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Nood aan 
humanitaire huip 

D e VU pleit voor dringende 
en massale humanitaire 
hulp aan Albanië, 

Montenegro en Macedonië. De 
internationale gemeenschap heeft er 
alle belang bij dat rust en stabiliteit in 
deze gebieden gewaarborgd worden. 
Een uitdeining van het conflict met 
Servië naar Albanië, Montenegro en 
Macedonië moet absoluut vermeden 
worden. Het is dan ook noodzakelijk 
dat Europa de nodige middelen 
vrijmaakt om de massale Kosovaarse 
vluchtelingen te helpen. „Zoveel 

middelen er zijn om oorlog te voeren, 

zoveel middelen moeten er zijn om 

humanitaire hulp te bieden." 

Voor de democratische Vlaams
nationalisten moeten mensenrechten 
en volkenrechten aan elkaar 
gekoppeld worden. „De VU stelt vast 

dat schendingen van mensenrechten 

en militaire escalatie kans kregen op 

het moment dat de autonomie van 

Kosovo werd afgenomen. In het 

huidige Joegoslavië is duurzame vrede 

slechts mogelijk wanneer de federale 

logica wordt gevolgd. Nadien moeten 

de deelgebieden deel uitmaken van de 

Europese Unie om de sluimerende 

spanningen en conflicten te 

neutraliseren." 
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Verkiezingen '99; 
Meclielen -Turnhout. 

5 

ia-i5 

Vlaanderen - België: 1-0 

O p onze redactie wordt in een ge-
sioten omsiag een tientai foto's 

bewaard, ze dateren uit de zomer van 
1990. De beeiden tonen afgemaakte 
Kosovaarse mannen, neergesclnoten na
dat ze eerst gemarteid werden, ver-
voigens werden Inun iictiamen open
gesneden en later weer diclitgenaaid. 
De daders zijn onbel<end, maar met ze
kerheid wordt aangenomen dat het om 
Servische milities gaat berucht vanwege 
hun etnische zuiveringen. Deze foto's 
gingen de hele wereld rond en alhoewel 
ze een ernstige bewijslast vormen, heb-

mensonterende razzia's niet langer 
duldbaar en dus kon op het mislukken 
van onderhandelingen nog slechts een 
grootscheepse militaire operatie vol
gen. Zo ver staan we nu. De oorlog 
woedt in alle hevigheid. 
Wie de geschiedenis van Kosovo pro
beert te begrijpen stoot vlug op oude 
tegenstellingen. Wie bovendien de ver
houding van land en volk ten overstaan 
van de andere volkeren op de Balkan 
natrekt, wordt veel duidelijk over het 
pijnlijke en het zinloze van wat daar aan 
de hand is. 

De schaduw van 
het Merelveld 

ben ze de internationale organisaties 
nooit tot dadendrang aangezet Door de 
vele oorlogen en oorlogjes in de rest van 
de Balkan heeft het een decennium 
geduurd eer deze schande tot een door
tastend optreden heeft geleid. 
Eerlijk gezegd, wij hebben het moeilijk 
met het Navo-optreden in Servië, om
dat elke oorlog er een teveel is Bo
vendien is dat deel van Midden-Europa 
een kruitvat en eens de vlam aan de lont 
weet geen mens welke richting de ca
tastrofe uitgaat Anderzijds zijn de 
slachtpartijen, de verkrachtingen en de 

Uit het boek van Den Doolaard De her
berg met het hoef ijzer hebben wij ont
houden hoe dit land van de Sjiptaren 
(Albanezen) een beetje in mekaar zit. 
Een lange tijd gesloten landstreek, ver
overd door de Turken die er de islam 
invoerden. Vandaar vele moskeeën, 
maar ook orthodoxe kloosters want ook 
Servië is steeds in Kosovo aanwezig ge
weest. De graanschuren op de hoog
vlakten spraken dermate tot de ver
beelding! 
Toen de Turken hun troepen richting Ser
vië stuurden kwam het in 1389 in Kosovo 

Polje, het Merelveld, tot de legendari
sche veldslag waar de Serviërs zwaar wer
den vernederd Tot op vandaag putten zij 
uit deze nederlaag de kracht om hun 
mateloze geldingsdrang te voeden en op 
hun nageslacht over te dragen. Zo was 
het Merelveld voor president Milosevic 
de uitgelezen plek om af te kondigen dat 
hij zijn Servië, Kosovo inbegrepen, tegen 
elke aanvaller zou verdedigen. Hij begon 
meteen door de status van Kosovo, als 
zelfstandige provincie binnen de deel
staat Servië, af te schaffen. 
In 1912 hadden de Westerse mogend
heden toegelaten dat Servië Kosovo en 
Macedonië Inlijfde Na de Eerste We
reldoorlog hielden de conflicten niet op 
Belgrado poogde een etnisch even
wicht te installeren door steeds meer 
Servische kolonisten naar Kosovo te stu
ren. Een andere wijze waren de etnische 
zuiveringen die eigenlijk nooit stopten, 
zeker met tijdens de Tweede Wereld
oorlog toen Serviërs en Albanezen elkaar 
op grote schaal uitmoordden 
Na de dood van Tito, die er in geslaagd 
was om enige rust in deze veelvolkeren 
staat te brengen, kwamen mensen als 
Milosevic aan de macht. Dictators die 
zich overeind houden door hun volk 
onredelijke dromen van macht, rijkdom 
en eeuwige glorie voor te houden. Daar
bij wordt niet getwijfeld om andere 
volkeren als minderwaardig te beschou
wen, Joegoslavië verloor zijn voornaam

ste deelstaten, sommige min of meer In 
vrede, andere na bittere oorlogen en 
alweer etnische zuivering 
Opnieuw trekt aan een weerloos volk het 
spook van de oorlogsgruwel voorbij. 
Gedreven door een onverwerkt verle
den en niet geleerd door de miljoenen 
doden, verblind door eerszucht om een 
plaatsje in de geschiedenis te venwer-
ven, vallen opnieuw doden bij bosjes. 
Dat het zou gebeuren zag iedereen 
aankomen Aan de groene tafel bleef 
Servië onwillig. Een dictator heeft niets 
te verliezen, hij kan tot het uiterste gaan 
en groeit naarmate hij de grootmachten 
kleineert. Als hij aangevallen wordt, 
kruipt hij in de rol van slachtoffer. Zo 
heeft Milosevic sinds jaren een groot 
cynisme ontwikkeld, in volle oorlog or
ganiseert Belgrado popconcerten en 
gratis theater! 
Hoe de toestand er morgen zal uitzien Is 
met te voorspellen Hoe lang duurt het 
eer de Servische doelwitten zijn uit
geschakeld? Wat houdt Belgrado nog 
achter de hand om de Navo uit te 
dagen"? Wat kan de inbreng van Rusland 
zijn om een einde aan dit conflict te 
stellen? En vooral, hoelang duurt het 
eer Servië zich kan bevrijden van die 
duivelse drang om over andere volkeren 
te heersen? 
Niet eerder zal de schaduw van het 
Merelveld over Servië verdwijnen 

MaurKs van Liedekerke 
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Waalse vriencien(?)... 
Vier dochtervennootschappen 

Verlipack verhuisden kort voor het 

faillissement naar Wallonië. De 

directie hoopte enkel de vestiging in 

Mol failliet zou worden verklaard en 

dat de afdelingen in Ghlin en Jumet 

eraf zouden komen met een 

gerechtelijk akkoord. Wallonië moest 

wel gunstig worden gestemd want, 

zo lezen we in de Fin.-Econ. Tijd 

(25/03): „Toen het Waals Gewest in 

1997 nog maar eens met steungeld 

over de brug kwam, eiste de Waalse 

regering uitdrukkelijk dat Verlipack 

zijn beslissingscentrum naar 

Wallonië zou verhuizen." 
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Daens... 
„Denk je dat ik Maria Danneels zo sympathiek vond? Of De 
Witte? Een opdracht is. een opdracht, het is een job 
Priester Daens: dat wou ik verfilmen, ik zeg nog altijd 
Priester Daens in plaats van Daens Weet je dat ze in het 
buitenland dachten dat die film over dansen ging? (.. )" 
( .) Wat zou Boon gevonden hebben van de film Daensl 
„Dat weet ik niet. Te katholiek, misschien? (...) Daarom is 
Coninx ook niet de man om Tijl Uilenspiegel te verfilmen. 
Schrijf maar dat ik dat beter zou doen, ik heb meer kloten 
aan mijn lijf." 

Cineast Robbe De Hert in De Standaard der Letteren y^r\ 25 
maart 1999. 

; De Amerikaanse Senaat heeft 
anderhalf miljard fr vrijgemaakt om de 
slachtoffers van het ongeval met de 
skilift in het Italiaanse Cavalese te ver
goeden. 

De jongeman die een beton
blok bewust van een brug afgooide is 
door het Hof van Asissen veroordeeld 
tot vijf jaar cel met uitstel. De ver
oordeelde betoonde geen berouw. Het 
proces kreeg veel aandacht omdat de 
feiten gepleegd werden toen de dader 
nog minderjarig was. 

Hugo Vanheeswijck. geschorst 
directeur van het OLV-lyceum in Genk, 
wil zijn functie opnieuw opnemen. Het 
bestuur van het college ziet dat anders. 
Onderwijsminister Baldewijns heeft 
met maatregeien gedreigd indien Van
heeswijck zijn functie niet opnieuw 
mag innemen. 

Karel Van Miert, afscheidne
mend EU-commIssaris, wordt in 2000 
voorzitter van de privé-universiteit 
van Nijenrode (NU. 

De transseksuele Priscilia Van 
Sandt, aangesloten bij ID21, zal op 13 
juni niet op de lijst staan. 

De resoluties over staatsher
vorming van het Vlaams parlement zul
len vertaald worden en naar alle par
lementsleden van België gestuurd 
worden. 

Enkele kopstukken van de zgn. 
Securitas-bende kregen dan toch hun 
verdiende straf. Omdat de zware zaak 
dreigde te verjaren had de Kamer daar
voor een speciale wet gestemd. 

Uit een enquête onder een 
kwart van de Euro-ambtenaren blijkt 
dat de helft een woning in Brussel 
bezit. Evenveel zegt in 2000 naar de 
gemeentelijke stembus te zullen trek
ken. 

Uit het archief-Willem Elsschot 
mogen geen afzonderlijke stukken 
worden verkocht. De zaak kwam voor 
de rechter. 

Tot slot: Noël Godin, wereld
beroemd Brussels taartengooier, zal op 
13 juni met zijn partij TARTE meedingen 
naar een zitje in Brussel. 
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ANCIAUX OP KOP 
In Vlaanderen blijft Bert Anciaux, voor
zitter van de alliantie VU&ID, de po
pulairste politicus. Dat blijkt uit de tri-
mesteriele opiniepeiling die het bureau 
Inra Marketing Unit in opdracht van de 
krant La Libre Betgique tussen 2 en 14 
maart jl. liet uitvoeren. 
34% van de ondervraagde Vlamingen 
heeft het meest vertrouwen in Bert An
ciaux. Dat is 4% minder in vergelijking 
met de vorige peiling, maar nog altijd 4% 
meer dan de tweede in rij, Mare Ver-

wilgben (VLD). Nadien volgen Lo«« Tob

back (SP) en Jean-Luc Dehaene (CVP), 
met respectievelijk 30% en 26%. 
In Brussel laten de populariteitstesten 
geen eenduidig beeld zien. Op de vraag 
wie er in de komende maanden een 
belangrijke rol moet spelen, krijgt Bert 
Anciaux ook in de hoofdstad een eer-
sterangsrol toebedeeld. In een andere 
tabel, die de populariteit van de politici in 
Brussel meet, komt Anciaux niet meer 
voor en staat Verwilghen als eerste ge
rangschikt. Dit lijkt ons weinig logisch. 
We vragen ons bovendien af of de Brus
selse lijsttrekker voor het Vlaams Blok, 
Johan Demol, wel in de lijst werd op
genomen. Afgaande op het resultaat van 
de opiniepeiling komt Demol er in Brus
sel niet aan te pas. Dat kan ook te maken 
hebben met het feit dat heel wat mensen 
weigeren te antwoorden of niet bereikt 
worden. Opvallend is wel de geringe 
populariteit van Brusselse CVP-excellen-
ties als Jos Chabert en Brigitte Grouwels 

of FDF-voorzitter Olivier Maingain. Ter
wijl Paul Marchal vooral in Vlaanderen, 

in iets mindere mate in Brussel én in 
Wallonië van een blijvende populariteit 
blijft genieten. Hetzelfde geldt voor Ver
wilghen die over alle gewestgrenzen nog 
beter scoort dan Marchal. Zal de mo
narchie Verwilghen uitschakelen, zoals 
het dat deed met Leo Tindemans} 

SLAAG 
Afgaande op de meerdere trimesteriële 
opiniepeilingen, die hoe dan ook een 
zekere 'trend' weergeven, krijgen vooral 
in Wallonië de meerderheidspartijen een 
flink pak slaag. In vergelijking met de 
verkiezingen van mei 1995 zakt de PS er 
van 33,8% naar 30,3% en de PSC van 
22,7% naar 15,8%. Daarvan profiteren 
vooral Ecolo (van 10, 4 naar 15,9%) en 
de federatie PRL-FDF-MCC (van 24 naar 
28,9%). 

Ook in Vlaanderen zouden de meer
derheidspartijen, weliswaar in lichtere 
mate dan in Wallonië, achteruit boeren. 
In vergelijking met de stembusslag van 
1995 zouden zowel CVP als SP om en bij 
de 2% van de stemmen verliezen. Een 
eerste vaststelling daarbij is dat de huidige 
rooms-rode meerderheid in Vlaanderen 
op de helling komt te staan, daar deze 
meerderheid met slechts één zetel op 
overschot regeert. Opvallend is dat de SP 
nog nauwelijks 17,6% van het aantal 
stemmen zou halen. De vraag rijst of het 
Vlaams Blok de derde grootste partij van 
Vlaanderen wordt. Deze partij zou nog 
slechts 3% minder halen dan de Vlaamse 
socialisten. Het Blok zou vooral stemmen 
wegkapen van de meerderheidspartijen. 
Want de andere oppositiepartijen stijgen 

Bestaat er een 
oorlog om de 

vrede? 

lichtjes in vergelijking met 1995: de VU, 
samen met ID, van 7,4% naar 7,8%, de 
VLD van 20,7 naar 20,9% en Agalev van 
6,9 naar 7,6%. 

Zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brus
sel zouden nieuwe partijen als de PNPb en 
Vivant tussen de één en twee procent 
halen. Het electorale resultaat blijft hoe 
dan ook een onbekende, zeker in Brussel. 
La Libre Belgique weigert nog steeds om 
daar met VU&ID, SP en Agalev rekening 
te houden. Ten aanzien van toekomstige 
Brusselse electorale verhoudingen kun
nen dan ook nauwelijks besluiten worden 
getrokken. 

AFWIJZINCSFRONT 
De Franstaligen blijven koppig een af
wijzingsfront vormen tegenover de eisen 
van het Vlaams parlement om een vol
gende staatshervorming door te voeren. 
Dat bleek verleden week in het Waals 
parlement, waar alle partijen zich tegen 
de 'avonturen' van de Vlamingen ver
zetten. 

De Franstalige partijen stellen de onlangs 
in het Vlaams parlement goedgekeurde 
resoluties gelijk aan het confederale mo
del. Dat druist volgens hen in tegen de 
grondwet waarin sprake is van een fe
derale staat, drie gewesten en drie ge
meenschappen. Strikt theoretisch is deze 
stelling niet onjuist. Alleen wordt de 
grondwet af te toe gewijzigd en dat weten 
de Franstaligen ook. In feite is de grond
wet een 'richtingaanwijzer' die de pols
slag van maatschappelijke evoluties meet. 
Vandaar dat de grondwet en de staat 
voortdurend hervormd worden. De 
Franstalige partijen willen daartoe slechts 
bijdragen als het in hun kraam past. 

STOKEN 
Wijzen de Franstalige partijen ieder com
munautair gesprek af, dan zetten ze in de 
Senaat wel de gemeenschappen tegen 
elkaar op. In de commissie voor Bin

nenlandse Zaken diende Joëlle Milquet 

(PSC) een wetsvoorstel in dat doel heeft 
de rondzendbrieven van de Vlaamse re
gering in de lade te stoppen. Daarbij ligt 
het in de bedoeling de faciliteiten als 
eeuwigdurend en zou ruim mogelijk te 
interpreteren en aldus de verfransing in 
Vlaams-Brabant uit te breiden. De 
Vlaamse partijen zullen het wetsvoorstel 
verwerpen. In de Hoge Vergadering zal 
op deze manier slechts de diepe me
ningsverschillen tussen de gemeenschap
pen worden aangetoond. 
Overigens eisten PS en PSC in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers dat pre
mier Dehaene de burgerlijk ongehoor
zame burgemeesters van de zes facili
teitengemeenten zou 'ontvangen'. De
haene heeft daar geen oren naar. In Le 
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Waarde Heer 
Hoofareaacteur. 
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! In uw blad 
voor de slimmere lezer heb ik de voorstelling van de kandidates 
van Miss België moeten ontberen. Nochtans hebt gij ook in uw 
rangen enkele types die meer dan goed in een lijstje zouden 
passen. Ik heb vorige week juffrouw Veulemans in ogenschouw 
kunnen nemen en verklaar me hierbij bereid om middels een bord 
in mijn tuin campagne voor haar te voeren. De heren Bex en 
Pieters ten spijt. 

Voorts dien ik u te vragen of gij melding kunt maken van een 
nieuw initiatief uitgaande van mijn Gele Geeraerts-Ombuds-
dienst, kortweg GO! (Jawel, hij bestaat nog). Om de sperperiode 
te omzeilen en in overeenkomst met de directie van 'De Meter' 
zal ik volgende week zaterdag mijn eerste 'Kopernikkelen uil' 
uitreiken. Deze bekroning zal gaan naar een man of vrouw die 
zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de wereld in het 
algemeen, Vlaanderen in het bijzonder. De Bruine Maesen is bij 
voorbaat uitgesloten omdat het kunstwerk - van de hand van de 
debuterende Adam Geeraerts - een kaars en bril zal bevatten. 
Het wordt - zo met de toch wel belangrijke verkiezingen in het 

achterhoofd houdende - ook zo stilaan eens tijd dat gij wat forser 
m gedachten zijt. Breek de stilte. De Liedekerken, en zeg waar het 
op aan komt. Het zal u het volgende weekeinde alvast geen 
winderige eieren opleveren en gij kunt er dan weer fors tegenaan. 
Het spreekt daarbij voor zich dat ik alle zeilen zal blijven bijzetten 
tenzij de overmacht daar anders over zal beslissen. 
Geheel de uwe. 

De Gele Geeraerts 

ES. Kan het helpen dat ik u nomineer voor de eerste 

'Kopernikkelen Uil' in de categorie 'Hoofdschrijvelaars?' 
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Soir (25 maart) verklaarde PRL-voor-
zitter Louis Michel dat, mocht hij aan zet 
zijn, de regering over de faciliteiten
kwestie zou vallen. Michel, die zich aan 
het hoofd voelt van het communautair 
schaduwkabinet, noemt de andere par
tijen ter zake 'slappelingen'. De PRL-
voorzitter meent bovendien dat de hui
dige federale staat vooral de Vlamingen 
bevoordeelt. Waarom wil hij dan niet 
praten over volgende staatshervorming? 
,^orgen niet, nooit", aldus Michel. 

GEWELD 
José Happart (PS), die de Senaatslijst 
aanvoert en Waals minister hoopt te wor
den, verklaart zich wel bereid over een 
volgende staatshervorming te onderhan
delingen „om van België een confederale 

staat te maken." 

De 'Luikenaar' stelt wel voorwaarden. 
Voeren hoort een bi-regional statuut te 
krijgen, en Brussel moet tot de faci
liteitengemeenten uitgebreid worden. 
Happart vreest dat de Vlamingen daar
tegen geweld zullen gebruiken. „A/s 
Vlaanderen blijft zeggen dat Brussel 

Vlaams moet zijn, dan dreigen massale 

gewelddadige manifestaties. Er dreigt een 

fysieke confrontatie, geweld tussen Vla

mingen en Franstaligen. U zou moeten 

weten dat Vlamingen geweld niet schu

wen.", aldus Happart in de Standaard (29 
maart). 

Happart stelt de situatie bewust verkeerd 
voor. Ongeacht het Vlaams Blok, sturen 
alle andere Vlaamse partijen op een wer
kelijk tweetalig en tweeledig Brussel aan. 
Toch komt tijdens het interview de kat op 
de koord: Happart wil ook daar niet van 
weten. „Volgens mij hoeft er geen Vlaamse 

of Waalse voogdij over Brussel." De uit
spraak van Happart over het vermeend 
gewelddadig karakter van de Vlamingen, 
is hoogst misplaatst. Het is alsof de ex
treme nationalist enkel 't Pallieterke 

leest. 

TOCH GOEDGEKEURD 
Tegen alle verwachtingen in, werd het 
wetsontwerp op de strafrechtelijke be
scherming van minderjarigen verleden 
week dinsdag in de commissie Justitie 

goedgekeurd. Twee dagen voordien had 
CVP-voorzitter Mare Van Peel verklaard 
het wetsontwerp niet meer voor ver
kiezingen te willen behandelen. Blijkbaar 
werd Van Peel onder druk gezet door de 
partijgenoten uit de federale regering. 
Tussen twee commissievergadering in en 
zonder parlementair debat, werd het ont
werp in een handomdraai gestemd. 
Niettemin komt het goedgekeurde ont
werp grotendeels aan de wensen van VU-
kamerlid Geert Bourgeois tegemoet. Deze 
stelde zich vragen over het feit dat 14-

jarigen voortaan in staat werden gesteld 
al dan niet hun toestemming te geven 
voor seksuele daden die de seksuele in
tegriteit aantasten. Zowel bij de notie 
toestemming, de definitie seksuele in
tegriteit als de leeftijd waarop iemand 
vrijelijk kan beslissen, uitte Bourgeois 
bedenkingen. Seksuele integriteit wordt 
omschreven als elke daad met een sek
sueel karakter gepleegd op of met een 
persoon die daarin niet toestemt. 
Dat is een nogal subjectieve en tegelijk erg 
strenge definitie, die in feite ingaat tegen 
het algemeen maatschappelijk gangbare. 
Daarom is de oorspronkelijke definitie 
'aanranding van de eerbaarheid' behou
den. Daaraan gekoppeld blijft de seksuele 
meerderjarigheid vanaf 16 jaar gelden. 
De wet voorziet tevens in de mogelijkheid 
tot audiovisuele opname van het verhoor 
van minderjarige slachtoffers of getui
gen. 

TVC met Bert 
Anciaux 'Sterren 
en kometen' 
zien! 

D e internationale gemeenschap heeft geen andere keuze 
dan de dialoog tussen Serven en Kosovaren te 

hervatten. Intussen moet de vluchtelingen dringende en 
massale hulp worden geboden. 

Dialoog hervatten 
Niet weinigen zullen Instemmend geknikt 
hebben toen de Navo, op vraag van de 
Amerikaanse regering, besliste luchtaan
vallen tegen het 'onbeweeglijke' militaire 
apparaat van de Serven In te zetten. Op 
het eerste zicht leek deze militaire actie 
verantwoord Uit de aanslepende onder
handelingen In Ramboulliet bleek dat de 
Servische leider Slobodan Milosevic wei
gerde zelf een beperkte vorm van au
tonomie aan de Kosovaren te verlenen. 
Kosovo Is een zuidelijke provincie van het 
huidige Joegoslavië. Deze staat bestaat 
naast Kosovo uit de republieken Servië en 
Montenegro. In de huidige Joegoslavische 
'federatie', opgericht in 1992, zwaaien de 
Serven de plak. Ze heersen met harde 
hand over de provincie Kosovo, waar 90% 
Kosovaren wonen. Deze eisen op zijn 
minst een vorm van zelfbestuur op. Ze 
stemden in met het plan dat VS-gezant 
Richard Holbrooke voorstelde. Daardoor 
aanvaardden de Kosovaren niet op een 
onafhankelijke staat uit te zijn, noch aan
sluiting te willen bij het aanpalende Al
banië. 

Milosevic, president van de Joegoslavi
sche federatie, weigerde op dit toch wel 
gematigd voorstel in te gaan. Bovendien 
kon hij geenszins aanvaarden dat inter
nationale troepen op de naleving van een 
eventueel akkoord zouden toezien, in
tussen bleef de burgeroorlog tussen Kos
ovaren en Serven voortduren. De Ser

vische militairen zetten daarbij een ge
nadeloze etnische zuivering in De in
ternationale gemeenschap kon met blij
ven toezien. De Navo, die weldra haar 50-
jarlg bestaan viert, kon niet blijven dreigen 
en nog eens dreigen. 
Hoewel Er moet eerst en vooral op
gemerkt worden dat de Navo sinds haar 
bestaan of sinds WO II voor het eerst de 
ooriog heeft verklaard aan een soeverein 
Europees land. Zonder Instemming van de 
Verenigde Naties of van de Veiligheids
raad heeft het Westers militair bondge
nootschap zijn doelstellingen gewijzigd, In 
die zin dat de Navo niet meer enkel 
defensief, maar ook offensief optreedt. 
Het Westers bondgenootschap meet zich 
voortaan een 'interventierecht'toe. Daar
bij rijst de vraag wie daarover beslist en 
vooral wanneer. Terecht wierp de hoofd
redacteur van De Morgen op waarom de 
Kosovaren wel militaire hulp krijgen aan
geboden en de Koerden niet. Als de Navo 
consequent is, zou het interventierecht 
vervangen moeten worden door een In
terventieplicht. Op die manier zou overal 
ingegrepen worden waar volkeren op een 
onrechtmatige of gewelddadige wijze 
worden onderdrukt. Het ziet er niet naar 
uit dat de westerse wereld daartoe bereid 
is Binnen de Navo speelt bijv. Turkije een 
te voorname strategische rol opdat de 
Turkse overheid al te zichtbaar voor het 
hoofd zou worden gestoten. 

Er wordt aldus met twee maten en ge
wichten gewerkt. Bovendien zet het in
terventierecht - en dat mag voortaan 
duidelijk zijn - het wankel Internationaal 
evenwicht op het spel. De Russen, die de 
Serven steunen en niet bij het inter
nationaal overleg werden betrokken, voe
len zich gekwetst en vernederd. Dat leidt 
tot gespannen internationale verhoudin
gen die aan de meest wankele momenten 
van de Koude Oorlog doen terugdenken. 
Temeer, daar de nationalistische en com
munistische gevoelens onder de Russi
sche bevolking worden versterkt Zelfs 
gematigde liberale Russische vertegen
woordigers smeken het Westen de di
aloog tussen Kosovaren en Serven te her
vatten Zoniet dreigt Rusland In een spiraal 
van geweld en instabiliteit terecht te ko
men. Ook de stabiliteit in centraal Eu
ropese landen wordt bedreigd. Denken 
we daarbij aan de toenemende span
ningen tussen de Oost-Duitse en West-
Duitse bevolking. 

Uiteraard dreigt het militaire optreden van 
de Navo de tegenstellingen tussen alle 
volkeren uit de Balkan op te drijven Bo
vendien heeft de bijna virtuele ooriogs-
voerlng er enkel toe geleid dat de Serven 
hun positie versterken en de Kosovaren 
beestachtig worden uitgemoord. In feite 
kan Milosevic slechts op de knieën worden 
gedwongen indien ook grondtroepen 
worden ingezet. Welke Vlaming, Bnt of 
Spanjaard is bereid naar het front te trek
ken? Men hoeft zich geen begooche
lingen te maken over de solidariteit tussen 
de Europese volkeren. Er rest geen andere 
oplossing dan de dialoog te hervatten. De 
Europese landen horen zich intussen be
reid te verklaren de vluchtelingen een 
recht tot verblijf toe te kennen zolang het 
geweld aansleept. Op zijn minst deze so
lidariteit moet opgebracht worden. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
„Ik was gisteren niet aanwezig bij de 

incidenten. Ik heb wel vernomen dat 

de manifestanten met hun gedrag 

sommige reacties hebben uitgelokt. 

Men was niet gewelddadig, maar ging 

over de schreef, wat tot een 

confrontatie leidde. De ene politiehond 

die Kraainem rijk is, volgt een 

opleiding aan de politieschool. De 

hond heeft twee jaar anciënniteit bij de 

rijkswacht en zal worden ingeschakeld 

in de nieuwe eenheidspolitie. (Gelach) 

Eventuele schade kan via een 

burgerlijk geding worden geregeld. De 

VKT bracht haar relaas van de feiten: 

'Man bijt hond' (Gelach)." Het 

antwoord van minister van 

Binnenlandse Zaken Luc Van den 

Bossche op een parlementaire vraag 

over het optreden van een politiehond 

tijdens een manifestatie van TAK-

militanten. Letterlijk uit Beknopt 

Verslag van 11 maart jl. 

• W E T S T R A A T 4 

V' rerleden week verklaarde minister van 
Landsverdediging Jean-Pol Ponceiet 

(PSC) dat er geen pian bestaat om zonder 
vredesakkoord tussen Serviërs en Kosovaren 

grondtroepen naar Joegoslavië te sturen. Vandaag 
denkt men daar anders over. 

Wat na de bommen? 

4 

In de Kamer van Volksvertegenwoor
digers lichtte minister van Landsverde
diging Jean-Pol Ponceiet (PSC) de be
slissing van België om deel te nemen aan 
de luchtaanvallen in Joegoslavië toe. 
,fielgié ziet de luchtaanvallen niet op de 

eerste plaats als een afstraffing van Mi

losevic, maar wel als een ultiem middel 

om alsnog een regeling uit de brand te 

slepen en om de militaire agressie van 

Belgrado tegen de Kosovaarse bevolking 

een halt toe te roepen." 

MOGE GOD BESCHERMEN 

De meeste partijen stemden in met een 
militaire interventie van de Navo in 

Joegoslavië. Al vielen er niettemin kri
tische geluiden te horen. Vooral de op
positiepartijen betreurden het democra
tisch deficit van de Navo. De Waalse 
socialist Jean-Pol Henry liet niet na om 
'binnenlandse' lessen te trekken uit een 
'buitenlandse' burgeroorlog. „Laten we 

hopen dat deze crisis de ogen zal openen 

van de voorstanders van culturele en 

taaizuiverheid, van de wet van de sterkste 

en van de uitsluiting van vreemdelingen. 

Het is niet ondenkbaar dat ook zij op een 

dag het slachtoffer worden van een ge-

dachtengoed dat ze propageren." Wilde 
Henry zijn partijgenoot/ean-Mane Hap

part de les spellen? Deze had daags 

Volgens VU-kamerlid Karel Van 
Hoorebeke had de Europese en 

internationale gemeenschap het 
geweld in Joegoslavië kunnen 

vermijden. 

voordien laten weten dat Voeren tot 
Wallonië behoort en de Brusselse regio 
moet worden uitgebreid, zodat in 
Vlaams-Brabant voortaan de 'wet van de 

Vlaams parlement? 
Eertijds keurde het Vlaams parlement met 
een bijzonder decreet en dus een twee
derde meerderheid de vervanging van de 
benaming Vlaamse raad door Vlaams par-
lementgoeü. Dat zou meteen betekenen 
dat de benaming Vlaams parlement op de 
verkiezlngslijsten staat vermeld. Toch is er 
een probleem gerezen. In art, 120 van de 
federale grondwet wordt nog steeds ge
bruik gemaakt van de term Vlaamse raad. 
Indien tijdens de verkiezingen van juni 
1999 de benaming Vlaams parlement 
wordt gehanteerd, dan zou dat wel eens 
als 'ongrondwettelijk' aanzien kunnen 
worden Op die manier zouden de ver
kiezingen zelfs ongeldig verklaard wor
den. 
Het waren de democratische Vlaams-na
tionalisten die voor het eerst het mo
gelijke probleem In de Kamer van Volks
vertegenwoordigers aankaartten. Eind 
oktober 1998 vroeg VU-kamerlid Annemie 
Van de Casteele aan minister van Bin
nenlandse Zaken Luc Van den Bossche (SP) 
of de term Vlaams parlement al dan niet 
tijdens de verkiezingen van juni 1999 zou 
gebruikt worden. De minister antwoordde 
bevestigend en zag daar geen juridische 
graten in. 

Inmiddels kwam de kat op de koord, want 
verschenen de verkiezingsonderrichtin
gen in het Belgisch Staatsblad. Daarin is 
sprake van de 'Vlaamse raad', in het 
Vlaams parlement voelde VU-volksverte-
genwoordlger Etienne Van Vaerenberg 
minister van Binnenlandse Aangelegen
heden Leo Peeters (SP) aan te tand. 
„ V\/elke van de twee benaderingen zal op 
13 juni gebruikt worden ? Wat is het mon
delinge engagement van de federale mi
nister van Binnenlandse Zaken waard? En 
welke waarde heeft ons eigen bijzonder 
decreet?' De minister antwoordde dat 
ook de Vlaamse regering op het gebruik 
van de term Vlaams parlement aanstuurt, 
maar dat „één en ander eerst federaal 
moet worden uitgeklaard." 
En dus vroeg VU-kamerlid Geert Bourgeois 
aan minister van den Bossche hoe 'één en 
ander' eindelijk zal uitgeklaard worden. De 
minister antwoordde dat er inderdaad een 
'juridisch probleem' is gerezen. Temeer, 
omdat de behoudsgezinde Senaat om 
volstrekt onbegrijpelijke redenen op 4 
maart jl. een voorstel tot herziening van 
art. 120 van de grondwet heeft verwor
pen. Al meent CVP-senator Ludwig Caluwé 
dat de federale regering de Senaat In

fluisterde dat een grondwetswijziging niet 
hoefde. De term Vlaams parlement kan 
ook zonder grondwetsherziening op de 
stembrieven, zo zou de federale regering 
de Senaat geadviseerd hebben. Binnen de 
federale regering worden de jongste tijd 
nogal wat tegenstrijdige antwoorden ge
boden op de vraag wat nu al dan niet via 
een grondwetswijziging moet doorge
voerd worden. Denken we daarbij aan de 
oeverloze discussie over de verklaring tot 
herziening van de grondwet in het licht 
van een nakende staatshervorming. 
Van den Bossche beoordeelt dit alles als een 
„juridisch-technisch vervelende zaak." 
Hoezo? Tegelijk insinueert de minister dat 
de Brusselse hoofdstedelijke raad het 
voorbeeld van het Vlaams parlement wel 
eens zou kunnen volgen en daarom de 
benaming hoofdstedelijk raad zou willen 
vervangen door Brussels pariement. Zo
wel het Vlaams pariement als de Vlaamse 
regering zijn de kwestie intussen grondig 
beu. Het Uitgebreid Bureau van het 
Vlaams parlement heeft voorzitter Nor-
bert De Batselier (SP) verzocht het pro
bleem ter sprake te brengen op de ver
gadering van de voorzitters van alle par
lementen. Intussen zal Van den Bossche 
het federale pariement Inschakelen „om 
alsnog een oplossing mogelijk te maken." 
Wie weet vragen de Franstallgen daarvoor 
een prijs. 

(evdc) 

sterkste' zou gelden. 
De extreem-rechtse Franstalige Margue

rite Bastien liet een wel zeer originele 
mening horen. Voor de vurige pleit
bezorgster van het Belgisch unitarisme is 
„Kosovo de bakermat van het orthodoxe 

Servië. U verdedigt een etnische min

derheid tegen een soevereine staat." Geen 
enkele Belgische soldaat, aldus Bastien, 
mag voor Kosovo en de islam sterven. 
„Dat God onze soldaten en het orthodoxe 

Servië moge beschermen." 

GEWELD GEEN OPLOSSING 

VU-kamerlid Karel Van Hoorebeke be
perkte zich tot de kern van de discussie. 
„Waarom heeft de Europese en inter

nationale gemeenschap niet meteen het 

terechte Kosovaarse streven naar auto

nomie ondersteund?" De Servische leider 
Milosevic maakte daar hardhandig 
komaf mee. Het Kosovaarse zelfbeschik
kingsrecht had deel moeten uitmaken 
van de akkoorden van Dayton. Op die 
manier had men de spiraal aan geweld 
kunnen stoppen. „Tevens betreurt de VU 
dat niet kon worden opgetreden binnen 

het kader van een resolutie van de Vei

ligheidsraad en is de partij ontgoocheld 

over het gebrek aan Europese daad

kracht." 

Voor Van Hoorebeke biedt geweld geen 
oplossing. Temeer, omdat niet duidelijk 
is welk uiteindelijk doel men met de 
bombardementen voor ogen heeft. ,^l 

men Servië kunnen dwingen om het ak

koord van Rambouillet te ondertekenen? 

Of ligt het in de eerste plaats in de 

bedoeling aan de etnische zuivering een 

einde te maken ?" Van Hoorebeke wil dat 
dringend een antwoord geboden wordt 
op de vraag wat er na de bombar
dementen of luchtaanvallen staat te ge
beuren. „Het is nu reeds duidelijk dat na 

het militaire ingrijpen euro's en dollars 

nodig zullen zijn om stabilisatie in de 

regio te bekomen." 

Van Hoorebeke kan zich vanuit prin
cipieel-pacifistische overtuiging niet ach
ter het optreden van de Navo scharen. 
„Onderhandelingen tussen de strijdende 

partners zijn de enige, doeltreffende weg 

om een blijvende overeenkomst af te 

sluiten." Alleszins moet België interna
tionale druk uitoefenen om het zelf
beschikkingsrecht van de Kosovaren te 
steunen. Op basis van dit uitgangspunt 
moet naar een politiek akkoord gestreefd 
worden. Daarbij is nood aan een 'peace
keeping-force' om de toepassing van het 
akkoord af te dwingen. Van Hoorebeke 
erkende dat de weigering van Milosevic 
om een 'vredesleger' op het grondgebied 
toe te laten „het wantrouwen heeft op

gewekt." 

(evdc) 
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In januari gaf minister van Sociale Zaleen 
Magda De Galan twee extra geschenken 
aan de ziekenfondsen als toetje op een 
vier jaar durend royaal toelagenbeleid. 
Net voor de verkiezingen kan dit helpen 
bij het mobiliseren van de troepen. De 
ziekenfondsen mogen naast de ca. 25,8 
miljard fr. die ze reeds ontvangen voor 
hun administratiekosten nog eens reke
nen op 263 miljoen fr. extra om zich aan 
de euro te gewennen en om het jaar 2000 
voor te bereiden. Twee weken eerder had 
de minister ook al de spons geveegd over 
de 63,34 miljard frank tekorten van de 
ziekenfondsen. Het RIZIV neemt die 
tekorten over. 

De bedragen die de sociaal verzekerden 
betalen worden verdeeld over de ver
schillende parastatale Rijksdiensten van 
de Sociale Zekerheid. Dit zijn de Rijks
dienst voor Pensioenen (RVP), de Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), 
het Rijksinstituut voor Ziekte en Inva
liditeitsverzekering (RIZIV), de Rijks
dienst voor Kinderbijslag, enz.... 
De RVP betaalt de pensioenen groten
deels rechtstreeks uit aan de gerechtig
den, zij besteedt aldus ca. 0,78% van haar 
begroting aan administratieve kosten. 
Om historische redenen is dit in een 
aantal deeltakken van de SZ anders ge
organiseerd. In de werkloosheidsverze
kering stort de RVA de uitkeringen voor 
de werklozen door naar de verschillende 
vakbonden die als doorgeefluik optreden. 
Zij ontvingen m 1998 meer dan 5 miljard 
fr. van de RVA voor administratieve on
kosten. Dit is 2,10 % van het totaal RVA-
budget. 

ZIEKEN BETALEN 

In de gezondheidszorg en ziekte- en in
validiteitsverzekering zijn het de zieken
fondsen die als schakel tussen RIZIV en 
verzekerden fungeren. Zij ontvingen in 
1998 ca 25 miljard fr.voor de functie van 
tussenschakel. Dit is 4,7 % van het totaal 
budget van het RIZIV 
Annemie Van de Casteele (VU-fractie-
voorzitter in de Kamer) berekende dat de 
middelen die de ziekenfondsen toege
kend krijgen uit de Sociale Zekerheid 
voor hun werkmgskosten tussen '85 en 
'98 van 18 miljard tot 25 miljard op
liepen. Dit is een verbazende evolutie, 
want een gemiddelde jaarlijkse toename 
van 3%. De stijging van de administra
tiekosten blijkt proportioneel groter dan 
de toename van de middelen voor de hele 
gezondheidssector. De kosten voor het 
beheer door de mutualiteiten stijgt sneller 
dan de totale som aan uitbetaalde pres
taties. Bij wet was de maximum groei 
sinds 1994 voor de gezondheidsector 
nochtans vastgelegd op jaarlijks 1,5 %. 
De toename van de administratiekosten 

e gewoonte wil dat ministers in het vooruitzicht 

van verkiezingen nog eens diep in de staatskas 

tasten. Een snoepje hier, een snoepje daar; het kan 

allemaal helpen om de achterban gunstig te (doen) 

stemmen. Maar wat Magda De Galan (PS), minister 

van Sociale Zaken, aan geschenken heeft uitgedeeld 

zijn echt geen snoepjes meer! 

4 SOCIALE Z E K E R H E I D ^ 

en tegemoetkomingen aan de zieken
fondsen overschrijdt deze norm; jaarlijks 
2,99% in de voorbije legislatuur. De 
norm kan enkel gehaald worden door dit 
in de uitkeringen te compenseren. De 
zieke betaalt hiervoor de prijs. 

de sociale franchise en in 1998 nog eens 
75 miljoen voor de invoermg van de 
sociale identiteitskaarten. 
In de bevoegde kamercommissie liet de 
VU de minister weten dat de zieken
fondsen als enigen ontsnappen aan de 

Dit zijn geen 
snoepjes meer! 

EXTRAATJES 

Enkele maanden voor de verkiezingen 
kent minister Magda De Galan (PS), 
zogezegd in het vooruitzicht van euro en 
millennium, nog eens 263 miljoen extra 
middelen toe aan de ziekenfondsen. Eer
der, in 1997 en in 1998, had de minister 
reeds 500 miljoen extra toegekend voor 

strenge besparingen die de regering toe
past. Ziekenhuizen die voor gelijkaardige 
zware kosten staan moeten niet op deze 
tussenkomst rekenen. 
Minister De Galan had twee weken eer
der al het theoretisch tekort van de zie
kenfondsen kwijtgescholden. Deze tekor
ten stapelden zich bij sommige mutu-

ahteiten op vanaf het ogenblik dat ze t.a.v. 
het RlZrV verantwoordelijk werden voor 
hun eigen uitgaven. Zo mag de soci
alistische mutualiteit de spons halen over 
86,9 miljard fr. tekorten 
Een ministerieel afscheidscadeau dat kan 
tellen! 

Johan Basiliades 

(De auteur is medewerker 
van de VU-kamerfractie) 

Antwerpen heeft als grootstad niet enkel mooie l<anten. Door omstandigheden leeft 
een aanzienlijk aantal mensen in veel minder goede omstandigheden. Zij hebben te 
maken met armoede, werkloosheid, slechte huisvesting of ziekte, ...en in veel gevallen 
met een combinatie ervan. 
Het OCMW-Antwerpen pakt deze problemen individueel aan, op maat van de cliënt. 
Daarvoor wordt ons aanbod van laagdrempelige dienstverlening voortdurend verder 
uitgebouwd. Elke Antwerpenaar kan nu in één van de 22 sociale (wijk) centra van het 
OCMW terecht bij één van de 210 maatschappelijk werkers. Dit team zal nog verder 
worden uitgebreid. Wij zoeken : 

gemotiveerde maatscliappelijlc werlc(st)ers 
en sociaal verpleegicundigen 
Heb je een A1-diploma maatschappelijk assistent of sociaal verpleegkundige en 
beschik je over een gezonde dosis enthousiasme, dan ben jij waarschijnlijk de 
persoon die we zoeken. 

Wat wordt jouw taak ? 
• als basismedewerk(st)er werk je binnen het team van een sociaal (wljk)centrum, 

een sociale dienst van een ziekenhuis of In één van de diverse OCMW-Instelllngen 
en -projecten 

• je bent de vertrouwenspersoon voor je cliënt 
• op basis van je dossiers formuleer je voorstellen tot hulpverlening aan het bevoegde 

beleidsorgaan, volgt deze verder op en koppelt beslissingen terug naar je cliënt 

J i j . . . 
• bent gewend correct en nauwkeurig te werken 
• beheerst vlot de gesprekstechnieken en bent ook schriftelijk communicatievaardig 
• kan zonder problemen een vertrouwensrelatie opbouwen en kan je vlot Inleven In 

de situatie van de cliënt 

... en je voldoet aan volgende voorwaarden : 
• je bezit een diploma hoger niet-universltair onderwijs : Al maatschappelijk assistent 

of sociaal verpleegkundige 
• je geniet de burgerlijke en politieke rechten 
• je bent van onberispelijk gedrag 
• je bent niet In overtreding met de dienstplichtwetten 

Wat mag je van ons verwachten ? 
• een Interessante en afwisselende job met verantwoordelijkheid 
• een positieve werksfeer, waarbinnen kwaliteitszorg en gemotiveerde Inzet voor 

de cliënt centraal staan 
• de mogelijkheid te werken binnen een moderne en dynamische sociale dienst. 
• diverse mogelijkheden tot vorming en bijscholing 
• ruime Interne mobiliteit en doorgroeimogelijkheden binnen diverse diensten 

en projecten 
• een bij je opleiding en ervaring passend salaris 

OCIVIW 
A n t w e r p e n 

Wij verwachten je 
sollicitatiebrief met 
curriculum vitae en 
motivatie ter attentie 
van: 

Emiel Everdepoel 
directeur Personeelszaken 
OCMW-Antwerpen 
Lange Gasthuisstraat 39 
2000 Antwerpen 

Inhoudelijke informatie 
over deze job kan je 
bekomen bij: 

Kanna Lenaerts 
diensthoofd 
OCMW-Antwerpen 
Lange Gasthuisstraat 32 
2000 Antwerpen 
Tel. (03) 223 58 33 
Fax (03) 231 01 73 

Magda De 
Galan was - zo 
net voor het 
einde van de 
legislatuur -
bijzonder gul 
voor o.a. de 
ziekenfondsen. 

s 
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D e vereniging van West-Europese parlementsleden 

voor Afrika (Awepa) organiseerde in Kigali een conferentie 

over de toestand in het gebied van de Grote Meren. Samen met 

vertegenwoordigers van Rwanda, Burundi, Tanzania, Oeganda 

en Congo waren Awepa-leden van Ierland, Groot-Brittannië, 

Nederland en België aanwezig. 

Ook Jan Caudron was in Kigali en bracht volgend bericht mee. 

• LANDUIT # 

"Ju 

J«Caudron 

Erekamerlid 
Jan Caudron 

fungeerde als 

voorzitter 

van de 
vergadering. 

6 

Rwanda moet het hoofd bieden aan twee 
grote uitdagingen: het herstel en de na
tionale verzoening na de tragische vol-
kenmoord van 1994 en het bestrijden van 
de armoede in een duurzame ontwik
keling. Dit waren de voornaamste lijnen 
van de conferentie die van 17 tot 19 
maart in hotel Des Mille Collines te Kigali 
doorging, een niet onbelangrijke bijeen
komst waaraan zowel de Wereldbank als 
het Ontwikkelingsplan van de Verenigde 
Naties hun steun verleenden. 

GENOCIDE 

Zowat alle Rwandese families hebben te 
lijden van de genocide. Een miljoen men
sen werd vermoord terwijl de helft van de 
bevolking werd verplaatst. De natuurlijke 

en menselijke hulpbronnen zijn ernstig 
beschadigd. De massale terugkeer van een 
miljoen vluchtelingen, eind 1996, heeft 
de spanning in het land nog verhoogd. 
Rwanda heeft de ontwikkelingsgraad van 
vóór de oorlog nog niet herwonnen en 
fundamentele problemen blijven aanhou
den. De bevolkingsaangroei en 
-dichtheid zijn een van de hoogste van de 
wereld. De rurale bevolking hangt in zijn 
overlevingsstrijd voor 90% af van de 
landbouw. 

Het land heeft te kampen met gezond
heidsproblemen waarbij malaria en HIV 
lelijk huishouden. Het ontbreekt de 
Rwandese administratie en justitie aan 

terstand is men er met internationale 
steun in geslaagd gedurende de jongste 
vier jaar een betekenisvolle vooruitgang 
te boeken. Er werd een strategie op lange 
termijn uitgestippeld om het land er weer 
bovenop te krijgen. 

De landbouwproductie bereikt 86% van 
het normale peill en de industriële pro
ductie haalt 78% van het niveau van vóór 
de oorlog. Koffie en thee zijn de be
langrijkste producten maar het meren
deel van de landbouwproductie is be
stemd voor de overleving. 

Het afbouwen van de schuldenlast is een 
van de belangrijkste uitdagingen. 

Hoopvolle evolutie 
rond Grote Meren 

gekwalificeerd personeel om de 120.000 
gevangenen, verdacht van moord, te be
rechten. De helft van de bevolking is 
analfabeet en de scholen zijn dun be
volkt. 
Niettegenstaande de economische ach-

SICNALEN 

Besluiten en aanbevelingen van de con
ferentie van Kigali beloven een betere 
toekomst. Er wordt aangedrongen op 
regionale samenwerking. De parlemen
ten van de sub-regio zullen de twist-

Franse vrüclenkers tegen 
volksgemeenschappen 

Tot de vele mensensoorten die door het 
nationaal-soclallsme vervolgd zijn gewor
den, behoren ook de vrijdenkers. Uit deze 
slachtoffersroi hebben die altijd al geheim
zinnig aandoende lieden democratische 
adelbrieven gehaald. Men zou daar wat 
voorzichtiger moeten mee zijn. Het vol
staat niet anti-nazi of anti-fascist te zijn om 
voor democraat te kunnen doorgaan. Een 
sprekend voorbeeld hiervan leveren de 
communisten. 
Het geval van de vrijdenkers is minder 
sprekend maar hun besloten knngen zijn 
bezwaarlijk democratisch te noemen. 
Er is meer. Ongeveer eenjaar na de feiten is 
ons een uitgetikte versie onder ogen ge
komen van één van de uitzendingen die 
het Groot-Oosten van Frankrijk elke week 
verzorgt voor France Culture, in dit geval bij 
monde van René Andrau. 
Deze uitzendingen geven de officiële lijn 
van het Groot-Oosten weer Alleen de 
toonaangevende bestuursleden ervan ne
men er deel aan In hun uitzending van 1 
februari 1998 zetten zij hun standpunt 
uiteen tegenover - beter gezegd tegen -
het eventuele ondertekenen van de Eu
ropese kaderconventie ter bescherming 
van nationale minderheden. Het leek ons 
de moeite waard de desbetreffende pas
sussen uit die standpuntverklaring te ver
talen. Zij verschaffen de lezer een scherper 

inzicht in de ware bedoelingen van hen die 
- ook in België, ook in Vlaanderen - storm 
lopen tegen het bestaansrecht van volks
gemeenschappen. 
„Onze traditioneel los van elke godsdienst 
staande benadering van de wereld is met 
voorbijgestreefd. Dagelijks zijn wij getui
gen van pogingen om hieraan afbreuk te 
doen Het gevecht voor een maatschappij, 
losvan beïnvloeding door godsdienst, blijft 
actueel. Het heeft aan diepte gewonnen 
door toevoeging van een strijdpunt dat 
bijvoorbeeld in het begin van onze eeuw 
nog niet bestond. Het gevecht voor zulke 
lekenwereld houdt namelijk heden ten 
dage de weigering in van elke gemeen
schap, want gemeenschap leidt tot on
aantastbaarheid Untégrlsme). 
Met gemeenschap is niet alleen godsdien
stige gemeenschap bedoeld. Er zijn ook 
gemeenschappen die zich als taalgemeen
schappen voordoen; doch wat schuilt 
daarachter? Een volksgemeenschap (une 
communauté ethnique)\ Dót alles bete
kent op termijn de dood van de Republiek. 
Onder invloed van de crisis betekent dit de 
terugkeer naar zeer moderne Identiteiten, 
die moeten uitlopen op botsingen. Wel
iswaar is Frankrijk Joegoslavië niet en dreigt 
het dit ook in de nabije toekomst niet te 
worden. Toch acht ik er mij gelukkig om dat 
zowel linkse als rechtse regeringen ge

weigerd hebben, onder één van de ont
werpen van Europese conventies ter be
vordering van de organisatie van etnische 
taal- en godsdienstgemeenschappen hun 
handtekening te plaatsen. Omdat dit het 
enige middel is om de eenheid van de 
Republiek in stand te houden. Men mag 
geen enkele bres laten slaan; in een optiek 
van openheid zou zij tot in het oneindige 
verruimen." 
„Gemeenschap op zichzelf is met slecht in 
zich. Elke mens leeft in verschillende ge
meenschappen, een dorp, een leeftijds
groep, een oudgediendentroep van het 
leger, collegevrienden, het zijn allemaal 
privé-gemeenschappen, dat behoort al
lemaal tot het privé-leven (...) 
De gemeenschap wordt gevaarlijk zodra zij 
een politieke gedaante wil aannemen. Dat 
betekent de doodsteek voor de politiek 
zoals wij die bedoelen (..), Het betekent 
een voortdurende botsing. Deze botsing 
kan alleen dan ophouden wanneer één van 
de botsende partijen verdwijnt." 
Wij kunnen gemakkelijk gissen welke van 
de botsende partijen Frankrijks Groot-Oos
ten wenst te zien verdwijnen. Onze broe
ders en zusters uit de Westhoek horen er 
bij. 
Wij weten dat niet alle vrljdenkersloges 
over één kam mogen geschoren worden. 
De Belgische zijn bovendien de Franse niet. 
Toch ware het van belang, hun stand-
punt(en) tegenover ons nationaliteiten
vraagstuk te kennen. Want langs hun on
zichtbare kanalen om laten zij misschien 
een onvermoede aanzienlijke en oncon
troleerbare invloed gelden. 

Karei Jansegers 

punten in dialoog uitpraten en pogen de 

uittocht van menselijk en financieel ka

pitaal te verhinderen. 

De regionale samenwerking kan vrede, 

stabiliteit en verzoening bewerkstelligen, 

samen met sociale en economische ont

plooiing. Een moderne landbouw moet 

de voedselvoorziening van de bevolking 

verzekeren, terwijl een gunstig industrieel 

investeringsklimaat de tewerkstelling en 

de economische groei moet stimuleren. 

De conferentie vraagt kwijtschelding van 

de schuldenlast op voorwaarde dat de 

militaire uitgaven herleid worden tot een 

aanvaardbaar niveau en dat duidelijke 

vredessignalen worden gegeven. 

De corruptiebestrijding moet ernstig ge

nomen worden. De herverdeling van de 

rijkdom ten voordele van de armsten is 

een dringende noodzaak. De congres

gangers erkennen het belang van de 

privé-sector in de heropbouw van het 

land en de bestrijding van de armoede. 

Ook de belangrijke rol van de vrouwen 

werd door het congres onderstreept. Zij 

zorgen voor het voedsel, voeden de kin

deren op en zijn doorgaans de eerste 

slachtoffers van een conflict of een crisis. 

De gelijkheid en de deelname van de 

vrouw in alle sectoren van de maat

schappij is dus vanzelfsprekend. 

HOOPVOL 

De jongste dertig jaar worden geken
merkt door voortdurende gewelddaden 
en moordpartijen die de armoede nog 
hebben aangescherpt. De parlementsle
den van de landen van de sub-regio 
moeten de middelen onderzoeken om 
conflicten via dialoog te voorkomen en te 
beheersen. 

Een oplossing van het probleem van de 
vluchtelingen zou de vrede en de sta
biliteit bevorderen en de voorwaarden 
verbeteren van de socio-economische 
ontwikkeling. 

Het initiatief van Awepa om deze re

gionale conferentie te organiseren werd 

sterk gewaardeerd. De bijeenkomst bood 

een enige gelegenheid om van gedachten 

te wisselen onder parlementairen, re

geringen en burgers uit het gebied van de 

Grote Meren en met vertegenwoordigers 

van de internationale gemeenschap. 

De duidelijke verbintenis van gezagheb

bende politici uit de regio om ernstig 

werk te maken van wederopbouw in vrede 

stemt ons hoopvol om de zo getergde 

plaatselijke bevolking een betere toe

komst te verzekeren. 

De positieve rol en het organisatietalent 

van Jan Nico Scholten (Nederland) als 

algemeen voorzitter en van Lydia Maxi

mus als voorzitter Awepa-België verdie

nen alle lof en waardering. 

Jan Caudron 
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F 
rans Van den Wyngaert is misschien wel de beste 

scheidsrechter van België, zeker van de voorbije 

twintig jaar. Hij floot een Uefacupfinale en leidde veel 

Belgische topwedstrijden in goede banen. Hij is directeur 

van een migrantenschool in het Antwerpse en weet wat het 

betekent voor hete vuren te worden geplaatst. Van den 

Wyngaert is dan ook een wijs en gerespecteerd man. 

^ SPORT ^ 

Nu Frans Van den Wyngaert het einde van 
zijn scheidsrechterscarrière nadert wordt 
hij door de media opgezocht. Van den 
Wyngaert geeft dan tekst en uitleg bij de 
stand van zaken in voetballand en zijn 
woorden zijn het overwegen waard. 

HINKEN 

In Knack van 24 maart stelde hij: Het 
respect is uit de stadions verdwenen; 
vroeger waren er topvoetballers waar 
door vriend en tegenstander, door het 
publiek en wellicht ook door de scheids
rechters werd naar opgekeken. Van den 
Wyngaert vernoemt Van Himst, Jurion en 
Cruyff. Hij floot matchen - de ref de
buteerde in 1971 in onze hoogste klasse -
waarin die spelers aan de aftrap ston
den. 

Vandaag zijn snelheid en fysieke inzet zo 
belangrijk geworden dat spelers met een 
intrinsieke meerwaarde daardoor geneu
traliseerd kunnen worden; de schoon
heid en het aantrekkelijke verdwijnen 
daardoor uit het spel. De spektakel
waarde vermindert. 

Het voetbal in België ligt tien jaar achter 
op het buitenland, daarvoor werd van uit 
verschillende instanties al jaren geleden 
gewaarschuwd. Onze jeugd hinkt con
ditioneel hopeloos ver achterop. De over
heid en de onderwijsinstanties bleven 
doof. Hoelang is het geleden dat in Ant
werpen een nieuwe sporthal of een nieuw 
zwembad werd gebouwd? 
Aan die fysieke malaise kunnen zich enkel 
individuele sporters onttrekken. Ju
doka's, zwemmers en wielrenners. De 
internationale successen van enkele zaal-
sportteams zijn grotendeels gebouwd op 
vreemd talent. De Belgische voetbalclubs 
kunnen Europees niet langer overwin
teren en de nationale ploeg wint nau
welijks nog een match. In het verlengde 
daarvan worden ook de Belgische 
scheidsrechters niet langer aangeduid 
voor belangrijke internationale mat
chen. 

De terugval van de nationale ploeg is 
symptomatisch voor ons voetbal. Jonge 
spelers met aanleg worden bijna onmid
dellijk na hun debuut in het eerste elftal 
weggekocht door kapitaalkrachtiger 
clubs die hen dan nog nauwelijks speel-
gelegenheid bieden. Jan Ceulemans en 
Franky Van der Eist hadden jaren nodig 
om te groeien. Geduldig bouwen is er niet 
meer bij wanneer men langs de kant met 
contracten staat te zwaaien die drie vier 
keer zwaarder wegen. Daar komt bo
venop dat de import van buitenlands 
talent kwalitatief nauwelijks nog wat 
voorstelt. 

MATENNAAIEN 

De terugval van het kwaliteitsniveau is 

een internationaal verschijnsel. Marco 
van Basten was op zijn dertigste fysiek en 
mentaal kapot gestampt en het ziet er 
naar uit dat Ronaldo op zijn tweeën-
dertigste een versleten man is... Scheids
rechters treden vaak te laks op en een 
strenge aanpak, zoals tijdens de jongste 
wereldbeker, wordt gaandeweg versoe
peld. De arbitrage is niet in alle landen 
even streng en dat schept problemen. 
Ploegen uit landen waar men de regels 
wel toepast kunnen daardoor interna
tionaal benadeeld worden. Het heeft ook 
allemaal te maken met de maatschap

van het veld doen sturen. Matennaaien 

heet dat... 

Jongeren zijn niet meer echt welkom bij 
de clubs. Ze bedanken ervoor als goed
kope babysit te functioneren en slaan de 
lidgelden drastisch op. De overheid past 
andermaal, overweegt nauwelijks sub
sidiëring waardoor de clubs met hun 
sociale verplichten zouden kunnen ge
confronteerd worden. In het buitenland 
zijn scholen en sportclubs meer op elkaar 
afgestemd. Hier is dat ondenkbaar. 
„Bezuinigen" klinkt het almaar van over
heidswege... 

Streng oordeel 
pelijke context. Het gebrek aan respect is 
algemeen. Op het voetbalveld heeft nie
mand nog respect oor de anderen, niet 
voor de scheidsrechter en niet voor het 
publiek. De ene ploeg wil de andere van 
het veld schoppen en de andere wil de ene 

Het Belgisch voetbal dankt zijn betere 
dienaars maar erg moeizaam. Dat is ge
weten. Het is zeer de vraag welke toe
komst er voor een ervaren en moedig man 
als Van den Wyngaert in ons voetbal nog 
is weggelegd. De man heeft zich op het 

spelletje, op de jeugd en op de maat
schappij toegelegd. Hij kan veel bijbren
gen. Overigens legde hij in zijn gesprek 
met Koen Meulenaere nog andere vingers 
in diepe wonden. Stelde hij niet on
verbiddelijk ongedwongen dat de ver
lichte bokalen, dat zi]n de loges waarin 
„invites" als vissen naar lucht en voedsel 
happen, misschien financieel noodzake
lijk zijn maar zeker de authenticiteit van 
het voetbal aantasten. 

Olympos 

Frans Van den 
Wyngaert 
weet wat het 
is voor hete 
vuren te 
staan 
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Geweldig voorseizoen 
4 april is het zondag, Pasen en... de Ronde 
van Vlaanderen. Driemaal hoogdag. Drie
maal feestdag In Vlaanderen, We kunnen 
nu al voorspellen dat de belangstelling 
overweldigend zal zijn. Het klassieke voor
seizoen loopt immers als een trein. Ge
weldige winnaars overal. Frank Vanden-
broucke, Jo Planckaert, Michael Boogerd, 
Andrei Tchmll, Johan Museeuw, Peter Van 
Petegem en Michaele Bartoll Niets dan 
kleppers op de podia. De groten laten zich 
zien. Er wordt gestreden op het scherp 
van de snede en dat Is een goede zaak 
voor de wielersport die positieve reclame 
nog steeds goed kan gebruiken De do-
plngperikelen liggen nog met achter de 
rug. In Frankrijk heeft het gerecht de 
boeken nog niet gesloten en in Milaan 
werden de renners voor dag en dauw uit 
bed gelicht om gezondheidscontroles te 
ondergaan. Het Is de gerechtelijke in
stanties blijkbaar menens. Maar de ren
ners treuren er niet om Zij bieden spek
takel van de bovenste plank. Achttien jaar 
na Fons De Wolf won een andere „Belg", 
geen gewone trouwens, de Primavera. De 
openingsklassleker. Andrei Tchmll maakte 
het verschil In de laatste achthonderd 
meter. Eén demarrage die ver genoeg 
droeg. Men moet dat kunnen, 
Tchmll Is niet iedereen natuuriijk, zijn zes
endertig jaren ten spijt, Tchmil, eigen
zinnig en koppig en nooit echt gebonden 
door ploegdiscipline, won eerder Parijs-
Roubalx en Parijs-Tours, Dat zijn koersen 
die een palmares ,,maken". De ex-Sov
jetburger is overigens nog niet aan het 
einde van zijn Latijn Hij Is een modelprof. 

Johan Museeuw kwam terug, met de ijver 
van een mier.. 

Gedreven en ambitieus. Hij heeft er alles 
voor over en zou doodgraag Vlaanderens 
mooiste winnen. Men Is dus verwittigd. 
De meest verblijdende zege kwam van 
Johan Museeuw In Dwars door België. 
Geen echte topkoers, dat weten we Maar 
desondanks. De held van Vlaanderen be
leefde zichtbaar genoegen aan zijn we
dergeboorte Hij ging ook maandenlang 
door de hel. Een gebroken knieschijf. 
Infectie met verwikkelingen, intensive 
care- het heette dat zijn leven In gevaar 
was en fietsen zou er nooit meer bij zijn. 

Maar Museeuw kwam terug. Met de ijver 
van een mier. Hij vreest nu terecht dat de 
venwachtlngen overtrokken zijn, Vlaan
deren wil hem zondag opnieuw als win
naar huldigen. Voor de vierde keer. De 
kans dat dit gebeurt is niet groot. In 
Johans linkerbeen ontbreken nog spieren, 
om die bij te kweken moet hij een gans 
jaar kunnen koersen, ,,Volgend jaar kan 
het opnieuw", zegde zijn ploegdokter en 
die weet waarover hij spreekt. Het zal dan 
laat zijn maar niet te laat. Museeuw Is 
Immers een man met klasse Sportlef en 
menselijk. Hij zegt nooit een onvertogen 
woord, hij heeft eigenlijk lak aan al de 
drukte rond zijn persoon en vertoeft liefst 
van al in familieknng Hij beheerst zijn 
emoties en gevoelens. Hij geeft zich nooit 
bloot In de Brabantse Pijl waagde hij zich 
in de slotkilometers aan een uitzichtloze 
demarrage met een veel te grote ver
snelling. Wellicht meer om zichzelf te 
testen dan om de koers te winnen Die was 
Immers voor Bartoli, de andere kopman 
van de Mapels die zondag dubbel zal te 
duchten zijn In Vlaanderens mooiste De 
Italiaan gaat door voor de beste klassieke 
coureur ter wereld Dat zal hij dan moeten 
bewijzen en dat zal niet vanzelf gaan 
Want ook Van Petegem heeft zijn boon
tjes te weken gelegd en Jo Planckaert, 
Vandenbroucke en Tchmll zien zichzelf als 
bijna zekere winnaars. Het wordt dus weer 
een heeriijke koers die alleen maar door 
een kampioen kan gewonnen worden. 
Van dat soort zullen er zondag veel rijden 
tussen Brugge en Meerbeke 

(Olympos) 
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Denkend aan 
Robert De Geyter 

Op vrijdag 26 maart hebben we, onder 

grote belangstelling, afscheid genomen 

van Robert De Geyter. 

Voor mij was dat ook het afscheid van een 

generatie mannen en vrouwen, die, sa

men met mijn ouders, mijn leven hebben 

getekend. Een generatie edelmoedige 

Vlaams-nationalisten, die alles, maar dan 

ook alles, veil hadden voor hun ideaal. 

Robert was een rasechte, koppige Gen

tenaar, hij werd op 14 december 1912 te 

Gent geboren en overleed er op 21 maart 

jl. 

Als kleine jongen mocht ik op 20 juli 
1935 aan de uitgang van de kerk een 

ruiker overhandigen aan zijn jonge bruid, 
Olga De Riemaecker.64 jaar later waren 
mijn bloemen voor hem bestemd, toen ik 
hem een laatste keer de hand mocht 
reiken in het St.-Lucas-hospitaal. 
Tussen beide ruikers lag een leven van 
inzet voor Vlaanderen. Robert was eerst 
lid van het AVNJ, later van de Vlaams-
Nationale Wacht, van de Grijze Brigade, 
van de Werfbrigade, van de Dietse Mi
litie, penningmeester van VNV-Gent-Ee-
klo, van 1936 tot 1939 uitbater van het 
Vlaams huis Uilenspiegel, financieel ver
antwoordelijke van de Dietse Militie, 
loonboekhouder in het Panderijtje te 

Brugge, secretaris-penningmeester van 
het VWG-Gentbrugge-Ledeberg, lid van 
Broederband, van Sneyssens en van de 
Volksunie. 

Onder de leiding van mijn vader maakte 
hij de trektochten naar Nederland mee, 
de banjo-avonden, de spreekkoren, de 
strijd voor de vernederlandsing van de 
Gentse Hogeschool en tegen Gand-Fran-

gais, de taalgrensactie, de strijd met ha
mer en teerborstel voor Nederlandstalige 
opschriften, de keiharde verkiezingscam
pagnes voor Elias en De Lille, de land
dagen van het VNV te Kester en Gent, de 
ordediensten tijdens de jaarlijkse IJzer-

OOST-VLAANDEREN 
Za. S april NINOVE: Paasfeest van 

VVVG-Ninove. Om I2u.30 in Salons Ter 
Kloppers, Aardeweg 96 te Outer. Uitgebreid 
menu aan 900 fr. p.p. Inschrijven en info bij 
René IVlartens (054/33.43.47) of Georges 
De Coster (054/35.71.79). 

DO. 8 april DEINZE: Valeer Cools 
spreeks over,,Waarden die verloren gaan". 
Om 14U.30 bij Carlo (Rotende Petegem). 
Org.: VVVC-Deinze. info. W. lowie 
(09/386.67.47. 

za. 17 april AAICEM: Eetfestijn 
van VU-Burst-Bambrugge-Aaigem. Van 
18U.30 tot 21 u. in zaal Torengalm, Dorp te 
Aalgem. Deelname 350 fr., kinderen 200 fr. 
Ook op zondag 18 april van 1 iu.30 tot I4u. 
Info: Christina Smekens (053/62.73.89). 

Zo. 18 april SINT-AMANDSBERC: 
Volksunie-Lentefeest met koud buffet. 
Vanaf 11u.30 in zaal Novacentrum, Ber-
nadettestraat 134. Eten om I2u.30. Toe-
gansprijs: 400 fr Gastspreker: Lieven De-
caluwe. Inschrijven vóór 15/4 bij Erwin 
Herman, 09/251.50.08. Org.: VU-Sint-
Amandsberg/Oostakker. 

Vr. 23 april SINT-AIUIANDSBERC: 
Cespreksavond over ,,de Natie Vlaande
ren" met prof Eric Defoort. Om 20u. in zaal 
St.-Elooi, Antwerpse stwg 275. Org.; VU en 
GoossenaertskringSInt-Amandsberg. 

Za. 24 april AALST: Jaarlijks Volks
unie-Restaurant van Groot Aalst. Vanaf 
18u. in feestzaal 't Kapelleken, Meuleschet-
testraat 24. Info: Danny Denayer 
(053/77.79.87), Antoine Van der Heyden 
(053/70.21.49) en Emi Feusels 
(053/70.34.66). 

za. 24 april NEVELE: Schotse 
avond. Om 20u. in feestzaal Novy. Toegang: 
350 fr., wk 300 fr.. Tot 14j. 200 fr, wk 150 
fr. Inschrijven bij Michel Roelens, 
09/371.62.68 Of fax 09/371.46.06. Org.: 
Vlaamse Vriendenkring Groot-Nevele. 

Vr. 7 mei DENDERLEEUW: Origi
nele Vlaamse en fantastische zangavond. 
Vanaf 20u.30 in de kantine van voetbalclub 

Standaard. Watteken 18. Met tekstboeken. 
Deelname 320 fr. (8 consumpties inbe
grepen). Org.: VU-Croot-Denderteeuw. 

Ma. 17 Ri^ DGiNS: Een groot 
kampioen aan het woord: Briek Schotte. 
Om 14U.30 bij Carlo (Rotonde Petegem). 
Org.: wvc-Deinze. Info. W. Lowie 
(09/386.67.47. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 1 aprïl TIEIT: Dr. Hugo Ryc-

keboer over „Het West-Vlaams dialect in de 
regio Roeselare-Tlelt". Om 20u. in ketder-
theater Malpertuis, Slnt-Michielstraat 7. 
Org.: A. Vanderplaetsekring. 

Zo. 11 aprii iZECElM: 4de Arron
dissementeel ledenfeest. Vanaf l lu.30 in 
zaal ISO, Sint-Jorisstraat 60. Aperitief -t-
vlees- en visbuffet. volwassenen: 550 fr., 
kinderen 250 fr Toespraak door Geert 
Bourgeois. Kaarten: Mare Pauwels, Izegem 
(051/31.18.88), Vlaams Huis, izegem 
(051/30.36.63) of arr. secretariaat Roese-
lare (051/25.00.51). Org. VU-arr KRT 

IMa. 12 april ROESELARE: Joris 
Van Severen en zijn tijd. Voordracht door R. 
Pauwels. Om 14u.30 in het Parochiaal Cen
trum, Kattenstraat 29. org.: VWG-Roe-
selare i.s.m. VCLD. 

WO. 14 april BRUGGE: Dia voor
dracht door Paul Lybeert over „Stap voor 
stap door West-Vlaanderen". Om I5u. inde 
Magdalenzaal, Violierstraat 7. Deuren om 
14u. Na de activiteit is er koffietafel voor 
wie dit wenst. Org.: VWG-Brugge-Noord. 

za. 24 april OOSTENDE: Leden
feest en etentje. Om 20u. in zaal Walraeve. 
Gastspreker: Jan Loones. Inschrijven bij be
stuursleden. Org.: VU-Oostende. 

WO. 28 april BRUGGE: Een Invi
tatie tot muziek beluisteren door zr Ga-
briëlte Claeys. Om I5u. in de Magdalenzaal, 
Violierstraat 7. Deuren om 14u. Na de 
activiteit is er koffietafel voor wie dit 
wenst. Org.: VWG-Brugge-Noord. 

lUla. 10 mei OOSTENDE: uiteen
zetting over dromen door Martine Wat-
teuw. Om 20u. in Trefcentrum, Aartsher
togstraat 4 te Oostende. Toegang 100 fr. 
Inschrijven op tel. 059/51.64.03. Org.: Ro-
denbachfonds West-Vlaanderen. 

VLAAMS-BRABANT 
za. 10 april ASSE: Jaariijks eet

festijn van VU-Asse. Vanaf 18u. in zaal 
Toverfluit, Gemeenteplein. Ook op 11/4 van 
llu.30 tot I6u. enop 12/4 vanaf 18u. 

zo. 11 april SINT-MARTENS-BO-
DECEM: 20ste Pannenkoekenfestijn en Bo
terhammen op zijn Pajots. Van 15 tot 20u. 
in het Trefcentrum Solleveld. Org.: VU-St.-
Martens-Bodegem en Groot-Dilbeek. 

Zo. 11 april DIECEM: Jaariijks Spa-
getti-festijn. Vanaf 12u. in zaal Gildehuis, 

Kosterstraat 1 te Dfegem. Kaarten bij be-
suursleden. Org.: vu-Diegem. 

Za. 17 apHi CRIiHBiRCEN: Jaar
lijks lente-etentje. Vanaf 17u.30 in sporthal 
E. Soens - Singel te Strombeek-Bever. Ook 
op 18/4 van 11U.30 tot 15u. Org.: VU-
Groot-Grimbergen. 

Do. 22 april BRUSSEL: Lunchge-
sprek met prof. F. Van Hemeiryck 
(Davidsfonds) over Cultuur en Vlaamse be
weging, hand in hand? Van 12 tot I4u. in 
het Vlaams Huis, Drukpersstraat 20. Brood
jes en drank ter beschikking. Org.: VCLD. 

Vr. 30 aprii NEDER-OVER-HEEM-
BEEK: de plaatselijke vu-afdeling organi
seert zijn 4de algemene quiz. Afspraak in 
zaal Familia, FVekemansstraat 131, 1120 
NOH. Inschrijving 400 fr per ploeg van max. 
5 deelnemers te storten voor 26 april op 
reknr 428-4053551-51 met de vermelding 
•Quiz & (ploegnaam)' of ter plaatse 500 
fr. Ruime parking. Aanvang: 20u. 

LIMBURG 
Za. 10 april HASSELT: Gezamen

lijke uitstap per bus van 3 WVG-afdelingen. 
Voormiddag: bezoek Koninklijk Museum 
voor Midden-Afrika met ,,Magisch Ma
rokko: de Berbers". Namiddag: Brussel Bin
nenste Buiten. Info WVG-Hasselt: 
011/81.11.59. 

za. 10 april HEUSDEN-ZOLDER: 
Zie Hasselt, info VVVC-West-Limburg: 
011/42.59.95. 

Za. 10 april SINT-TRUIDEN: Zie 
Hasselt. Info VWG-Sint-Truiden: 
011/68.72.40. 

Do. 22 april BREE: Praatcafé met 
Johan Sauwens over de Staatshervorming. 
Om 20u. in Café Cambrinus. Org.: vu-kan-
ton Bree. 

Za. 15 mei BREE: Lente- en ver
kiezingsbal van vu-kanton Bree In aan
wezigheid van de VU-kandidaten. Vanaf 
20u. in Parochiecentrum Tongerio-Bree. 
Inkom lOOfr 

ANTWERPEN 
vr. 9 april BONHEIDEN: Geert 

Bourgeois spreekt in de Krankhoeve, Grote 
Doelstraat te Bonheiden (bewegwijzerd) 
over Justitie in het algemeen, de com
missie Dutroux en het Octopusakkoord in 
het bijzonder. Aanvang 20u. Inkom gratis. 
Org. vu-Bonheiden. Info: Peter Criel 
(015/52.01.02-na 20U.) 

' WO. 21 april TURNHOUT: Johan 
Sauwens over ,,Vlaams zelfbestuur, nu of 
nooit". Om 20u. in Kedercafé De Warande; 
Org.: Vlaamse Kring Turnhout i.s.m. VCLD. 

Do. 22 april BOECHOUT: Burger, 
democratie en staatshervorming: naar een 
beter bestuur in Vlaanderen na juni 1999. 
Door prof. Matthias Storme. Om 20u. in de 

Benedenzaal GHdenhuls, St.-Bavoplein 8 te 
Boechout. info: Guy Leemans: 
05/455.43.83. 

Vr. 50 april BORCERHOUT: Quiz
avond in de Reuzenpoort. info Jan De 
Scheerder, tel. 03/236.45.40. Org.: Kring 
voor Vlaamse Volksontwikkeling. 

Zo. 11 aprii BORCERHOUT: Bezoek 
aan de tentoonstelling kunstschilder Rik 
Wegghe. Samenkomst om 14u.30 aan 't 
Kallement, Home st.Jozef Wommelgem. 
Deelname 100 fr - i cons, inbegrepen. . 
Org.: Kring voor Vlaamse Volksontwikke
ling. 

Za. 13 april EDECEIVI: Frans Van 
den Wijngaert, topscheidsrechter en 
schooldirecteur over „Beleefdheid, tucht 
en respect in onze maatschappij". Om 20u. 
in zaal De Basiliek, Hovestraat 69. Org.: 
Culturele Kring Edegem. 

za. 17 aprii WOMMELCEM: 16de 
Plantenruildag. Vanaf 13u. bij Sonja Her-
bosch-Maldoy, Kastanjelaan 4. Met deskun
dig advies van Walter Wessels. Muziek door 
Werner Alix. Org.: KK Jan Puimège. Info: 
03/353.68.94. 

WO. 21 april TURNHOUT: Johan 
Sauwens voer,,Vlaams zelfbestuur nu of 
nooit". Om 20u. in Keldercafé De Warande. 
Org.: Vlaamse Kring Turnhout. I.s.m. VCLD. 

Za. 24 april BORCERHOUT: Geleid 
bezoek aan de kapel van St.Jan Berchmans. 
Samenkomst om 14u.30 aan de ingang van 
het college, Meir36. Deelname 50 fr .Org.: 
Kring voor Vlaamse volksontwikkeling. 
Info: Jan de Scheerder, tel. 03/236.45.40. 

Za. 24 april CEEL: Hobby-beurs 
van 14 tot 20u. In het Parochiecentrum 
Ceel -Ten Aard. Ook op zondag 25/4 van 10 
tot 19u. Inkom gratis. Org. WVG-Geel. 

Do. 29 april ANTWERPEN: Debat 
over sociale zekerheid, wonen en veilig
heid. M.v.m. Patrik Vankrunkelsven. Van 14 
tot 16u. in Trefcentrum Derde Leeftijd, 
Ufsia Antwerpen. Info: Camilla Ceerts, 
02/219.49.30. 

vr. 30 aprii KALMTHOUT: FVV 
brengt geleid belzoek aan het asielcentrum 
te Hoogboom. Samenkomst om I4u. aan 
de kazerne, Kazerneweg (aan de lichten). 
Info: Lucienne 5666.91.52). 

Ma. 3 mei MOL: Jan Caudron over 
,,De nieuwe medische cultuur". Om 14u. in 
zaal Het Leeuwken (bij de kerk) te Mol. Org.: 
VVVG-Mol. 

~ ZO. 9 mei KALMTHOUT: Dauwtrap-
pen op de Kalmthoutse heide met FW-
Kalmthout. Gevolgd door ontbijt in Ra-
venhof te Putte. Samenkomst om 4u.30 
aan de parking Ravenhof. 

WO. 26 mei TURNHOUT: Kris Van 
Dijck over,,Vlaanderen anders bekeken". 
Om 20u. in De Warande, Keldercafé. Org.: 
Vlaamse Kring Turnhout i.s.m. VCLD. 
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bedevaarten, de collaboratie en de re
pressie. Robert verbleef 7 maanden in 
Duitse krijgsvangenschap en als boek
houder in een Brussels wisselkantoor 
overleefde hij twee gewapende overval
len. 

Robert was een verwoed bridger, ge
durende 15 jaar penningmeester van de 
Bridge Club Overcall en penningmeester 
van het Katholiek Bridgeverbond. Tijdens 
die lange „katholieke" Bridge-avonden 
en dito nachten rookte hij heel wat si
garen en dronk hij menige Pale-Ale en 
voor het slapengaan zijn dagelijkse 
whisky. 

Zijn trouwe Olga, zijn drie dochters, zijn 
talrijke kleinkinderen en achterkleinkin
deren, bezorgden hem een mooie le
vensavond. Wij bieden hen, en zijn ove
rige familieleden, onze oprechte deel
neming aan in hun diepe smart. Wij zullen 
zijn nagedachtenis in ere houden. 

Oswald Van Ooteghem 

De Ronde te Gistel 
De doortocht van de Ronde van 
Vlaanderen in Gistel wordt een bij
zondere gelegenheid. De stedelijke 
sportdienst wil Gistels illustere in
woner, Johan Museeuw, van bij de 
start een hart onder de riem stel<en. 
Dat gebeurt reeds om I0u.15 met 
een verwelkoming van de renners
karavaan, waarbij de plaatselijl<e fan

fare de toon aangeeft. Als renners 
en volgers vertrokken zijn kan in het 
Cultureel Centrum (Hoogstraat 1) 
de hele voormiddag en tot 15u. een 
tentoonstelling over het rijke 
Vlaamse wielerleven bekeken wor
den Vanzelfsprekend staat de fi
guur van Museeuw, de leeuw van 
Gistel, daarbij in het middelpunt. 

Turkije schendt 
mensen- en 

volkerenrechten 
Uit volksnationale solidariteit staat 
FVK-Rodenbachfonds achter het ge
weldloze ontvoogdingsstreven van het 
Koerdische volk. Het het fonds werkte 
samen met het Koerdisch Instituut een 
info- en animatiepakket uit. 
De ontvoermg van Abdullah Öcalan, 
leider van de Koerdische onafhanke
lijkheidsbeweging PKK, is het zoveelste 
bewijs dat Turkije schaamteloos de men
senrechten schendt. Amnesty Interna
tional heeft de schendingen al ettelijke 
keren aan de kaak gesteld. 
Vanuit een democratische bezorgdheid 
vindt FVK-Rodenbackfonds dat elke be
schuldigde recht heeft op een eerlijk 
proces en een zelf gekozen verdediging. 
De vrees is groot dat de PKK-leider geen 
schijn van kans heeft want het ziet er 
naar uit dat de Turkse overheid een 
schijnproces zal houden waarop on
afhankelijke en democratische waarne
mers verboden zijn. 

Jan Caudron, voorzitter van FVK-Ro
denbachfonds, vindt het ronduit schan
dalig dat de Belgische overheid al jaren 
de ogen sluit voor de Turkse verdruk

king van de Koerden omdat Turkije een 
trouwe NAVO-bondgenoot en lid van 
de Raad van Europa is. „Hiermee loopt 

België eens te meer slaafs in de voet

sporen van de Verenigde Staten. Dat de 

Koerden daarmee - net als de Vlamingen 

vroeger - het democratisch recht op 

zelfbestuur, eigen taaien cultuur ontzegd 

worden, laat België volkomen onver

schillig. Het is net door deze kortzichtige 

onverschilligheid dat de ontvoogding 

van een volk in een versnelling en soms 

in een gewelddadige spiraal komt." 

FVK-Rodenbachfonds wil de Turkse 
houding eventjes vergelijken met de 
Belgische repressie van Vlaamsgezinden 
na de Tweede Wereldoorlog: „Mede 

vanuit deze invalshoek staan democra

tische Vlaams-nationalisten met hart, 

zien en rede achter de Koerdische ont-

voogdmg". 

FVK-Rodenbachfonds benadrukt dat 
het geenszins de Turkse medemens m 
Vlaanderen veroordeelt, het beschouwt 
elke migrant die zich aan onze wetten en 
taal aanpast als een nieuwe Vlaming die 
welkom is in onze samenleving. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 15 maart jl. werd volgende 
persmededeling verspreid. 

MASSALE HULP AAN ALBANIË, MONTENEGRO EN 
MACEDONIË 
De VU pleit voor massale humanitaire hulp 
aan Albanië, Montenegro en Macedonië. De 
internationale gemeenschap heeft er alle 
belang bij dat rust en stabiliteit in deze dne 
gebieden bewaard blijven. Een uitdeining 
van het conflict met Servië naar Albanië, 
Montenegro en Macedonië moet zeker wor
den vermeden. Het Is absoluut noodzakelijk 
dat Europa de nodige middelen vrijmaakt, 
zoveel middelen er zijn om de oorlog te 
voeren, zoveel middelen moeten er voor 
humanitaire hulp zijn. 
De VU kan niet dulden dat in de achtertuin 
van Europa moord op en marteling van 
zovele onschuldige mensen plaats vinden. 
De misdaden tegen de mensheid, georches-
treerd door een megalomane Milosevic, on

dergraven het Europees toekomstbeeld van 
de jongere generatie. Mensenrechten moe
ten hier aan volkenrechten worden gekop
peld. Het zelfbeschikkingsrecht van volkeren 
wordt nooit erkend. De VU stelt vast dat de 
schendingen van mensenrechten en de mi
litaire escalatie kans hebben gekregen vanaf 
het moment dat de autonomie van Kosovo 
werd afgenomen. Toen reageerde de In
ternationale gemeenschap te zwak of zelfs 
helemaal niet. Om in ex-Joegoslavië duur
zame vrede te bekomen zal de federale 
logica er moeten toegepast worden en zullen 
op termijn de deelgebieden moeten op
genomen worden in de EU om de slui
merende spanningen en conflicten te neu
traliseren en objectiveren. 

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR GENEESKUNDIGE 
VERZORGING HOORT NIET THUIS OP FEDERAAL NIVEAU 

De VU reageert verbolgen op de goedkeu
ring In de Senaat van het wetsontwerp tot 
oprichting van een federale wetenschap
pelijke raad voor geneeskundige verzorging. 
Op de valreep van de verkiezingen is dit 
initiatief van onder meer CVP-senator 
D'Hooghe tergend voor het Vlaams par
lement. De resolutie over de staatshervor
ming in het Vlaams parlement voorziet im
mers uitdrukkelijk in de overheveling van de 
gezondheidszorg naar de gemeenschap
pen. 
Voor de VU is het nu uiterst belangrijk dat de 
Vlaamse kamerleden er alles zullen aan doen 

om het desbetreffende wetsontwerp alsnog 
In de Kamer tegen te houden. Een tus
sentijds alternatief kan er in bestaan om naar 
analogie met de Hoge Raad voor Justitie een 
federale wetenschappelijke raad op te rich
ten maar met een Nederlandstalig en Frans
talig 'college'. De VU bepleit echter resoluut 
na 15 juni de overheveling van de gezond
heidszorg naar de gemeenschappen die dan 
zelfde verantwoordelijkheid moeten nemen 
voor de oprichting van een wetenschap
pelijke raad voor geneeskundige verzorging. 
Het nut zelf van dergelijke raad staat voor de 
VU niet ter discussie. 

vu-verkiezingsfonds '99 

435-0271521-01 ... 
... is het rekeningnummer van vzw Volks
unie. Op dit nummer kunnen financiële 
bijdragen gestort worden om het ver
kiezingsfonds van de democratische 
Vlaams-nationalisten te spijzen. En dat 
zal nodig zijn want de verkiezingsstrijd 
loopt dit keer over een wel heel lange 
periode. Bovendien derft, door de wet
geving op de partijfinanciering, ook de 
VU een aantal fondsen waarover de partij 
vroeger wel kon beschikken. Daarom is 
elke bijdrage, hoe bescheiden ook, van 
harte welkom! 

Er toch nog even aan herinneren dat 
enkel giften van particulieren toegelaten 

zijn en dit tot een maximumbedrag van 
20.000 fr. op jaarbasis. Volgens de wet 
mag er geen fiskaal attest worden af
geleverd en moeten giften vanaf 5.000 fr. 
geregistreerd (niet gepubliceerd) worden 
door de Volksunie. 

De binnengekomen bedragen zullen in 
WIJ vermeld worden, voluit met naam en 
gemeente, onder initialen of naamloos; 
de schenker duidt zijn keuze daarover zelf 
aan. 

Dank bij voorbaat! 
«• 435-0271521-01 van Volksunie te 

Brussel met vermelding: 

VU-verkiezingsfonds '99. 9 
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In concert 
- Van 27 oktober 1999 t e m 31 oktober 
treedt de spectaculaire Ierse dansgroep Ri-
verdance (foto) op in Flanders Expo in Gent 
Ierse dansgroepen zijn dejongste tijd razend 
populair De ene is al ongineler dan de 
andere Riverdance spant de kroon het ver
schil met de andere dansgroepen ligt in het 
feit dat alles volledig live wordt vertoond De 
dansers dragen bovendien kleine micro's op 
hun schoenen, samen met het orkest maken 
ze geenszins gebruik van bandopnames In
teressant IS ook dat Riverdance alle toe 
schouwers in staat stelt om in optimale 
omstandigheden te kunnen luisteren en alle 
danspassen te volgen Zelfs in grote zalen als 
de Gentse Expo worden slechts 5000 plaat
sen voorbehouden Wie de dansgroep wil 
bewonderen, doet er dan ook goed aan om 
zo snel mogelijk kaarten te bestellen 

• Op dinsdag 6 apnl a s concerteren de Fun 
Loving Cnminals in de Ancienne Belgique in 
Brussel Het driemanschap uit New York 
wordt alom geprezen voor zijn muzikale kwa
liteiten en de manier waarop ze hedendaagse 
stijlen tot een ongineel en eigenzinnig ge
heel verwerken Hun teksten zijn met zelden 
een felle aanklacht tegen het geweld in de 
'Big Apple' 

• Op zaterdag 24 april a s komt de Ne
derlandse revelatie Ilse de Lange naar de 
Vooruit in Cent De 21 -jange is er in geslaagd 
een contract met de platenmaatschappij 
Warner Brothers Nashville af te sluiten De 
Lange nam in Nashville haar debuutalbum 
World of Hurt op De CD verkoopt als zoete 
broodjes. De Lange heeft een prachtige stem 
en slaagt enn om het country-genre van een 
verfnssende en eigentijdse inbreng te voor
zien 

• Op donderdag 27 mei a s komt de he
dendaagse 'blues Robert Crayz\ir\iongste CD 
Sweet Potato Pie in de Brusslse Ancienne 
Belgique voorstellen Robert Cray is met aan 
zijn proefstuk toe, sinds 1980 levert hij om 
het paar jaar uitstekend werk af Daarmee is 
hij in de voetsporen getreden van groot

heden als BB King en John Lee Hooker Al 
verwerkt Robert Cray veel meer soul in zijn 
nummers, zijn uitstekende stem leent zich 
daar perfect toe 

c» Riverdance, van woensdag 27 okto
ber t.e.m. zondag 31 oktober, telkens 
20U.30 In Flanders Expo Gent. Er zijn 
ook namiddagvoorsteiiingen, op za
terdag 30 en zondag 31 oktober, tel
kens om 14U.30. Tickets zUn verkrijg
baar op het nummer 0900-00-991. 

c» Fun Loving Criminals, dinsdag 6 april 
In de Ancienne Belgique om 20u. Tic
kets zijn verkrijgbaar in alle gebrui
kelijke voorverkooppunten, alsook 
vla bet nummer 070/345.678. 

c:̂  Ilse de Lange, zaterdag 24 april in de 
Vooruit in Cent om 20u. Tickets in de 
gebruikelijk voorverkooppunten en 
via het nummer 070/325.678. 

c» Robert Cray, donderdag 27 mei om 
20U. 
Tickets via nummer 070/325.678. 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 
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Afhalen van palinggerechten mogelijk 

Openingsuren van maandag tot en met donderdag 
12 uur tot 14 30 uur -18 uur tot 2130 uur 

Zaterdag 18 uur tot 22 uur 
Zondag 12 uur 2130 uur 
Verlofperiode de maand december 
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O M S L A G V E R H A A L 

HET IS OORLOG 
Heeft Slobodan Milosevic nu gekregen 
waar hij om gevraagd iieeft? Hoe eens
gezind is liet Servisclie volk? En het 
Navo-bondgenootschap? Hoe ongelijk 
verloopt de militaire strijd? Hoe moet 
de Navo verder na deze historische 

'LA^ j * i « l ingreep? En hoe moet Europa een half 
miljoen vluchtelingen opvangen en een humanitaire 
ramp afwenden? Foto's, analyses, gesprekken en een 
bericht uit zowel Belgrado als Skopje: elf pagina's 
over de oorlog om Kosovo. 

I N T E R V I E W 

GESPREK MET 
PAUL DE KEERSMAEKER 
Paul De Keersmaeker speelde een hoofdrol in de 
recente avonturen rond de Belgische industriële 
holding Tractebel, waarbij de nochtans succesvolle 
leider PhiUppe Bodson plaats moest ruimen. 
37 jaar zat De Keersmaeker in de politiek. Terwijl 
de meeste politici buiten de Wetstraat wegdeemste-
ren, floreert hij in het bedrijfsleven, met belangrij
ke mandaten bij onder meer Tractebel, Interbrew 
en de KBC. Over Tractebel is De Keersmaeker 
formeel: "Ondanks het Franse kapitaal verliest 
België zijn industriële holding niet." Een gesprek. 

H O L O C A U S T 

DE SnEFZUS VAN ANNE FRANK 
In Noord-Londen woont Eva Schloss, het buur
meisje en stiefzusje van Anne Frank en één van 
de tweehonderd vrouwen die in 1945 levend uit 
het concentratiekamp van Auschwitz-Birkenau 
zijn gekomen. "We hadden helemaal geen 
gevoelens meer. Ik zag dagelijks mensen 
sterven. Ik keek en ik keek weg. Mensen 
gingen naar de ziekenbarak en keerden niet 
meer terug, en dat was het dan." En: "Als je 
oog in oog stond met een kampoverste kon je 
soms een straaltje menselijkheid bespeuren." 
De oorlog van Eva Schloss: een gesprek. 

WEEKEND KNACK: SPECIAL REIZEN: VIETNAM VOOR DE RUSH + NOSTALGIE OP DE NIJL + MET DE FIETS DOOR DE KARPATEN 
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De dichter 
als evangelist 

4 CULTUUR ^ 

Evangelieteksten hebben artiesten steeds 
geïnspireerd. Plastische kunstenaars, 
schrijvers, cineasten, musici; door de eeu
wen heen hebben zij bijbelse taferelen 
uitgebeeld. Doorgaans met het oog op 
religieuze bruikbaarheid, al is de zuiver 
artistieke benadering minstens even in
teressant. 

STEM EN TEGENSTEM 

Bloemlezingen met Nederlandstalige re
ligieuze poëzie werden reeds eerder sa
mengesteld, maar zopas verscheen onder 
de titel Het evangelie volgens dichters een 
lijvige verzameling die een aparte aanpak 
huldigt. 

Een groot deel van de bloemlezing wordt 
ingenomen door christelijk geïnspireerde 
dichters, maar de samenstellers (Patrick 
Lateur en Stefan van den Bossche) hebben 
ook ruimte gegeven aan gedichten die 
niet geschreven werden vanuit een ge
lovige visie. Want zo stellen zij:„Het 
evangelie heeft als tekst en onderdeel van 
het culturele erfgoed ook andersgelo
vigen aangezet tot een literair spel met 
deze oerteksten.(...) Niet zelden getuigen 
deze evangehegedichten van verzet tegen 
een dominante christelijke cultuur. Stem 
en tegenstem botsen in deze bloemlezing 
dus tegen elkaar op." 
De geselecteerde gedichten verklappen 
dat de keuzeheren niet weinig streng zijn 

geweest en bij voorbaat wisten waar naar
toe. Meer dan duizend gedichten die naar 
het evangelie verwijzen werden gewogen, 
niet het minst op hun literaire gewicht. 
Van tachtig dichters werden uiteindelijk 
tweehonderd gedichten weerhouden. 
Ze kregen een plaats in drie hoofd
stukken: van Nazaret tot dejordaan, van 

Kafamaüm tot Jeruzalem, van Getsemane 

tot Emmaüs. Deze episodes uit het leven 
van Jezus worden opgedeeld in gebeur
tenissen of „woorden en daden die aan de 
man van Nazaret worden toegeschre
ven". 

Een bijzonder goede vondst lijkt ons de 
intertekstualiteit die de samenstellers 
hebben nagestreefd door aan elk gedicht 
een passende versregel uit een van de 
evangelies te koppelen. 

VERRASSINGEN 

Vanzelfsprekend bestaat er een wanver
houding tussen de aantallen gedichten 
rond bepaalde gebeurtenissen, zo spreken 
het kerstgebeuren en de passie nog steeds 
het meest tot de verbeelding. Terwijl 
vertrouwde figuren als Maria Magdalena, 
Lazarus, de verloren zoon, de rijke jon
geling en zowaar het dochtertje van Jaïrus 
het goed blijven doen. 
Sommige dichters komen aardig uit de 
verf door een ogenschijnlijk onbenullig 
voorwerp tot onderwerp te kiezen. Zo 

figureren o.m. een dobbelsteen (Prudent 
Rombaut), de kraaiende haan (G. van der 
Graft), sandalen, de (zweren likkende) 
hond (Gery Helderenberg). Zeer mooi is 
het gedicht Dank aan een ezel van Ida 
Gerhardt. 

Naast de haast onvermijdelijke aanwe
zigheid van religieus geïnspireerde dich
ters (Van Wilderode, Van der Graft, Van 
Duinkerken, Michel van der Plas, Huub 
Oosterhuis, Hubert van Herreweghen, 
Aleidis Dierick, e.a.) bevat de bloem
lezing ook enkele mooie verrassingen. Als 
daar zijn: van Paul van Ostaijen Lied voor 

mezelf, van Hugo Claus Simili modo, van 
Wies Moens Laat me mijn ziel dragen in 

het gedrang, van Lucebert het laatste 

avondmaal, van Charles Ducal Het 

meer... 

Deze ietwat aparte bloemlezing is be
stemd voor iedereen die van poëzie houdt 
en daarbij een vleugje evangelische ach
tergrond niet schuwt. Bovendien is Het 

evangelie volgens dichters ook een stevig 
en mooi uitgegeven boek, o.m. door de 
omslag waarop een prent door Jan Van
riet staat afgedrukt. 

(mvl) 
c»Uet evangelie volgens dichters. 

Bloemlezing uit de Nederlandstalige 

poëzie. P. Lateur en S. Van den Bos

sche. Uitg. LannoolAtlas. 254 blz. 895 

fr. 

Het moet in de vroege jaren zestig ge
weest zijn, nog in de tijd van de zwart-wit-
televisie, dat ik in het geboortehuis van 
André Demedts, op de Elsbos te Sint-
Baafs-Vijve, naar de verfilming van Peegie 

mocht gaan kijken. André Demedts, 
goede vriend van Willem Denys, had 
zowaar de ganse familie opgetrommeld 
om dit hoogtepunt van Vlaamse humor 
niet te missen. Peegie en Savatte, ze 
zouden mij sindsdien blijven achtervol
gen. In 1978 ontmoette ik Willem de 

Hazelt voor het eerst persoonlijk. Het 
amateuristisch volkstoneelgezelschap De 

Groeiende Ginste voerde toen zijn Peegie 

op als toneelstuk en Willem Denys kwam 
er zich van vergewissen of zijn geestelijk 
kind wel met de nodige zorg aan zijn 
trekken kwam. Ik leerde een statige, 
aristocratische en minzame man kennen, 
een vat vol West-Vlaamse humor. Willem. 
Hij loodste mij binnen bij 't Manneke uit 

de Mane, waar ik jaarlijks de goe- en 
kwaweremaren mocht schrijven voor de 
Volksalmanak van Vlaanderen. In latere 
jaren - Willem was toen al overleden -
kreeg ik er de ridderslag en nog steeds ben 
ik fier sindsdien tot de Orde van het Groot 

Lint te mogen behoren. Geen Kroon- of 
Leopoldsorde is mij meer waard dan deze 

Willem Denys 
in de iJzertoren 

titel. Ridder van 't Manneke uit de 
Mane. 

PEEGIE 

Eigenlijk was Willem Denys (Roselare, 
1911-1983) textielhandelaar, zeg maar 
een nazaat van de befaamde Roeselaarse 
„nieuwmarkters". Hij was de zoon van 
Achiel Denys, die in 1923 de volks
almanak voor Vlaanderen, 't Manneke uit 
de Mane, weer tot leven had gebracht, 't 
Manneke werd in 1881 door paster Al-
fons Vanhee boven de doopvont gehou
den en stond symbool voor gezonde, 
Vlaamse leute. Na de tweede wereld
oorlog, in 1946, nam Willem Denys de 
draad weer op. Geen West-Vlaming die 
ter rechter bedde is, die het Manneke niet 
kent en mocht hij het al niet kennen, dan 
moet hij beslist maar eens naar de grote 
botermarkt van Diksmuide trekken. 
Willem Denys kreeg pas grote bekend
heid met zijn boeken Peegie in zijn ape-

jaren (1949), gevolgd door Peegie. Zijn 

triem door 't leven (1951). Willem Put
man bewerkte deze boeken voor toneel, 
er volgden honderden opvoeringen in 
Vlaanderen en ook de toenmalige BRT 
vereeuwigde deze eigentijdse Uilenspie
gel. 

UZERTOREN 

Van zondag 11 april tot 31 augustus loopt 
in de gerestaureerde IJzertoren te Diks
muide de tentoonstelling Willem Denys in 

de IJzertoren. ledere dag kan men er van 
10 tot 18 uur terecht. Een lovenswaardig 
initiatief van het IJzerbedevaartcomité, 
de ridderorde 't Manneke uit de Mane, de 

Maten van Peegie, de stadsbesturen van 
Diksmuide en Roselare en de familie 
Denys. 

Wat kan men op deze tentoonstelling 
allemaal zien? Herinneringen aan zijn 
familie, zijn sociaal leven in Roeselare, 
Nieuwpoort, Pervijze, de Westclub, de 
Stichting Orde der Driekoningen of de 
Totetrekkersgarde. Ook zijn vrienden 

Danic aan 
een ezel 

Gij met uw zachtzinnige oren 
en uw geduldig gezicht; 
ik ben u zeer verplicht. 

Dat gij het hebt aan willen horen 
hoe toenmaals het is geschied; 
en hoe mij de ander verried. 

En dat ge zelfs niet hebt bewogen, 
mij slechts hebt getroost met uw ogen. 
Dat kunnen de mensen niet. 

Ida Gerhardt 
uit vuf vuurstenen (1979) 

worden er weer in de herinnering ge
bracht: Stijn Streuvels, Frans Boschvogel, 
Willem Putman, André Demedts, Antoon 
Van der Plaetse, Jef Van hoof, Ludo 
Laagland, Laurent Meeuws en anderen. 
Onvermijdelijk wordt er ook een hoofd
stuk apart gewijd aan zijn inzet voor 't 
Manneke uit de Mane. Centraal staat 
natuurlijk zijn onvergetelijke Peegie. 
Deze tentoonstelling wordt geopend op 
zaterdag 10 april om 16 uur in het 
auditorium van de IJzertoren. Lionel 
Vandenberghe zorgt voor het welkomst
woord, burgemeester Hendrik Laridon 
houdt de gelegenheidstoespraak en er is 
een evocatie Peegie in hart en ziel door 
kleinkunstenaar Ben Maelbrancke. 
Wie „van de zomer in de Westhoek 
passeert", zoals die andere Willem zingt, 
moet dus beslist eens naar de IJzertoren 
gaan. 

L. Demedts 11 
1 april 1999 



STARTREK: INSURRECTION 

Bij aanvang van het negende deel in de Star Trek-saga zullen de Star 

Trek-liefhebben - de 'Trekkies' - even verwonderd opkijken. Want 

de android Lt.Cmdr. Data (Brent Spiner) maakt amok tijdens een 

door de Federatie gesponsorde culturele-overlevingsmissie. Maar 

al vlug komen we te weten wat hier achter schuilt. Eigenlijk is het 

erg moeilijk het verhaal uit de doeken te doen, maar echte Trekkies 

zullen het fantastisch vinden. De niet-liefhebbers zullen zich weer 

eens afvragen hoeveel onzin die personages wel kunnen uitkramen, 

wat ze doen en vooral hoe ze daarin slagen. De acteurs loodsen je 

echter door dat alles heen dankzij een goed script dat af en toe wel 

wat duister blijft, een goeie spanningslijn en heel wat opwinding. 

Yoor de liefhebbers. (**l/2) 

NIEUW IN DE BIOS 

IN DREAMS 

'In dreams' is door de Ierse regisseur!auteur Neil Jordan gedraaid 

naar de novelle 'Doli's eyes' van Bari Wood. Dit donkere verhaal 

is echt vreesaanjagend, omdat het zo dicht bij de dagelijkse 

werkelijkheid ligt. Claire Cooper - sterk vertolkt door Annette 

Benning - is een intelligente, getrouwde werkende vrouw die 

kinderboeken illustreert. Haar geest krijgt te maken met een 

invasie van irrationele en bovennatuurlijke krachten, welke haar 

helderziend maken. Ze ziet de gekste dingen op de vreemdste 

ogenblikken van de dag: een kleine jongen vastgeketend aan een 

bed; een meisje dat wordt gekidnapt in een boomgaard met rode 

appels, door een volwassene wiens gelaat ze echter niet kan 

herkennen. Tijdens een autorit verbeeldt ze zich dat haar dochter 

verdwenen is. Bij thuiskomst is haar dochter uit het meer opgevist 

... Dan beginnen dl haar nachtmerries uit te komen. Omdat 

niemand haar wil geloven, wordt ze uiteindelijk gek en belandt m 

de psychiatrie. Een mooie schildering van het goede en het kwade 

die elkaar ontmoeten in twee verschillende mensen. Het is pas de 

dag nadat je de film hebt gezien, dat zijn volle betekenis tot je door 

begint te dringen. Jordan heeft een beklijvende film gemaakt. 

Willem Sneer 

M E D I A L A N D S C H A P 

^^=^ Batman Bruce Wayne is een eenzame, mys
terieuze miljonair die, gedreven door een onweer
staanbare drang, 's nacints zijn vleermuizenpak aan
trekt en Gotlnam City van alle gespuis tracint te 
zuiveren Zijn grootste rivaal is de superschurk Jack 
Napier, die na een onvrijwillige duik in een vat kern
afval transformeerde in een monster met groen haar, 
een wit gezicht en vuurrode iippen. . Amerikaanse 
fantastische film van Tim Burton uit 1989. Zat. 3 
april. Kanaal 2 om 2lu.20 

^̂ =̂# A funny thing happened on the way to the 
forum Brits-Anrorikaanse film van Richard Lester uit 
1966. Dolle bewerking van een Broadwaymusical over 
een slaaf die graag vrij wil zijn in het oude Rome 
Meester-komieken in goede vertolking Zon. 4 april. 
TV1 om I3u.a5 

'^=# Anastasia Amerikaanse film van Anatole Litvak 
uit 1956 De naar Parijs geëmigreerde en verpauperde 
Russische generaal Bounine is op zoek naar pnnses 
Anastasia, die voor hem de bevroren miljoenen van de 
tsaar uit de Zwitserse kluizen kan halen Hij ontmoet 
een uit een inrichting ontslagen vrouw die erg op de 
pnnses lijkt Maan. 5 april, VTM om I4u.30 

t = f The Sunshine Boys Amerikaanse komische 
film uit 1975 van Herbert Ross Willy Clark was vroeger 
een bekende variété-ster Nu heeft zijn neef Ben al 
moeite om hem te laten optreden in een recla
mespot Ben is er nu in geslaagd hem opnieuw te 
koppelen aan zijn ex-partner, Al Lewis, met wie hij het 
komische duo 777e Sunshine Boys vormde. Aanste
kelijke, breed uitgesmeerde sketch van Neil Simon. 
Dins. 6 april. BBC 1 om lu . 

'^=3' Mermaids Onevenwichtig maar grappig ko
medie-drama van Richard Benajmin uit 1990 naar de 
roman van Patty Dann, over een flamboyante, al
leenstaande moeder van twee dochters die haar 
problemen ontwijkt door steeds maar te verhuizen. 
Cher zit niet al te goed in haar rol, Winona Ryder is dan 
weer topklasse Woens. 7 april. Kanaal 2 om 
21U.20 

Sharon Giess en 

Michael Douglas 

in 'The star 

Chamber'. Dond. 

8 april. Ned. 1 

om 23U.06 

%^ Rob Roy Rob Roy (1671-1754), die geruïneerd 
werd door de markies van Montrose en een outlaw 
werd, is een van de populairste helden uit de Schotse 
geschiedenis Nadat zijn naam vereeuwigd werd in 
een gelijknamige novelle van Sir Walter Scott trok nu 
ook de Schotse regisseur Michael Caton Jones In 1995 
alle registers open in deze filmische hommage. Met 
Liam Neeson, Jessica Lange, John Hurt en Tim Roth. 
VrU. 9 april. TV1 om 2iu.25 
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13 Juni: 
TV-mannen 

maken plannen 
I De programma's op de Vlaamse 

TV-zenders worden niet meer zo massaal 
bekeken als enkele jaren geleden. Dat 
blijkt uit een vluchtige blik op de kijk
cijfertabellen. In de week van 15 tot 21 
maart was 'Heterdaad' (TVl) het meest 
bekeken programma. Het haalde net geen 
1,2 mio. kijkers. Dat is een flink pak 
minder dan 'De Schalkse Ruiters' en 'F.C. 
De Kampioenen' enkele jaren geleden. 
Toch was het weer niet beduidend beter 
en ook het tijdstip in het jaar - winter vs. 
beginnende lente - kan niet echt door
slaggevend zijn. Een eenduidige verkla-
rmg voor de daling is er niet. Het meest 
waarschijnlijk is de betere (?) verdeling 
tussen verschillende programma's die op 
een gelijk tijdstip op vgrschjilende aettett 
lopen. En dat komt dan weer omdat & 

VRT smds enige tijd de begrippen 
'programmering' en 

'tegenprogrammering' goed begrepen 
heeft. 

ft Tijdens een politieke campagne 
telt voor de meeste partijen maar één 
medium: televisie. De openbare omroep 
wikt en weegt en telt naar goede ge
woonte de minuten en seconden die elke 
partij krijgt. Daarbij houdt ze rekening 
met de grootte van de partijen - wie groter 
is krijgt meer zendtijd en bovendien dich
ter bij 13 juni a.s. - zodat het zgn. 
Matteüs-effect (wie groter is krijgt altijd 
meer en genereert juist daardoor ook 
weer meer inkomsten, stemmen, ...) -
naar hartelust kan werken. Kruis alvast 
zondag 18 april aan in uw agenda want 
dan is er een 'De Zevende Dag'-debat met 
alle partijvoorzitters. De intensiteit van 
de aandacht voor de verkiezingen stijgt 
vanaf dan stelselmatig waarbij ook de 
radio m stelling wordt gebracht. Vanaf 
eind mei krijgen de dagelijkse nieuws
uitzendingen verkiezingsbijdragen. 
De commerciëlen uit Vilvoorde zullen, 
afhankelijk van de bron, ook een soort 
'Het Lagerhuis' (zie ook zaterdag op 
Ned3) of een 'politiek spelprogramma' 
brengen waarbij iedere partij afzonderlijk 
de vragen van het publiek zal moeten 
doorstaan. Voorzien worden o.m. een 
toetsing van de kosten van een par
tijprogramma door een panel van wijzen 
en een confrontatie met de grootste te
genstander van de partij in kwestie. 'De 
vierde macht' zal het heten.Vanaf begin 
mei krijgen ook de nieuwsuitzendingen 
aparte verkiezingsbijdragen. 
Zowel voor VRT als voor VTM geldt dat 
hun actualiteitenmagazines de 'moeder 

van alle verkiezingen' met meer dan ge
wone aandacht zullen volgen. 

g Le Matin is één jaar oud. De 
jongste krant van Wallonië ontstond na 
het opdoeken van o.a. Le Peuple en La 

Wallonië. Een jaar na ontstaan telt het 
fris-ogende dagblad een oplage van 
10.500 exemplaren en zou daarmee 
60.000 lezers bereiken. Om meer pro
motie te kunnen maken komt er van 
Waalse socialistische vakbondszijde 75 
miljoen in het laatje. Of dat voldoende zal 
zijn valt te betwijfelen: de jongste eeuw 
leerde dat zuilgebonden pers weinig over
levingskansen heeft. 

? | De Vlaamse kabelradio's willen 
meer aandacht. Kabelradio is in Vlaan
deren ruim verspreidj..®^',w€inig be
luisterd. Radio Flandria (Vlaanderens 
eerste kabelradio) en Radio 538 (een van 
origine Nederlands station) hebben nu de 
handen in elkaar geslagen en zullen een 
gezamenlijke reclamecampagne voeren. 
Slagen ze niet in hun opzet dan sluiten 
beide stations niet uit dat ze het quasi-
ethermonopolie van de VRT-radio zullen 
aanvechten. 

^ Een journalist van het Frans
talige Ciné-revue die gebruik maakte van 
de persoonlijke notities die onderzoeks
rechter Martine Doutrèwe in de Com-
mssit-Dutroux bijhield is door de recht
bank veroordeeld tot het betalen van een 
schadevergoeding van een half miljoen fr. 
De rechter oordeelde dat de notities deel 
uitmaakten van het privé-leven van Dout
rèwe, vond de tekst beledigend en hield er 
geen rekening mee dat de eindredactie 
een en ander nog eens had aangedikt. De 

Terzake: inmiddels al meer dan 
duizend afleveringen. 

Na goed zeven jaar zal zondag 
binnenkort geen 'Josdag' meer zijn. 

man moet de boete zelf betalen: hoofd
redactie noch uitgever wensen in te sprin
gen. De AVBB, de vereniging van be-
roepsjournahsten, is er niet helemaal ge
rust in: de persvrijheid is niet gebaat met 
zo'n hoge boetes. Eén dag na dit bericht 
werd melding gemaakt van het feit dat 
ook een journalist van Le Soirlllustré een 
huiszoeking moest toestaan. De man had 
een artikel geschreven over de banden 
tussen de Luikse procureur-generaal 
Anne Thily en José Happart. Vorige week 
werd ook het - in journalistieke kringen 
ook al omstreden - voorstel voor het 
correctionaliseren van zgn. racistische 
persmisdrijven door de Kamer goedge
keurd. De Senaat is nu aan zet. 

S De Raad van Bestuur van Télé-

Bruxelles blijft bij haar standpunt: geen 
Vlaamse politici in de debatten naar aan
leiding van de verkiezingen. Christian 

Lejeune (PRL), de voorzitter van de po
litiek samengestelde Raad, zegt dat de 
keuze er is gekomen om het Vlaams Blok 
van het scherm te houden 'zoals ook de 
RTBf dat doet'. Indien de andere partijen 
wél en het Blok niet zouden worden 
toegelaten, dan geeft het de extreem
rechtse partij de mogelijkheid om een 
klacht in te dienen. Vlaamse politici kun
nen wel aan bod komen in het dag
dagelijkse nieuws. Na de beslissing legden 
de journalisten van het Franstalig, Brus
sels, regionaal station het werk voor korte 
tijd neer. Lang genoeg evenwel om de 
uitzending van een journaal te verhin
deren. In een boodschap aan de pers 
lieten ze weten dat er geen weg terug 
meer is en zich gegijzeld te voelen door 
een Raad van Bestuur die alleen aan haar 
eigen (politiek-electorale) belangen 
denkt. De 'Kijkersraad' steunt de re
dactie. Indien er geen herziening van het 
besluit komt dan volgen er meer acties. 

""̂  Beperken we er ons voor het 
overige toe dat het Vlaams Commis
sariaat voor de Media voet bij stuk houdt 
en wil dat VT4 een Vlaamse erkenning 
aanvraagt. Volgende week een nieuw 
hoofdstuk in de beste soap die medialand 
sinds jaren heeft gehad. 

1 april 1999 



Het tweejaarlijks Internationaal Folklo-
refestlval van Oostrozebeke, georgani
seerd door het West-Vlaams Volkskunsten
semble Die Rooselaer is uitgegroeid tot 
een cuituuriclassieker. Van 11 tot 17 mei 
1999 gaat de West-Vlaamse iVlandelge-
mente weer internationaal met groepen 
uit Rusland, Wit-Rusland, Filippijnen, de 
Franse Antillen en Tsjechië. Het gebeuren 
gaat door in het OC Mandelroos, Ge
meenteplein te Oostrozebeke. 
Hoogtepunten zijn de optredens op don
derdag 13 mei (OLH-Hemeivaart) om 16u. 

HAAL MEER UIT 

Internationaal folklorefestival 
Gratis kaarten voor 20 lezers 

en zondag 16 mei om 16u., wanneer alle 
groepen optreden. Meer dan 200 bui
tenlanders zijn present in het gastvrije 
Oostrozebeke. 

WIJ kan 20 lezers een vrijkaart aanbieden 
(met dank aan Rooselaer-leider Etienne 
Vankeirsbiick). De eerste 10 inzenders 
kunnen 2 gratis kaarten bemachtigen. 

Hoe komt u er aan? u stuurt een gele 
briefkaart aan Lieven Demedts, Kalberg-
straat 11 te 8780 Oostrozebeke. 
Beleef een onvergetelijke culturele na
middag! Misschien blijft u wel eens han
gen in de sympathieke West-Vlaamse 
gemeente van Lieven Demedts en Carine 
Vanyzere. Stuur uw geeltje in vóór 30 
april. De onfortuin lij ken zijn uiteraard ook 
welkom op het Internationaal Folklore
festival, ze zullen het zich niet beklagen. 
De namen van de gelukkige winnaars 
worden begin mei bekend gemaakt. 

Bibliografie 
Viaamse 
Beweging, deel 5 
Tussen 1972 en 1989 verschenen vier delen 
van de Bibliografie van de Vlaamse Be

weging. De delen werden door Willem Van 
den Steene samengesteld, het eerste in 
samenwerking met Guido Provoost. 
Vergeleken met de voorgaande bibliogra
fieën gaat het nu verschenen vijfde deel, dat 
de periode 1986-1990 bestrijkt, uit van een 
ander opzet. De beperking om enkel de 
publicaties over de Vlaamse beweging na 
1945 te vermelden werd opgeheven. In het 
vijfde deel zijn alle boeken, brochures en 
artikels over de Vlaamse beweging vanaf 
haar ontstaan opgenomen. Hierdoor wordt 
een belangrijke leemte opgevuld. 
Uitgever en auteur (ADVN en Pieter Jan 
Verstraete) wensen door de publicatie van 
dit werkinstrument een wetenschappelijk 
verantwoord en zo volledig mogelijk over
zicht te bieden aan de vorser, de student, de 
bibliotheekbezoeker en andere geïnteres
seerden. Tegelijkertijd vormt deze bibh-
ografie met in totaal 2242 beschrijvingen 
een welgekomen aanvulling bij de pas ver
schenen Nieuwe Encyclopedie van de 

Vlaamse Beweging. 

Een zesde deel over de periode 1991-1995 
is in voorbereiding, 
c» Bibliografie van de Vlaamse beweging. 

1986-1990. P.J. Verstraete. Vijfde deel. 
Uitg. Perspectief Uitgaven (ADVN), 
Lange Leemstraat 26,2018 Antwerpen. 

Tel. 03/226.30.69, fax 03/226.64.05. 
244 blz., 495 fr. (+ 80 fr. port). 

lyieer doen voor 
de Dinnenvaart 
In het Vlaams Parlement ondervroeg 
Vlaams volksvertegenwoordiger Jean-Ma-
rie Bogaert minister Stevaert over het voor
nemen van de Vlaamse regering om de 
vaartrechten, een tolheffing op het vervoer 
via de binnenwateren, fors te verminde
ren. 

Tegelijk vroeg hij naar de stand van zaken 
i.v.m. een 70-tal aanvragen van bedrijven 
die op de binnenvaart een beroep willen 
doen maar waarvoor nog geen kaden wer
den gebouwd. Naast de vermindering van 
de financiële lasten zijn de voorzieningen 
voor infrastructuur natuurlijk minstens zo 
belangrijk. 

Bogaert pleitte dan ook voor ernstige in
spanningen om de infrastructuur voor de 
binnenschepen te moderniseren. Elemen
taire voorzieningen aan de kaden zoals 
drinkbaar water en elektriciteit ontbreken 
nog op veel plaatsen. De minister ant
woordde dat de regering momenteel nog 
niet uit de discussie is over de vermindering 
van de vaartrechten, maar dat inderdaad 
meer middelen voor infrastructuur ter be
schikken moeten komen. 

^ MENGELWERK # 
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BTW-carrousels 

Witwaspraktijken en de 
anti-witwascel 

De nieuwe bevoegdheden 
van de Bijzondere 
Belastinginspectie 

Het actieplan van de 
regering tegen de fiscale 
fraude en de financiële 
misdaad • 

De meldingsplicht van 
notarissen, bedrijfs
revisoren en accountants 

Bij Trends van 1 april en 8 april 

Gen mens Uan maar beter op de hoogte zijn 
uan de nieuuste 
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Kris van PUck 
Vlaams parlement 

Kris Van Dijck (°1963) haalde de vetste krantenkoppen 
met de vraag om toiletten van de horeca ook open te 
laten stellen voor niet-consumenten. Het voorstel 
werd ingediend na overleg met o.a. Chron-patiënten, 
die lijden aan een vervelende aandoening van het 
darmstelsel. Minder bekend Is zijn inzet in o.a. de 
commissies Media en Onderwijs in het Vlaams par
lement. Hij bekleedt daar zijn eerste nationaal man
daat nadat hij in 1995 verkozen werd met meer dan 
6.300 voorkeurstemmen. De burgemeester van Des-
sel - hij was er tijdens de legislatuur van '89 tot '94 op 
erg jonge leeftijd schepen van o a. Jeugd en Sport - Is 
een vurig pleitbezorger van meer sport op school. 
Terecht: sla de berichten over de 'papzakgeneratle' 
{Knack, 10 maart jl.) er maar op na! Kris is een 
goedlachs parlementslid dat niet vies is om tot de 
actie over te gaan. Op de foto: Kris onder een geel-
zwarte paraplu tijdens de recente 'burger-inspectie' 
naar kernwapens in Kleine-Brogel. Gevraagd naar wat 
hij in zijn vrije tijd het liefste doet, klinkt het: „Heb ik 
die?". Gelukkig vind hij altijd wel een gaatje in zijn 
agenda voor een uitstap met zijn echtgenote Martine 
en zijn dochterje Helena. 

Els van weert - Kamer 

Els Van Weert ("1968) 
is ongetwijfeld één 
van de jongste VU&ID-
lijsttrekkers. Deze li
centiate Politieke We
tenschappen staat al 
sinds jaar en dag haar 
mannetje als VU-
woordvoerster. Daar
door was ze ook van 
nabij betrokken bij het 
totstandkomen van de 
alliantie. Politiek kreeg 
ze haast letterlijk op
gelepeld: na het 
avondnieuws volgden 

er in huize Van Weert regelmatig felle discussies. Die 
leidden in '84 tot haar aansluiting bij de VU. Van 1991 
werd ze nationaal VUJO-secretaris en ging ze zich 
meer en meer Interesseren voor Sociale Zekerheid, 
Gelijke Kansen en de problematiek arbeld-gezin-vrije 
tijd. Waar Els, moeder van Maarten en de tweeling 
Hanne en Evelien én voltijds echtgenote van Jan, de 
tijd haalt is overigens voor velen een raadsel. Zelfs met 
drie zo'n kleine belhamels in huis en haar drukke 
politieke bezigheden vindt zij nog de tijd om wat te 
lezen (historische romans dragen de voorkeur weg) 
en te sporten (zwemmen als het even kan), in haar 
arrondissement en voor haar lijst zal Els weinig moeite 
hebben om het legertje mannen - 'Geen énkele 
vrouwelijke lijsttrekker!' - kopje klem te maken. In 
1995 haalde ze meer dan 1.500 voorkeurstemmen als 
1ste opvolger voor het Vlaams parlement. 
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mm-

14 

Extra portie hersenen maakt polygaam: 
Bill Clinton geniaalste man op aarde? 

© 

Titel in Het Belang van Limburg (26/03); 
'Utrechtenaar steelt honderden spijker
broeken voor de geur'. De doofpot ver
hult dat hij één exemplaar niet wilde 
hebben. Het rook naar extreem-oneer
lijke politiek... 
© 

Duizendste Ter Zake: 
dreigt nu ook miUenniumbom? 

^ V E R K I E Z I N G E N 1 9 9 9 4 

Onze eigen regels volgend is het deze week 
de beurt aan de kamerlijst. Het is Herman 

Hermans (°1958) die de vijfde stek voor 
Mechelen-Turnhout te pakken heeft. Her
man is een bezig mens, een gedreven prater 
die de kwinkslag niet schuwt en een 
Vlaams-nationalist in hart en nieren. Hij 
erfde de politieke microbe van zijn vader 
Yic. „Ik ben niet alleen politiek in vaders 
voetsporen getreden, maar ook profes
sioneel" zegt het hoofd van plaatselijke 
motorbrigade van de douane. Die staat in 
voor de controles van - hoofdzakelijk - het 
vrachtvervoer. 

Herman Hermans bij het in ontvangst 
nemen van een cheque vooreen van 

zijn eerste Idedingophalingen. 

Mee helpen 
Iets verwezeiilijlcen 

Herman is inmiddels bezig aan zijn tweede 
termijn als gemeenteraadslid van Aren
donk, maar het is niet in die funaie dat hij 
in Vlaanderen relatief bekend is. „In 1991 
vertrok een aantal vrachtwagens gevuld 
met hulpgoederen vanuit het VU-hoofd-
kwartier naar de door de Golfoorlog 
zwaar beproefde Koerden in Noord-Irak. 
Ook in Arendonk werd kleding ingeza
meld, maar wij verkochten de kleding aan 
een sorteerbedrijf en zochten en vonden 
contact met het Koerdisch Instituut en het 
VIC." Het Vlaams Internationaal Cen

trum is een niet-gouvernementele orga
nisatie die middels de ophaling van kleding 
ontwikkelingsprojecten in de Derde We
reld financiert. Herman werd verantwoor
delijk voor de inzameling. Doorheen heel 
Vlaanderen heeft hij, met behulp van tal

loze VU-militanten, een netwerk opge
bouwd om in elke Vlaamse gemeente 
kleding te kunnen inzamelen. Die wordt 
dan verkocht en de winst gaat integraal 
naar VIC-projecten. „We zijn wat dat 
betreft een voorbeeld voor de sector" zegt 
Hermans. Tegelijk pleit hij voor een betere 
ontwikkelingssamenwerking. „Het zou 
bovendien het vluchtelingenprobleem veel 
kleiner maken." 

JONGEREN 

Waar haalt Herman - die ook nog wel eens 
een stapje in de wereld zet - de tijd 
vandaan? „Ik werk 15 tot 16 uur per dag. 
Ik vind ook dat het leven niet alleen mag 
bestaan uit luieriken. Je moet ook trachten 
iets te verwezenlijken." De Vijf van deze 
week doet dat via zijn belangeloze inzet 

Vlaams Parlement 

1. Kris Van Di]ck(Dessel) 
2. Margriet Hermans (Oud-Turnliout - ID21) 
3. Inge Faes (Puurs) 
4. Bert Laureys (Herentals) 
5. David Vits (Mechelen) 
6. Joris Frederickx fVosselaar) 
7. Godelieve De Wever (Bonheiden) 
8. Geert Dillen (Balen) 
9. Lik Huyberechts (Willebroek - ID21) 

10. Bob Van Oytsel (Lier) 
11. Frida Adams (Turnhout) 
12. Roger Van Di]ck (Heist-Op-Den-Berg) 
13. Liesbeth Van Bouwel (Nijlen) 
14. Patrik Vankrunkelsven (Laakdal) 

Opvolgers 

1. Rik Geyzen (Mol) 
2. Frans De Leeuw (Smt-Amands) 
3. Marijke Verachten (Meerhout) 
4. Mare Somers (Duffel) 
5. Jan Boulliard (Arendonk) 
6. Staf Geysemans (Berlaar) 

Kamer 

1. Els Van Weert (Kessel) 
2. Flor Van Noppen (Dessel - ID21) 
3. Annemie Thys (Westerio) 
4. Jaak Van Assche (Rijmenam) 
5. Herman Hermans (Arendonk) 
6. Christina Wagner (Lier) 
7. Mark Meurrens (Hulshout) 
8. Reinhilde Van Moer (Willebroek) 
9. Jan De Graaf (Geel) 

10. Waker Luyten (Berlaar) 

Opvolgers 

1. Mare Hendrickx (Mechelen) 
2. Frans De Peuter (Laakdal) 
3. Adi Thielemans (Oud-Turnhout - ID21) 
4. Bernadette Dumez (Bornem) 
5. Christophe Verdonck (Mol) 
6. Kris Van Dijck (Dessel) 

© 

Titel in De Standaard (26/03): 'Mare Van 
Peel spreekt klare taal'. En gelezen: „Het 
was niet meteen duidelijk of hij daarmee 
de makke discussie en het studenten-
publiek meer leven wou inblazen of dat hij 
gewoon lichtjes aangeschoten was." De 
doofpot verhult: 'Mare Van Peel spreekt 
'ouwe klare' taal'. 

voor het VIC en met een plaats op de VU-
lijst. Waarom de VU? „Ik krijg nog kip
penvel als ik op de IJzerbedevaart sta en in 
het Vlaams Blok vind ik me niet terug. Ik 
sta ook achter de verjonging. Wie de lijst 
trekt is niet belangrijk, als het maar een 
jonger iemand is. Alleen jongeren kunnen 
zorgen voor het op peil houden van de VU-
vechdust." 

Herman zal tijdens zijn campagne folders 
(laten) bussen en vanzelfsprekend zullen er 
in zijn regio ook affiches van hem te zien 
zijn. Deur-aan-deur gaat hij niet: „Ik ga 
niet bedelen voor een stem." Koken kost 
geld ... „Met de vergoeding van gemeen
teraadslid alleen kan je zoiets niet be
kostigen. Je schiet er altijd bij in. Het is 
slechts weinigen gegeven om met politiek 
veel geld te verdienen. Bij de VU word je 
daar niet rijk van." Bij wijze van afsluiter 
vragen we hem nog waarom hij een vijfde 
en dus niet-verkiesbare plaats verkoos: 
„Omdat ik wist dat ik dan in WIJ zou 
komen" lacht hij. „Als in de VU iets te 
doen is en ik ben er, dan ben ik in 
beeld!" 

(gv) 

Kiesomschrijving 
Meciieien-
Turnhout 

Op 21 mei 1995 telde Mechelen-
Turnhout 524.906 ingeschreven 
kiezers. 
Van de 14 in Mechelen-Turnhout te 
verdelen zetels voor het Vlaams 
parlement haalde de VU er In de 
persoon van Kris Van Dijck één bin
nen. De partij haalde 8,46% van de 
stemmen en bekwam daarmee de 
vijfde plaats. Grootste was de CVP 
(31,76% - 5 zetels), vóór de SP 
(17,90% - 2 zetels) en de VLD 
(16,22% - 2 zetels). Het Vlaams Blok 
(13,28% - 3 zetels) was vierde en 
Agaiev (7,89% -1 zetel) sloot de rij 
van de grote partijen. Van alle 
stemgerechtigden stemde er 
7,42% blanco of ongeldig. 
Van de 10 In Mechelen-Turnhout te 
verdelen zetels voor de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers haalde 
de VU er géén binnen. De partij 
haalde 7,6% van de stemmen en 
stond daarmee op de zesde plaats. 
Grootste was de CVP (32,9% - 4 
zetels), vóór de SP (17,8% - 3 zetels) 
en de VLD (16,1% - 1 zetel). Het 
Vlaams Blok was vierde (13,4% - 1 
zetel) en Agaiev vijfde (7,9% - 1 
zetel) in de rij van de grote partijen. 
Van alle stemgerechtigden stemde 
er 7,07% blanco of ongeldig. 

CAMPAGNESECRETARIAAT 
Wim Hautem: Langstraat 7, 2590 
Berlaar. tel. 03/422.61.67. 
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Cazettenpraat 
„Ik ben er innig van overtuigd dat de Vlamingen klaar zijn om 

fysieke druk uit te oefenen. Ik ken ze." José Happart in Knackvan 24 
maart 1999. 

„IVlais Ie statut de Bruxelles, nous n' admettrons pas qu'on y 
touche. (...)" JosChabert in ie/Waf//? van 24 maart 1999. 

„De collaboratie van de Brusselse Vlamingen werd afgekocht 
met een gouden kool waarin enkele excellenties zichzelf de liefde 
mogen verklaren. Het is nochtans duidelijk dat het Hoofdstedelijk 
Gewest geen bruikbaar instrument is om van Brussel een leefbare (...) 
stad te maken, noch om een eind te maken aan de (...) achterstelling 
van de Brusselse Vlamingen." Matthias Storme (OW-voorzltter) en 
David Vits (OW-secretarls), In De Financieel-Economische Tijd van 24 
maart 1999. 

„Sinds 1992, het vertrekpunt voor het ruimtelijk struc
tuurplan, is de stadsvlucht alleen maar toegenomen. (...) Onze 
ruimtelijke ordening, dat komt nooit meer goed." Herman Lauwersin 
Het Belang van Limburg van 25 maart 1999. 

„Ik hou van steden als Antwerpen en Brussel omdat alles er zo 
kriskras door elkaar is gebouwd. Smal en breed, oud en nIeuw: soms 
lijkt het alsof Iemand die dingen vanuit de hemel naar de aarde heeft 
gekeild, zo gek zijn de combinaties die je hier aantreft." Euro-
songwinnares Dana International in P-Magazine van 24 maart. 

„Een auto is geen statussymbool voor mij, wel een middel om 
mij te verplaatsen, een chauffeur Is gewoon een noodzaak.". En: ,,Als 
ik geen dossiers moet meenemen en de plaats van afspraak ligt in de 
buurt van een station Is de trein zoveel gemakkelijker.' Etienne 
Schouppe in De Standaard van 26 maart 1999. 

„De directeur-generaal van de Israëlische spoorwegen, Amos 
Uzani, heeft te Brussel een akkoord getekend voor een samen
werking met de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoor
wegen om in de komende jaren Iets te kunnen leren van de Belgische 
ervaring." Gelezen in het Belgisch Israëlitisch Weel<bladvan 26 maart 
1999. 

„Le plan flamand reclame une réforme de l'Etat; Erdman n'en 
reclame pas. Et l'instltutionnel ne figure pas dans le contrat en 21 
points soumis è l'électeur..." werpt LeSoirop 26 maart 1999 op in een 
gesprek met Louis Tobback. „Le SP a agi comme groupe au parlement 
flamand. Le programme electoral, c'est le programme electoral. II y a 
une difference d'accent." antwoordt die. 

In debat 
Dinsdag 20 april 

• Politieke debatnamiddag. 'Politieke 
omstandigheden/Onvoorziene poli
tiek' Ekonomika Leuven. M.m.v. Pa-
trik Vankrunkelsven. 

Woensdag 21 april 

• Forum rond 'Automobiliteit na 2000', 
9u.30-16u.30, Touring Brussel. 
M.m.v. Johan Sauwens. 

• Economisch debat Comité voor Eco
nomische en Financiële Informatie Ru-
pelstreek-Boom, 20u. M.m.v. Fons 
Borginon. 

• Debat 'Geldstromen van Vlaanderen 
naar Wallonië: een mythe.''. M.m.v. 
Geert Bourgeois. Om 20u. in Salons 
Cortina te Wevelgem. Org.; Jonge Ka
mer-Menen. 

Donderdag 22 april 

• Debat partijvoorzitters 'België in de 
21e eeuw' om 20u. in het Gemeentelijk 
Cultureel Centrum van Groot-Beve-
ren. M.m.v. Patrik Vankrunkelsven. 

Vrijdag 23 april 

• Politiek debat om 19u.30 in de zalen 
van de Socialistische Mutualiteiten, 
Sint-Jansstraat 32 te Brussel. Gratis 

toegang. M.m.v. Vincent Van Quic-
kenborne. 

Donderdag 29 april 

• Debat over 'Sociale Zekerheid, wonen 
en veiligheid', Trefcentrum Derde 
Leeftijd, UFSIA - Antwerpen, van 
14u.-16u. M.m.v. Patrik Vankrunkels
ven. 

Dinsdag 4 mei 

• Verkiezingsdebat lijsttrekkers Senaat. 
ULA - Edegem, 20u. M.m.v. Patrik 
Vankrunkelsven. 

Donderdag 6 mei 

• Verkiezingsdebat - Vlaamse Actiegroep 
Geel, 't Roosendaelhof, 20u. M.m.v. 
Patrik Vankrunkelsven. 

c» Info over debatten met medewerking 

van Patrik Vankrunkelsven bij Ca

milla Geerts, 021219.49.30. M.m.v. 

Bert Anciaux: Eva Clarysse, 

021223.39.33. Andere parlementai

ren: Koen T'Sijen, 021219.49.30. 

c» Meer debat- en sprekersnieuws in de 

agenda. 

o» WIJ neemt graag debatnieuws op 

waaraan VU-mensen actief deelne

men. Seintje naar Hilde De Leeuw. 

In de aanloop naar de verkiezingscam
pagne doen de politici traditioneel ook 
de ronde van de universiteiten voor 
een kopstukkendebat'. Vorige week 
woensdag was het de beurt aan de 
Leuvense studentenvereniging Poli
tica om de heren (!) politici op de 
studenten los te laten. 
Debatten voor een studentenpubliek 
hebben meestal een hoge spektakel
waarde, de beste en meest spitsvon-

Mat kopstukkendebat 
dige sprekers kunnen er naar applaus 
hengelen. Dit soort debatten zijn een 
uitgelezen gelegenheid om een pu
bliek te ontmoeten dat nog nooit is 
gaan stemmen. Bovendien is het meer 
dan gemiddeld 'geïnteresseerd'. Huis
waarts kerend was uw dienaar de 
trotste bezitter van een exemplaar van 
IVliiitant (Strijd, Solidariteit, Socialisme 
- 40 fn, jawel!), een condoom met 
banaansmaak van de Christen Demo
cratische studenten, een overzicht van 
de Bekende Vlamingen-show van Aga-
lev en een uitnodiging met linkse Jeugd 
na te denken over de toekomst van de 
Koerden. 
Over de debatten zelf kunnen we kort 
zijn: de thema's 'Veiligheid' en 
'Werkloosheid' werden (al te) ruim on
der de aandacht gebracht. De over
wegend weinig coherente uiteenzet
tingen konden veelal niet verhullen dat 
achter veel voorstellen geen ideologie, 
visie of Plan schuil gaat. Typerend was 
een discussie tussen Verhofstaöt en 
Van Peel over het 'terugverdieneffect' 

van het VLD-plan voor werk. De CVP'er 
vond het een 'F-woord', dat zoals bij 
Jerry Springer maar beter kon worden 
'weggebiept'. Door Anciaux gecon
fronteerd met een analyse van Van 
Peels partijgenoot Van Rompuy - die de 
liberale plannen 50% had zien terug
verdienen - repliceerde een ongeïn
teresseerde - op het hautaine af - CVP-
voorzitter 'dat dat wel zo was, maar 
dat hij nog liever 0% wilde terugver
dienen dan het risico te wagen'. 
Winnaars waren er na afloop niet. Ver
liezers wel: de zowat 400 aanwezigen 
die op zeer pertinente vragen vaak 
nietszeggende antwoorden kregen. 
Extreem-rechtse aanwezigheid had 
dat niet verbeterd. In De Standaard 
werd gesuggereerd dat Van Peel dron
ken was. Als de voorzitter van Vlaan-
derens machtigste partij het niet nodig 
acht om zi]n 'Eerste Keer'-publiek 
nuchter voor ogen te komen dan zegt 
dat meer over hem en zijn partij dan 
1.000 verkiezingspamfletten. 

(gv) 

De politieke 
Icopstuicicen 

maaicten 
weinig 
speictaicei 

in Leuven. 
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Tempo in Vlaanderen 
Betr'e dagen keren weer, 
Daarom nu 'Geen ommekeer' 
Wilfried Martens aan de top 
De krisis staat op stop 
Dat is pas goed zo 
Dat is pas goed zo. 

Je kan student of met pensioen zijn 
Je kan boer of een piloot zijn 
....als Je maar weet wanneer je stemt 
Datje CVP stemt 
Dat (sic!) is het goed zo. 
'Geen Ommekeer'' met dat verkiezingsthema 
trok Wilfried Martens, toen nog CVFboeg-
beeld, eind '85 naar de kiezer Premier Mar
tens was aan het einde van vier jaar regeren 
samen met de liberalen, naar zijn zeggen de 
tijd waarin we het einde van die beruchte 
tunnel in zicht kregen. 'De krisis staat op stop'. 
Het kwam er nu alleen op aan de buikriem 
toch nog eens extra goed aan te snoeren. 
Martens liet zijn boodschap op plaat uit
brengen. Zo'n klein zwart vinyl-schijfje, 45-
toeren met op de B-kant een diepzinnige 
filosofische overweging van de kandidaat-
premier die van zichzelf zegt: „Ik denk dat Ik 
altijd onbewust peil naar de rechtschapen
heid, nooit negatief, nooit wantrouwig. Ik 
zoek vooral naar de oorsprong van de per
soonlijkheid." 
De teksten van die Martensgedachten staan 
op de hoes, zo gingen ze niet verloren voor 
het nageslacht. Maar laat het duidelijk zijn, het 
Is echt niet daarom dat ik dit politieke kleinood 
koester. Het gaat mij om het plaatje zelf, een 
symbool van een vervlogen tijd. Een tijd 

waarin verkiezingen goed waren om een voor
raad balpennen voor de komende jaren te 
hamsteren. Om de verzameling stickers aan te 
vullen en de kleintjes zoet te houden met 
kleurrijke ballons. Ik kwam ooit naar huis met 
een doosje politieke doopsuiker Maar een 
plaatje, dat hadden we medio dejaren tachtig 
toch nog niet meegemaakt! Het waren, zo 
geloof Ik toch, de socialisten die met één roos 
voor de mogelijke kiezer op de markten ver
schenen. Vanden Boeynants bleef intussen 
zijn succesformule trouw: pensen met ap
pelmoes. Nu moetje de kaas- en wijnavonden 
betalen, toen kreeg je gratis wafels en zelfs 
gebraden kippen. 
Dat mag allemaal niet meer De politicus moet 
zijn of haar boodschap 'proper' aan de man of 
de vrouw brengen. Zonder twijfel een ver
dedigbare redenering, het liep nu eenmaal de 
spuigaten uit. Alleen al het prijskaartje van al 
die rommel was maatschappelijk gewoon be
schamend. Wij moesten sparen en zij moch
ten almaar meer (Agusta-geld?) uitgeven om 
ons ervan te overtuigen voor hen te stem
men zodat we nog minder 
zouden verdienen. 
Maar ik vond 'Tempo in 
Vlaanderen' toch amu
sant. Het was allemaal wat 
kleurrijker Voor het prijs
kaartje moesten we het 
ook niet laten: een cam
pagne kost vandaag echt 
niet minder dan toen. Mét 
een 45-toeren plaatje. 

Mare Platei 
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orige week organiseerde het Vlaams 

Rechtsgenootschap een proces over 

de onafhankelijkheid van Vlaanderen. WIJ ging 

geboeid luisteren naar argumenten pro en contra. De 

ontvoogdingseis werd door de jury ingewilligd. 

„Ik zie mij genoodzaaitt de jury te wrai<en 
wegens vooringenomenheid" besloot ge-
iegenheidsvoorzitter prof. Faul Van Ors-

hoven het 'Proces van België'. Een korte 
navraag had immers geleerd dat de 
meeste van de zowat 180 aanwezigen in 
aula Zeger Van Hee hun mening over 'de 
Belgische kwestie' niet hadden laten be-
mvloeden door de voorafgaande debat
ten. Even voordien had iets meer dan de 
helft van het publiek middels handgeklap 
duidelijk gemaakt dat de ontvoogdingseis 
van Vlaanderen ten aanzien van België 
diende te worden ingewilligd. Vlaan-
deren-België: 1-0. 

Vorige week dinsdag organiseerde het 
Vlaams Rechtsgenootschap (VRG) m Leu
ven een rechtszitting 'ter beslechting van 
de ontvoogdingsprocedure van Vlaan
deren'. Grofweg kwam de vertoning erop 
neer dat één partij, in de persoon van 
OW-voorzitter prof. Matthias Stornte, 

zou pleiten voor een Vlaamse onafhan-
keli|kheid en dat de andere, prof. Frans 

Van Istendael, de belangen van de Bel
gische staat zou behartigen. Beide par
tijen hadden getuigen opgeroepen. Aan 
het eind van het proces mocht het pu
bliek, dat de rol van jury kreeg toe
bedeeld, een oordeel vellen. De uitslag is 
u inmiddels bekend. 

WOORD ... 

Storme opende zijn pleidooi met te ver
wijzen naar het zelfbeschikkingsrecht van 
volkeren. „Dat recht is er voor een natie 
die geen staat is, maar dat wel wil wor
den." Vlaanderen heeft trouwens alle 
kenmerken om een staat te worden: een 
territorium, een bevolking, een regering 
die de mogelijkheid heeft verdragen af te 
sluiten met andere staten. Bovendien 
heeft Wallonië geen respect voor de 
Vlaamse taal en cultuur, is er een gebrek 
aan reciprociteit - m.a.w.beide gemeen
schappen worden niet gelijk behandeld; 
de deelstaten denken enkel aan de eigen 
achterban, heeft de komst van de Euro 
een feitelijk einde gemaakt aan de Bel
gische Monetaire Unie en tracht men in 
België dezelfde wetten toe te passen op 
problemen van verschillende oorsprong. 
„In België tracht men alle problemen 
zolang mogelijk toegedekt te houden. 
Eens ze aan de oppervlakte komen, wor
den ze haast automatisch communautaire 
splijtzwammen. Een oplossing is er nooit, 
wel een compromis. Het is een demo
cratische noodzaak om het zelfbeschik
kingsrecht van Vlaanderen toe te passen" 
besloot Storme. 

... EN WEDERWOORD 

„Mijn tegenstrever komt met juridische 

argumenten. Mooi, maar dit is geen ju

ridisch, maar een politiek proces" wierp 

tegenpartij Van Istendael op. „De vraag 
stellen waar we met Vlaanderen en België 
naartoe moeten, is de vraag stellen waar 
we vandaan komen. Als België werkehjk 
dat 'historisch accident' was, een kunst
matige constructie van grote mogend
heden, dan was het land al dood" luidde 
het, waarbij hij verwees naar o.a. Joe
goslavië en Tsjechoslowakije. De ver
weerder greep terug naar de bouwstenen: 
Vlaanderen, Brabant, Luik, Luxemburg 
en Henegouwen, daaraan toevoegend dat 
„in al deze gebieden een politieke struc
tuur met twee talen en twee culturen 

Jean-Pierre De Bandt (Coudenbergh-
groep) afgezegd zodat de jury een minder 
voorbereide Ludo Dierickx, gewezen 
Agalev-senator en huidig woordvoerder 
van B-I-, een vereniging van Belgische 
progressieve federalisten, te horen kreeg. 
Deze voerde aan dat hij op buitenlandse 
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bestond. Daarom is België sinds 1830 niet 
uiteengevallen." Van Istendael greep ook 
naar meer emotionele argumenten zoals 
het groot aantal families met Vlamingen 
én Franstaligen en de 

'gemeenschappelijke' manier van politiek 
bedrijven: de nationale sport om wetten 
'naar onze hand te zetten'. De verdediger 
van de Belgische staat besloot dat Vlaan
deren het zelfbeschikkingsrecht niet zo 
noodzakelijk moet uitoefenen om zich 
verder te kunnen uitbouwen. „Dat kan 
net zo goed binnen het federale ko
ninkrijk." 

GETUIGE 1 

Storme mocht, in de figuur van VU-
ondervoorzitter prof. Eric Defoort, zijn 
eerste getuige oproepen. De historicus 
wilde het wegens tijdsgebrek niet hebben 
over de historische juistheid van Van 
Istendaels beweringen, maar waar
schuwde er wel voor de toekomst van 
Vlaanderen en België niet 'in te koes
teren' in hun geschiedenis. „Ik zie geen 
meerwaarde in België. Laten we nu eens 
eindelijk van die nationale kwestie af
raken. Beste jury: de 35ste fase van de 
staatshervorming, u gaat dat uw kinderen 
toch niet aandoen!" 

In het kruisverhoor dat volgde kwam ook 
het koningshuis een eerste keer ter 
sprake: „De familie van Saksen-Coburgh-

Gotha woont hier al 169 jaar, maar voek 
zich nog altijd als een vreemde" voerde 
Van Istendael aan. „De koningin begint 
nu dan ook stilletjesaan Nederlands te 
leren" merkte Defoort fijntjes op. 

GETUIGE 2 

De Belgische staat had blijkbaar nogal wat 
moeite gehad om getuigen te vinden. Het 
verhaal wil dat o.m. prof. AndréAlen was 
aangezocht, maar dat deze had gewei
gerd. Op het laatste moment had dan 

reizen vaak te horen kreeg dat 'het Bel
gische volk bijzonder interessant' is. „Wat 
als het een mentaliteit had gehad als in 
Noord-Spanje of Noord-Ierland? Hier 
schroeven de media de verschillen tussen 
de beide gemeenschappen op en toch zijn 
er geen gewelddaden." Dierickx had het 
ook over de gebrekkige belangstelling van 
de man in de straat voor het commu
nautaire thema. En ook: „Door de jaren 
heen hebben katholieken leren leven met 
protestanten, dus waarom zouden de Vla
mingen niet kunnen leven met de Frans
taligen?" Hij draaide ook de Vlaamse eis 
voor fiscale autonomie om: „Op een 
moment dat Europa fiscaal aan het har
moniseren slaat, wil Vlaanderen fiscale 
autonomie. En krijgt Vlaanderen dan ook 
nog eens een vetorecht in Europa?" Bel
gië kan maar beter een voorbeeld nemen 
aan het multi-culturele Zwitserland of 
Zuid-Afrika. Dierickx had voor de jury 
ook een citaat over misdadigheid in 
petto: „Misdadigheid is de zelfbeschik
king van het ik en het ogenblik". Een 
hernieuwde tweetaligheid zoals - Kent u 
hem nog? - de Zwitser Dumeni Co-

lumberg ooit voorstelde zag hij niet meer 
zitten. 

GETUIGE 3 

De derde getuige bevond zich opnieuw in 
het Vlaanderen-kamp: prof. Danny Pie-

ters, lijsttrekker voor de VU-kamerlijst in 
Leuven. Deze expert in Sociale Zekerheid 
gaf een korte uiteenzetting over trans
ferten, maar verwees ook expliciet naar 
andere domeinen waarin Vlaanderen en 
Wallonië fundamenteel van mening ver
schillen: de onbemande camera's, de wa
penhandel, ... „Het is dan niet altijd even 
duidelijk wie het bij het rechte eind heeft, 
maar Vlamingen en Franstaligen zien de 
zaken gewoon anders. Daarom moeten ze 
op eigen benen kunnen gaan staan." 

Pieters had het ook over het ontbreken 
van een gedeelde publieke opinie. 
Vlaamse en Franstalige politici richten 
zich bovendien niet naar hetzelfde, maar 
naar hun publiek. „Ontvoogding is een 
andere manier van democratie. De ge
meenschappen moeten dan hun verant
woordelijkheid opnemen: de Vlamingen 
mogen dan niet meer klakkeloos ver
wijzen naar 'de PS', de Franstaligen niet 
meer naar '1' Etat belgo-flamand'. België 
functioneerde goed zolang de Franstalige 
bourgeois het voor het zeggen had. Haar 
macht kalfde af en het was gedaan toen de 
Vlamingen, na de repressie, ook nog van 
hun stemrecht gebruik durfden maken." 
Pieters' kruisverhoor ving aan met de 
vraag of hij wel eens naar de RTBf keek. 
„Jawel, en ik lees ook Le Soir. Geloof me: 
door dat dagelijks te doen worden heel 
wat grote Vlaams-nationalisten gebo
ren". Aan het eind van het verhoor ver
geleek Pieters Vlaanderen met iemand die 
in een kooi zit, de sleutel van het slot in de 
kooi heeft liggen, maar er om één of 
andere reden niet uit kan. 

TOT SLOT 

Storme en Van Istendael mochten in hun 
slotpleidooi nog één keer hun hart luch
ten. De OW-voorzitter omschreef de 
huidige gang van zaken als 
'contrafederalisme'. Een rechtstreekse 
Vlaamse stem in Europa is noodzakelijk, 
het betekent geen breuk met Europa. 
„Laat ons met een schone lei beginnen" 
besloot hij, daarmee verwijzend naar alle 
Belgische schandalen van de afgelopen 
jaren. 

Van Istendael begon zijn slotpleidooi met 
de vraag waarom Vlaanderen geen in
spanningen zou leveren om ook op het 
federale niveau dingen ten goede te ver
anderen. „In alle staatshervormingen is te 
weinig energie in het federale niveau 
gestoken. Door Vlaamse onafhankelijk
heid verengt ook onze horizon. Ik daag u 
uit om opnieuw een referendum te hou
den over de koning. De stemmen zouden 
anders verdeeld zijn dan een halve eeuw 
geleden. Dat sterkt mijn overtuiging dat 
volksgemeenschappen van mening kun
nen veranderen. Daarom moet België 
blijven bestaan." 

De voorzitter dankte de pleiters met de 
melding dat „ook Cicero niet al zijn 
processen had gewonnen". Daarna werd 
de applausmeter bovengehaald. 

(gv) 

Matthias 
Storme eiste 
op het VRG-
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ontvoogding 
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Vlaanderen. 
HU werd 
geholpen 
door twee 
getuigen: 
prof. Danny 
Pieters 
(rechts) en 
prof. Erie 
Defoort 
(links). 
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