lezer, vorser en student Om de 
bruikbaarheid te verhogen hebben wij een 
apart register aangebracht 
Maar de monografie wil ook een eer
betoon zijn aan een verdienstelijk ge
schiedschrijver die met zijn omvangrijke 
oeuvre een belangrijke bijdrage tot de 
geschiedschrijving van de Vlaamse be
weging en het Vlaams-nationallsme heeft 
geleverd." 

Voorintekenen op de uitgave kan tot 10 
maart, alle intekenaars worden op de voor
stelling van het boek op 27 maart 1999 om 
15u, op het Kasteel van Wissekerke (Bazel) 
uitgenodigd 

c» Leven en werk van Arthur de 
Bruyne. P. J. Verstraete. 495 f r. + 70 
fr. (porto- en verpakklngskosten). 
150 bIZ. Rek. nr. 462-7286791-52, 
Burgemeester Danneeistr. 83,8500 
Kortrijk. Na verschijnen: 650 fr. 
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HAPPINESS 

Regisseur en auteur Todd Solondz exploreert in 'Happiness' sek

suele taboes. Dat doet hij op zo'n manier dat we ons een beetje 

ongemakkelijk gaan voelen; want alhoewel hi] het verbodene wil 

laten zien en er een moreel oordeel over vellen, is er tegelijkertijd 

zi]n fascinatie voor seks. Joy (Jane Adams) is de enige van de drie 

Jordan-zusters die het niet heeft gemaakt, niet in de liefde en niet in 

het leven. Trish is getrouwd met de psychiater Bill (Dylan Baker) 

met wie ze drie kinderen heeft en Helen, de derde van de Jordan-

zusters is behalve een succesvol auteur seksueel zeer aantrekkelijk. 

Plotsklaps gaat het goed fout met Bill. Hij begint te fantaseren. De 

ene keer zit hij in zijn fantasie een familie achterna met een geweer. 

NIEUW IN DE BIOS 

dan weer masturbeert hij op foto's in een tienerblad. Genoeg 

gegevens om er een interessante film van te maken. Met name de 

confrontatie van vader Bill en zoontje Billy, waarin hij zijn 

seksuele fantasieën bekent, zal sommige kijkers shockeren. Of

schoon een overvloed aan losse eindjes is dit een film voor 

cinefielen. (***) 

LOVE IS THE DEVIL 

'Love is the devil' kreeg als ondertitel 'Study for a portrait of 

Francis Bacon' mee. Deze Engelse film van regisseur en auteur 

John Maybury, focust zich op de relatie die de Britse schilder 

Francis Bacon had met George Dyer, Bacons muze. De prent begint 

met de succesvolle retrosprectieve in het Grand Palais in 1971 te 

Parijs. Dan keert Maybury zeven jaar terug, wanneer Bacon zijn 

eerste ontmoeting heeft met Dyer, een gangstertje van niks dat hem 

probeert te bestelen. Als Bacon hem betrapt, verplicht hij de jongen 

zijn kleren uit te trekken en in bed te komen. George doet het en 

wordt het nieuwe vriendje, dat hij meesleept in zijn woeste 

nachten en dagen. Een schitterend beeld, met een ongelooflijk 

goede Derek Jacobi als Bacon, en een even superieure Daniel Craig 

als Dyer. Grootse cinema over decadentie, masochisme en sa

disme. (***) 

Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P ^ 

Michael York en 
Marianne 
easier in 'Eiine 
vere'. zat. 27 
feb., Ned. 1 om 

23U.19 

vrolijke vrienden!? 

'ïfe^^ GoodFellas Amerikaanse film van Martin Scor
sese uit 1990 met Robert de Niro, Joe Pesci, Ray Liotta, 
Lorraine Bracco en Paul Sorvino. Met een neus voor 
zaken en een compleet gebrek aan scrupules, klimt 
Henn/ Hill snel op in de lilérarchie van de GoodFellas, 
de gentleman-gangsters. Briljante, gewelddadige en 
meeslepende gangsterfilm. Zon. 28 feb., Kanaal 2 
om 21U.20 

t J ^ Uit de hel van Rabat vervolg van de re
portage van november '98 over de belnandeiing van 
Beigisclne gevangenis in Marokko. Jan Van den Bo-
gaert en Pierre Stukken kwamen in begin februari vrij 
en vertellen nu in 'Kwesties' ronduit over hun er
varingen Maan. 1 maart, Canvas om 2lu.30 

ife=# Cleared for take-off Om een vliegtuig te 
laten opstijgen of landen zijn heel wat mensen in de 
weer, van meteorologen tot vogelverjagers.ln deze 5-
delige documentaire serie komt de luchtverkeers
beveiliging in Nederland aan bod. vraag is of ook de 
Bijlmerramp, die in Nederland heel wat beroering 
veroorzaakt, zal worden uitgespit... DIns. 2 maart, 
Ned. 2 om 19U.25 

i f e ^ 24 op 2a In een 13-delige reeks reportages 
volgt Ineke Nijssen gedurende 24 uur de activiteiten 
in een bepaalde locatie Voor de eerste aflevering trok 
zij naar het postsorteercentrum van Cent X. woens. S 
maart, TV1 om 22u.i5 

lfe=# The Rookie Nick Pulovskl is een ervaren, kei
harde politieagent in Los Angeles. Na de geweld
dadige dood van zijn partner wordt hij aan de 
„rookie" (groentje) David Ackerman gekoppeld. Hun 
eerste opdracht bestaat enn een bende autodieven 
op te rollen. Vrij stereotiepe actiefilm van en met Clint 
Eastwood uit 1990. Dond. 4 maart, Kanaal 2 om 
20U.55 

'^J Jan Publiek Jan Van Rompaey is er weer met 
een nieuwe reeks rechtstreekse discussiepro
gramma's De centrale gast in de eerste aflevering is 
uroloog professor Bo Coolaet. Thema. relaties en seks 
in het dagelijks leven. Dond. 4 maart, TVI om 
20U.55 

t J ' Devil in a Blue Dress Denzel Washington 
speelt in deze Amerikaanse film nolróe rol van Easy, 
een oorlogsveteraan die zijn job verliest en daardoor 
zijn huisje In een buitenwijk van Los Angeles dreigt te 
moeten verkopen. Om nietterug in de marginaliteit te 
sukkelen, spoort hij voor grof geld het mysterieuze 
liefje (Jennifer Beals) van een kandidaat-burgemees
ter op. Amerikaanse film van Carl Franklin uit 1995. 
vril. 5 maart. TV1 om 2iu.30 

% De HMmo-journaliste die het in
terview afnam van de ouders van het 
gezin die in de zomer van vorig jaar eerst 
hun Icinderen en daarna zichzelf ver
moordden heeft géén deontologische 
fouten gemaakt. Dat is het besluit van de 
Raad voor Deontologie van de jour
nalistenbond. Na het verschijnen van het 
interview had het drama zich al vol
trokken en de vraag rees dan ook of de 
journaliste wel voldoende had gedaan om 
de moorden te voorkomen. De raad oor
deelde dat het interview een 'letterlijke en 
sobere weergave' was van het gesprek. 
Het was Vlaams minister van Media Eric 

Van Rompuy die om een advies had 
gevraagd. In haar besluiten stelde de Raad 
voor Deontologie ook dat het interview 
een grote waarde had omdat het peilde 
naar het 'waarom' van de plannen. 

•"• Het Vlaams Commissariaat 
voor de Media (VCM) eist dat VT4 een 
Vlaamse vergunning aanvraagt vóór 15 
september van dit jaar. Hiermee bereikt 
het gegoochel met VT4's licentie een 
nieuw voorlopig hoogtepunt. VT4 - nog 
steeds vanuit Londen met een Britse li
centie uitzendend - had aangekondigd 
Vlaams te zullen worden wanneer er een 
einde zou komen aan het reclamemo
nopolie van VTM. Van dat plan werd 

daarna afgeweken. Het voordeel van de 
huidige Britse licentie is o.m. het kunnen 
uitzenden van reclame rond kinderpro
gramma's en niet verplicht te zijn een 
eigen (duur) journaal te maken. VTM, de 
commerciële concurrent, had klacht in
gediend tegen deze 'oneerlijke concur
rentie'. Het VCM baseert zijn uitspraak 
o.a. op het feit dat VT4 vooral reclame 
werft in Vlaanderen. VT4 denkt er anders 
over en gaat - zoals voorgeschreven - in 
beroep bij ... het VCM. VT4 meent een 
goede kans te hebben: eerder al gaf het 
Europees Hof het station gelijk in een 
soortgelijk geval. Definitieve uitspraak: 
binnen enkele jaren, als alle juridische 
wegen bewandeld zijn. 

"f- Nog meer vriendschap in Me
dialand: de hoofdredacteurs van het 
VRT- en het VTM-journaal verwijten 
elkaar de deontologische regels m.b.t. 
embargo's niet na te leven. Leo Hel-

lemans (VRT) vond dat zijn VTM-collega 
te ver was gegaan in de verslaggeving 
rond het drama met de Rottweilers. Het 
station uit Vilvoorde was al met het 
nieuws gekomen nog voor de moeder van 
het doodgebeten meisje op de hoogte 
was. Klaus Nan hacker verwijst dan weer 
naar soortgelijke VRT-fouten inzake de 
Dutroux-verslaggeving. 

Ceena Lisa wordt het vrouwelijice 
gezicht van een nieuw filmmagazine 

op VTM. 

P VTM zal ook al met weinig 
genoegen de jongste luistercijfers hebben 
bekeken. De vijf kanalen van de VRT -
Radio Vlaanderen Internationaal even 
niet meegerekend - bereiken zowat 82% 
van de Vlaamse luisteraars. Het ver
nieuwde Radio 1 doet het na een kleine 
inzinking weer wat beter en Studio Brus

sel blijft maar achteruitgaan. Het grote 
succes is van de VRT is ongetwijfeld mede 
te danken aan de wettelijke onmoge
lijkheid voor het oprichten van landelijke 
commerciële radio. En laat VTM nou net 
daarin geïnteresseerd zijn. De kabelradio 
is - in luistercijfers uitgedrukt - tot nader 
order een marginaal verschijnsel. 

14 

in televisieland is het begrip 
'cultuur' waarschijnlijk het breed
ste en tegelijk ook het meest om
streden. Sommigenachten het fe
nomeen 'TV' cultuur op zich en 
gaan er dan ook vanuit dat alles 
wat erop verschijnt 'cultuur' is. 
Zoals de koers door het café van 
Baardegem (recent te zien op het 
gewoonlijk amusante 'Spijkertijd', 
NedS, zaterdagavond) behoort tot 
het Vlaamse cultuurleven, moeten 
we ook 'Lebbegem', 'Familie', 'Het 
Swingpaleis' en 'Bingovision' er 
maar bij nemen 
Anderen zien het iets minder roos
kleurig en wensen alleen kunst
uitingen met het uitdrukkelijke 
stempel 'cultuur' ook ertoe te re
kenen Hoe ontoegankelijker, hoe 
liever, hoe minder grijpbaar voor 
de massa, hoe beter. Te lang heeft 
dit slag van mensen de scepter 
gezwaaid bij de openbare omroep. 
Een kunstprogramma was pas 
goed wanneer er niemand, be
halve de familie van de kunstenaar 
en de presentator, naar had ge
keken. 'Kunstzaken' bv. had, of
schoon niet geheel ontoeganke
lijk, destijds maar één functie: de 

kijkers, midden in pnme-time, naar 
een ander net jagen. En wie her
innert zich nog 'Ziggurat': een titel 
die een cursus Arabisch deed ver
moeden en een uitzenduur 
waarop alleen erotiek en voetbal 
het nog doen. 
Met 'Link' lijkt Canvaseeu soort van 
gulden middenweg te hebben ge
vonden. Wie het begingeneriekje -

slaan of aankondigen van het ge
beuren eerder dan op de inter
pretatie. Heel eventjes hadden wij 
dat laatste nochtans kunnen ge
bruiken en wel bij de rondleiding 
doorheen enkele Vlaamse over
heidsgebouwen. Die bevatten, 
dankzij een decreet uit 1986, nogal 
wat kunst. Of wat daarvoor moet 
doorgaan. Tal van werken zullen 

Uit de kunst 
Link, zaterdag 20 februari 1998, Canvas 

een oude TV onder een douche -
doorstaat mag samen met KurtRo-
glersen Flen Sabbeop een verras-
singstocht door het culturele ge
beuren binnen Vlaanderen. Deze 
week bevatte 'Link' bijdragen over 
enkele cinefiele films - waarin sex 
steevast een verantwoord en nood
zakelijk gegeven blijkt - over een 
multicultureel gebeuren in Dender-
monde en over een 'masterclass 
Mozart'gegeven door de onvermij
delijke SIgIswald KuIJken. 
'Link' is een prettige, onderhou
dende culturele agenda waarbij de 
nadruk wordt gelegd op het ver-

vast een grote betekenis hebben 
gehad, alleen ontging ze ons vol
komen Even dachten we aan het 
beleid bij onze noorderburen: daar 
werden kunstenaars lange tijd on
derhouden omdat de overheid 
hun werken massaal aankocht. De 
voorraad werd zo groot dat een 
selectie moest worden doorge
voerd. En wat bleek: zelfs de ar
tiesten wensten hun eigen oude 
stukken niet meer terug ... Wil 
iemand eens vragen wat al die 
Vlaamse kunst kost? En tegelijk 
ook wat ze waard is? 

Krik 
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Flavonoide 
„Volgens Schotse wetenschappers van 
Glasgow zouden de cabemet-sauvlg-
nonwijnen uit Chili het beste zijn tegen 
hartziekten en kanker. Dat zou dan weer 
te danken zijn aan de scheikundige pro
ducten, met name flavonoïden, die de 
schade van bepaalde processen in ons 
lichaam zouden beperken. 
Die flavonoïden zouden in de 
„natuurlijke" kleurstof zitten die de wijn 
rood kleurt. Die rode kleurstof zou ster
ker aanwezig zijn wanneer de vrucht 

meer wordt blootgesteld aan zonlicht. 
Die stoffen zitten net onder de schil. 
Kleine druiven als vernoemde Chileense 
zouden dan meer oppervlakte hebben 
per tros en dus meer van die flavo
noïden bevatten. 
Professor Guy De Backer (RUG) stelt dat 
die stoffen ook in appels zitten en in 
thee. Het is trouwens al lang bekend dat 
die flavonoïde op dat vlak dezelfde gun
stige werking hebben als vitaminen. Het 
zonnige weer In Chili zou ook mee een 
doorslag geven. Trouwens, de rode 
kropsla bevat honderd keer meer fla

vonoïde dan gewone kropsla. Hetzelfde 
verschil is vast te stellen tussen de ge
wone tomaat en de veel kleinere kerst
tomaat." 
Dit bericht stond in de krant Het Volk. 
Het is even verwarrend dat die flavo
noïden eerst „chemisch" genoemd 
worden en dan weer puur natuur schij
nen te zijn. Andere auteurs roemen 
vooral de ,,tanine", die druiven zo gun
stig maakt voor onze gezondheid. 
Het venwondert ons ook dat niets ver
meld wordt over de 400 Franse wijn
boeren die volbiologisch telen. Ze doen 

dit om de kwaliteit van hun wijnen hoog 
te houden. Thans schijnt er In de 
,,gangbare" wijnbouw een pakket van 
enkele tientallen écht chemische pro
ducten gebruikt te worden. 
Er Is tenslotte ook nog de alcohol, die, 
met mate verbruikt, op dit vlak een zeer 
gunstig effect schijnt te hebben. Toch 
heeft de professor gelijk waar hij stelt 
dat hij hierbij zijn bedenkingen heeft. En 
dat overdaad schaadt. 

Rik Dedapper, 
Geraardsbergen 

• WEDERWOORD ^ 

Vrouwen 
Als ik op WIJ moet voortgaan, dan zijn er 
in de VU maar 2 vrouwen die presteren, 
één in Limburg en één in het Waasland. 
(Antwerpen?, Gent?, Brugge?, Brussel?) 
Wie voor vrouwen wil kiezen en om de 
een of andere reden niet voor een van 
beiden kan of wil kiezen, moet dus naar 
andere lijsten uitkijken... Als enkel deze 
twee vrouwen interessant zijn, dan pleegt 
de partij kiezersbedrog door andere vrou
wen plaatsen op de lijsten te geven - doet 
ze het dan uit vrouwonvriendelijkheid of 
NPC? - of omdat ze moét? Of werden 
deze vrouwen uit de berichtgeving ge
houden? Een degelijk antwoord, dat bo
vendien stemmenwinst zou opleveren, 
zou kunnen zijn dat WIJ vanaf nu elke 
week 1 bladzijde wijdt aan vrouwen die ze 
op de kieslijsten brengt (nog niet zoveel 
als besprekingen over TV en sport samen 
- en veel zinniger). 

Een tijdje geleden bracht de Zevende dag 
„Vlaamse vrouwen van Europa" samen, 
het was de meest beschaafde en inte
ressante uitzending die ik ooit zag, het 
was cultuur en geen brulkuur. Tenslotte 
vroeg mevr. Neyts of mevr. Maes, die nog 
niet veel had kunnen zeggen, nog de kans 
kreeg haar zeg te doen. Al ooit mee
gemaakt bij hun mannelijke collega's? Te 
weinig bekwamen vrouwen? Deze dames 
en onze vrouwelijke ministers kennen 
hun dossiers, en werken... Alleen zij? 

Hilda Paulussen, 
Deurne 

Naschrift. Het moet de briefschrijfster 
ontgaan zijn dat WIJ soms ook al eens iets 
schrijft over het parlementaire werk van 
kamerlid Annemie Van de Casteele. 

Over goed beleid 
Politici doen niets anders dan zich om
geven met „wijze mensen" die hen moe
ten leiden. Want zelf weten ze er bar 
weinig van. Het ongeluk is dat elke 
afzonderlijke groep „wijzen" elkaar om 
louter politieke redenen bevecht. Met het 
nefaste resultaat dat wij nu beleven. 
Het gaat niet over één persoon als men de 
voordelen van eensgezind optreden wil 
loven. Zelf onze eerste minister gaf bij 
zijn terugkeer uit Singapore gretig (en 
tegelijk nors!) toe dat het economisch 
succes aldaar zijn oorsprong heeft in de 
autoritaire (!) wijze van regeren. Dat wil 
niet zeggen dictatoriaal, maar eensgezind 
en niet verschillend van mening. Iedereen 
trekt aan hetzelfde touw voor het ge-
meenschapsnut. Wie dat bereikt zonder 

dictatuur verdient de hoogste lof. Voor 
zulk beleid kan men volmondig stemmen. 
Ook hier! 

Wanneer wij hier een dwaze minister heb
ben die een groot deel van de bevolking 
tegen zich opzet, is dat een slechte toe
passing van de democratie. Hoe meer par
tijen er ontstaan, hoe groter blaam voor 
het beleid. Er is onvoldoende rekening 
gehouden met verschillende meningen. 
Wil niet zeggen dat daarom aan ieder ego
isme moet toegegeven worden. Het is on
dankbaar en dikwijls ondoenlijk om wat 
het beleid eerst het kapotgaan, nadien 
door „wijze buitenstaanders" te laten op
lossen. Moet omgekeerd gebeuren. 
De staatshuishouding in evenwicht hou
den is een politieke kunst. Vraagt be
kwaamheid en eensgezindheid. Zeker 
niet het geval in een democratie met 4 
regeringen waarin iedereen kibbelt om 
het meeste te bekomen. Zeker niet waar, 
als de Vlamingen iets krijgen, ook de 
Walen een wederdienst moeten ontvan
gen. Is het bekwame staatshuishoud
kunde om de mensen te steunen (samen 
900 miljard steun en gederfde inkomsten) 
in plaats van voor betaalbaar werk te 
zorgen? Een goed gerund bedrijf doet dit 
alles niet. Verschillend met een bedrijf 
zijn de „onkosten" van de „kostende 
sectoren". Die moeten betaald worden 
met inkomsten. Wat, indien de overheid 
deze inkomsten of de kip met de gouden 
eieren de hals omdraait door haar beleid? 
De bevolking en bedrijven uitperst. Zorgt 
voor faillissementen, delocatie's, fuserin
gen, sluitingen, werkloosheid en uitver
koop aan buitenlanders? Het woord po
litiek is niet te verwarren met economisch 
beleid. Hebben elk een totaal andere 
betekenis. De politiek moet leven van 
bekwaam economisch beleid. Niet om
gekeerd. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Buitenaards 
Op 12 februari jl. nam ik deel aan op
names in de TV-studio's van de VRT te 
Brussel. Daar de VRT niet zo gemakkelijk 
te vinden was als ik dacht, vroeg ik de weg 
aan enkele voorbijgangers. Het werd 
weer eens huilen met de pet op. Ze horen 
je Nederlands praten en bekijken je alsof 
je een buitenaards wezen bent en na
tuurlijk vertikken ze het om Nederlands 
te praten. Eentje vroeg zelfs of de VRT 
een school is! 

Dit bracht me echter niet van mijn 
Vlaams-nationaal standpunt af. De Brus
selse franskiljons dienden een koekje van 

eigen deeg te krijgen, wat ze van mij dan 
ook prompt mochten ontvangen. 
Laten we hopen dat andere Vlamingen in 
de hoofdstad ook voor hun eigenheid 
zullen durven opkomen. 

Mira Vandersaenen, 
Izegem 

Notariaat 
In het artikel VU drukt stempel op her

vormingnotariaat (WIJ, 18 febr. jl.) staat 
een fout. De VU heeft inderdaad op 8 
december 1998 het amendement 199 in
gediend. Dit amendement beoogde een 
vergelijkend examen te organiseren onder 
de stagiairs die kandidaat-notaris willen 
worden. In het artikel staat dat dit amen
dement door alle democratische partijen 
werd aangenomen. Juister ware geweest 
te vermelden dat dit amendement mee-
getekend werd door alle regeringspar
tijen, op de CVP na, en door alle op
positiepartijen, op het Blok en Agaiev na. 
Tegenover zo'n grote meerderheid ge
plaatst moest de CVP wel volgen. 

Uiteindelijk werd het volledige ontwerp 
unaniem goedgekeurd in de Kamer op de 
onthouding van PRL-FDF en van mezelf 
na. 

De PRL-FDF ging niet akkoord met de 
splitsing van het gerechtelijk arrondis
sement Brussel-Halle-Vilvoorde en even
min met de taalkundige pariteit van de 
adviescommissie Brussel. 
De VU heeft het ontwerp goedgekeurd. 
Ik heb mij als enige, in akkoord met de 
fractie, onthouden uit protest tegen de 
unitaire structuur van de Nationale Ka
mer van Notarissen en het feit dat binnen 
die kamer de Vlaamse meerderheid aan 
banden gelegd wordt, door het wettelijke 
vereiste van een tweederde meerder
heid. 

Geert Bourgeois, 
Volksvertegenwoordiger 

PS De redaktle ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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I n Dendermonde loopt een project dat om 

meerdere redenen aandacht verdient. 

Daar wordt middels een breed opgezet initiatief 

herdacht dat 900 jaar geleden Jeruzalem door 

Kruisvaarders werd ingenomen. Een gebeurtenis die 

in het Westen, maar ook in de Islamwereld nog 

steeds tot de verbeelding spreekt, nog steeds. Aan de 

basis van het project ligt de VU-schepen van Cultuur 

Ferdy Willems. 

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

Ferdy Willems is een man met visie. Van 
bij het begm heeft hij in zijn beleid de 
nadruk gelegd op het „Vlaming zijn om 
wereldburger te worden". In tal van 
manifestaties benadrukte hij de verrijking 
van onze eigen cultuur in de ontmoe
tingen met andere culturen. Deze visie 
past perfect met het beleid van de jonge 
dynamische directeur Kris Biebauw, van 
het al even jonge cultureel centrum Bel-

gica. De programmatic van dit centrum 
streefde van bij het begin naar een even
wicht tussen eigen Vlaamse actuele pro
gramma's en een schitterend aanbod van 
„wereldmuziek". Hieruit groeit almaar 
meer het eigen profiel van dit centrum 
voor cultuur. 

NATUURLIJKE VIJANDEN? 

Of men het graag heeft of niet doet niets 
terzake omdat de waarheid haar rechten 
heeft: ook in Dendermonde en omstre-

Met de nadruk op 
het vraagteken 

Symmachus, een heidens auteur, stelde in 
383: „Wat de mensen ook mogen ver
eren, men mag aannemen dat het om één 
en hetzelfde iets gaat. We kijken op naar 
dezelfde sterren, de hemel is dezelfde 
voor iedereen. De
zelfde wereld om
ringt ons. Wat 
maakt het uit met 
welke denkwijze 
elkeen op zoek gaat 
naar het ware? Een 
zo groot mysterie 
kan onmogelijk 
langs één weg bereikt worden". 
Een „fun-da-men-tel-le" tekst, behorend 
tot het beste dat ooit geschreven is. Als 
onze cultuur iets te betekenen heeft voor 
andere culturen, dan is het juist deze visie, 
deze wil om te leven met de „andere". 
Zulke teksten horen de basis te zijn van 
elk politiek beleid, van elke visie op 
cultuur en onderwijs. De ervaring leert 
dat zulke teksten ook jonge mensen kun
nen boeien, zeker wanneer men ze open
trekt naar het dagelijkse leven, naar de wil 
om te leven met vrienden, kinderen of 
partner met een andere overtuiging. 
Het is deze doelbewuste keuze voor wat 
ik „fanatieke verdraagzaamheid" noem, 
die de diepere grondslag, de ware zin en 
bedoeling is geweest om dit project over 
de Kruistochten uit te bouwen onder de 
veelzeggende titel Natuurlijke vijanden ? 
met, al even doelbewust, de nadruk op 
het vraagteken. Immers, om het met Van 
Wilderode te zeggen: „De wereld die wij 
willen is een wereld zonder oorlog, een 
wereld zonder haat." 

Ferdy Willems 

ken wonen Turken, Marokkanen en Afri
kanen afkomstig uit meerdere landen. 
Met racistische opvattingen bereiden wij 
het ergste voor, met een uitnodiging tot 
integratie en betere kennis van eikaars 
eigenheid en cultuur werken wij aan een 
humanere wereld, waarin de eigen 
Vlaamse cultuur wordt verruimd en ver
rijkt door het gesprek met en de inbreng 
van andere culturen. Niemand minder 
dan Rubens is van zulke multiculturele 
inbreng het eminente voorbeeld. Zijn 

In de lijn van deze visie op kunst en 
maatschappij situeert zich het unieke pro
ject Natuurlijke vijanden? 

Deus 10 veult? 
oeuvre is dé synthese bij uitstek van de 
toenmalige Europese cultuur én tegelijk 
door en door Vlaams! 
Vanuit dit grote voorbeeld kunnen wij op 
plaatselijke vlak reeds aan cultuurbestui-
ving doen. 

In dit project wordt bij middel van con
ferenties en tentoonstellingen getracht 
tot een beter begrip te komen over wat 
het christelijke Westen en het islamitische 
Oosten scheidt en verbindt. Uitgangspunt 
zijn de Kruistochten en hun gevolgen ten 

goede en ten kwade. Bedoeling is: zelf
onderzoek langs beide kanten, en beter 
begrip van de historische kloven die be
stonden en nog bestaan. Is en blijft het 
water te diep? En welke bruggen kunnen 
wij slaan naar elkaar in het licht van een 
multiraciaal Vlaanderen én Europa voor 
de éénentwintigste eeuw. 
Een initiatief dat elke Vlaming die Eu-
ropeër en wereldburger wil worden, met 
enthousiasme begroet. 

Harold Van de Perre 

Vanuit de 
kruistochten 
wordt 

nagegaan wat 
het Westen en 
het Oosten 
scheidt en 
verbindt. 

u it het grote aanbod plukken we drie manifestaties. 

De munten van de kruisvaarders 
Deze tentoonstelling focust op en fas
cinerend aspect van de geschiedenis van 
de kruisvaarders: de numismatiek. Het ver
haal start als de eerste kruisvaarders rich
ting Palestina trekken, met een zestal po
pulaire munttypes zoals de Lucca en de 
Valence op zak. Het doel mocht dan ver
heven zijn, onderweg diende voedsel ge
kocht voor man en paard. 
Eenmaal Jeruzalem veroverd, werden de 

munthulzen van de kruisvaarders actief. Er 
werd een nieuwe munt geslagen die er 
net zo Arabisch uitzag als zijn Arabische 
voorganger. Inclusief de religieuze tek
sten en titels van kaliefen, de gouden 
bezant. 
Pas In de nadagen van het koninkrijk 
Jeruzalem werd het ,,Islamitische" geld 
gechristlaniseerd, wellicht onder druk van 
de paus en de Franse koning Lodewijk IX 

de Heilige. Eerst bracht men christelijke 
teksten aan, zij het nog steeds In Arabisch 
schrift, later schakelde men op Latijnse 
inscripties en westerse beeldenaars 
over. 
Vla Griekenland, Venetië, Siclllé, Napels, 
Spanje en de Provence met zijn Katharen, 
komen we In Vlaanderen terecht, want ook 
In onze streken werden munten geslagen 
die verwezen naar de kruistochten. 

Kalligrafie van Michel Najjar 
De christelijke Palestijn Michel Najjar werd 
In 1955 te SaInt-Jean-d'Acre geboren. In 
1948, op 15-jarlge leeftijd, vluchtte hij 
naar Beiroet waar hij zijn studie Schone 
Kunsten voltooide. Hij vestigde zich als 
kunstenaar In België en haalde met zijn 
kalligrafische meesterwerken In 1984 de 

bronzen medaille van de Unie der Bel
gische artiesten. Najjar heeft een eigen 
galerij in Brussel. De kunstwerken van 
deze reizende vredesman nemen de toe
schouwers mee op de zoektocht die hij 
aanvatte In Palestina om bij ons aan te 
komen. 

c» Tot en met zondag 7 maart in de 
ROS Belaardzaal. open ellce dag van 
13U.30 tot 18U., behalve op maan
dag. Toegang: 100 fr , 50 fr. (+3pas 
en -26). inclusief toegang tot In het 
spoor van ae kruistochten en De 
munten van tie kruisvaarders. 

Van algebra tot pyjama 
Arabieren blijven wilde fantasieën oproe
pen Het oosterse heeft Iets mystieks, het 
spreekt tot de verbeelding Deze oosterse 
wereld wordt meestal in contrast geplaatst 
met de West-Europese beschaving, waar
bij gemakshalve vergeten wordt hoe sterk 
de invloed Is die de Vlaamse cultuur vanuit 
Arabische landen ondergaan heeft 

Van algebra tot pyjama toont duidelijk aan 
hoever de Arabische invloed op de wes
terse cultuur heeft uitgeoefend. Boven
dien Illustreert de tentoonstelling de 
beeldvorming die in het Westen over de 
Arabieren is ontstaan. Opgezet voor jon
geren vanaf 12 jaar Is deze educatieve 
tentoonstelling voor alle leeftijden even 

leerrijk. Het is een boelende bijdrage In het 
maatschappelijk debat over de aanwe
zigheid van andere culturen In onze sa
menleving, 
o» Tot en met 7 maart in zaal Steen-

poort. Open elke dag van 13U.30 tot 
18U., behalve op maandag. Gratis 
toegang. 
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