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Patnk Vankrunkelsven heeft de staatshervorming 
op de onderhandelingstafel van zowel de Vlaamse 
als de federale regenng geplaatst (lees ook blz 2 
en 3) Met alliantievoorzitter Bert Anaaux onder
handelt de VU-voorzitter in het leader van Vlaamse 
coalitiebesprekingen over een nieuwe commu
nautaire ronde De gewaagde opening van de VU-
voorzitter biedt ook de andere Vlaamse partijen 
de kans de bestuurh)ke vernieuwing in te vullen 
Agalev-boegbeeld Mieke Vogels verklaarde reeds 
gewonnen te zijn voor de defederalisenng van de 
gemeente- en provinciewet Steve Stevaert (SP) 
zei zich te willen inzetten voor de defederalise
nng van Landbouw Er moet nog afgewacht wor
den of deze voornemens ook zullen worden uit
gevoerd Dat hangt niet enkel af van de Vlaamse, 
maar ook van de Franstalige partijen 
Er zou, zo gaf federaal formateur Guy Verhofstadt 

aan, op federaal niveau over een nieuwe staats
hervorming worden gesproken indien de huidige 
regenngsonderhandehngen succesvol aflopen 
Voor het eerst in de politieke geschiedenis kon de 
VU via een uitnodiging tot deelname aan een 
Vlaamse regenng bekomen dat op federaal vlak 
een staatshervorming zal worden doorgevoerd 
Tenminste indien aUe partijen, ook de Franstalige, 
zich aan deze belofte houden De Franstaligen 

waren geen vragende partij Al moet dit met een 
korreltje zout worden genomen, want ze willen 
meer geld voor de Franse gemeenschap Dat geld 
willen ze verknjgen via het Brussels hoofdstede
lijk gewest Het is zeer de vraag of de Vlaamse 
partijen dit zullen aanvaarden En in Brussel staat 
VU-volksvertegenwoordiger Sven Gatz erop 
Vlaamse eisen af te dwingen Het communautair 
gesprek maakt dus ook deel uit van de Brusselse 
regenngsonderhandehngen 
AUicht zullen daardoor enkele communautaire af
spraken op korte termijn worden uitgevoerd 
Daarnaast wil de VU een gesprek over een diep
gaande staatshervorming op langere termijn 
Verhofstadt, met wie de VU voortdurend overlegt, 
is bereid daarbij de gemeenschappen te betrek
ken Belangnjk ook is dat Verhofstadts woord
voerder Bart Somers aan de redactie meedeelde 
na regenngsonderhandehngen, maar tijdens de 
komende legislatuur, een resultaatverbintenis 
over de staatshervorming te willen aangaan 
Tijdens de federale regenngsonderhandehngen 
zou ook over het al dan met invoeren van een U-
ming gepraat worden „Guy Verhofetadt heeft een 
andere sujl dzn Dehaene Wij zullen de staatsher
vorming met via een aanslepende tweede of 
derde fase begraven ' (evdc) 
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N aar aloude gewoonte vallen tijdens 
regenngsonderhandelingen de ver

langlijstjes bij bosjes Uit de lucht De 
Fietsersbond vraagt meer en veiliger fiets
paden, de NMBS vraagt meer geld voor 
nieuwe projecten, het Roze Aktiefront wil 
terecht een anti-discnminatiewet in het 
regeerakkoord, in een memorandum 
vindt Maatschappelijk Opbouwwerk ,de 
tijd rijp om zijn eisen op een rijtje te zet
ten ", enz Over deze vraag-en-aanbod-
periode hangt echter de schaduw van de 

werkgroepen aan het denken en schrijven 
gezet In beide gevallen is het dus nog 
even wachten op groot nieuws al kan dat 
plots opduiken 

WIJ gaan hier met te veel aan pronostiek 
doen de VU&ID onderhandelaars hebben 
het vertrouwen gekregen Op hun beurt 
moeten zij mededeelzaam zijn zodat de 
achterban, alvorens te oordelen steeds 
over volledige informatie beschikt 
Uiterst belangrijk lijkt ons de bereidwillig
heid die de vier Vlaamse partyen aan de 

Stijlbreuk met inhoud 
dioxinecnsis die zeer gulzig in de federale 
begroting bijt Zo komen de door het vo-
nge kabinet aangekondigde snoepjesbe
deling en loonlastenverlaging in het ge
drang Als uit het avontuur van de voed
selvergiftiging echter de nodige lessen 
getrokken worden kan de ramp ook heil
zame gevolgen hebben Als 
Vandaag begint voor tienduizenden kin
deren en andere mensen de vakantie zij 
zullen zich weinig zorgen maken over de 
kopbrekens waarmee de dames en heren 
die regenngen vormen af te rekenen heb 
ben Op federaal vlak is formateur 
Veihofstadt dinsdag jl aan de hand van 
zijn eerste échte tekst onderhandelingen 
begonnen, op Vlaams niveau werden 

gesprekstafel van 'De zevende dag' heb
ben betoond In de veronderstelling dat 
ZIJ hun woorden, o m over defederalise
nng en samenvoeging van bevoegdhe 
den later met inslikken ligt een interes
sant samenwerkingsakkoord in het voor
uitzicht Maar nogmaals, vandaag is het te 
vroeg om daarover te speculeren 
Waar de onderhandelende partijen zich 
met door mogen laten afschnkken is de 
stoere taal van sommige CVP ers Zij be 
staan het, zoals o m uit de CDO-uitzen 
ding van maandag jl bleek om zich tot 
slachtoffer van een anti CVP-coalitie uit te 
roepen De grote woorden als daar zijn 
PS dictaat en Oude Politieke Cultuur, rol 
len dat het een lust is Het zijn precies 

deze verwijten die de CVP onder Dehaene 
steeds over zich heeft laten gaan 
Vandaag heeft verbittering zich van de 
CVP meester gemaakt en dat is zoals ie 
dereen weet, een slechte raadgever Nu 
als pnonteit stellen dat er, garanties voor 
de Vlamingen in Brussel moeten komen 
klinkt toch een beetje te hypocnet De 
CVP heeft in de voorbije jaren zo vaak de 
dictaten van de PS geslikt dat haar pro 
test tegen de kandidatuur van Busquin als 
Europees commissans belachelijk over
komt Hoeveel jaren heeft premier 
Dehaene de duistere praktijken van PS fi 
guren gedoogd en afgedekt^ Om het 
even met te hebben over de benoeming 
van Melchior Wathelet Enige beschei
denheid zou de chnsten-democraten nu 
met misstaan 

Toch beklagen sommigen o m Mark 
Eyskens Leo Delcroix ex-woordvoerder 
Willy Buys er zich over dat de CVP als 
grootste partij in Vlaanderen met het ini
tiatief heeft genomen om een Vlaamse 
regenng te vormen Sommigen in de CVP 
willen, als hun partij met in een regenng 
komt Vlaamser zijn dan ooit, dit om Vü-ID 
en in mindere mate VLD het vuur aan de 
schenen te leggen Vooral de fractielei
ders Johan De Roo (Vlaams parlement) en 
Stefaan De Clerck (Kamer) hebben aange 
kondigd er hard tegenaan te gaan Om 

zich het passende jargon eigen te maken 
zullen ze echter in een ver verleden moe
ten tasten, maar een zekere flexibiliteit 
mag ware CVP'ers met vreemd zijn 
Uit gesprekken die Vlaams formateur 
Deu/ae/eerder deze week met hoge amb
tenaren van de Vlaamse gemeenschap 
voerde, blijkt dat een komende Vlaamse 
regenng over voldoende financiële mid
delen kan beschikken om fatsoenlijk te 
besturen Wetende dat overheidsmidde
len altijd schaars zijn, is dit verheugend 
nieuws Een nieuwe Vlaamse regenng die 
luidop van een stijlbreuk droomt zal mid
delen nodig hebben om de alom gevraag
de bestuurlijke vernieuwing gestalte te 
geven Een stijlbreuk moet ook inhoud 
hebben' 

Wanneer dit commentaar u bereikt wordt 
begonnen met de lezing van voorstellen 
die werkgroepen in de voorbije dagen 
hebben opgesteld, daaruit kunnen de 
grote lijnen van een nieuw Vlaams regeer 
akkoord worden gepuurd Van die inhoud 
zal afhangen of de VU&lD-alliantie zich 
voor deelname aan deze bestuursmeer-
derheid uitspreekt 

Wellicht kan dan 11 juli feestdag van de 
Vlaamse gemeenschap gevierd worden in 
aanwezigheid van een nieuwe Vlaamse re
genng 

Maurits van Liedekerke 



Mensenleven te koop 
De jongste weken zijn we heel wat te weten 
gekomen over de prijs van een mens. Voor 
25.000 fr. al zou je in Antwerpen in 'het 
Albanese milieu' iemand kunnen vinden 
die een minder goede kennis van je koud 
maakt. Nee, dan liever de Filippijnen:: de 
ontvoerders van een journalist en een 
ontwikkelingshelper lieten hun gijzelaars 

vrij voor 100.000 f r per persoon. De 
journalist kostte ook nog en revolver en 
een motorfiets, zijn vriend een uzi en een 
doos roomijs. Hoeveel B Braun twee 
overleden baby's waard achtte werd niet 
vermeld. Maar ze zijn 'vergoed'. Dat 
Pinxten en Colla de mens geen cent waard 
achtten, dat wisten we al langer... 

Hervormen 
,,Er bestond reeds Jaren onvrede over de werking van de 
Nationale Orde. ( ) De Vlamingen wilden vooruit Wij had
den het er steeds moeilijker mee dat we binnen de 
Nationale Orde met tot besluitvorming kwamen Het pro
bleem IS dat we op een emotionele reactie aan Franstalige 
zijde zijn gestuit (. ) terwijl het ons veeleer om efficiëntie te 
doen is. Wat niet meer functioneert, moetje hervormen Ik 
geloof stellig dat we kunnen blijven samenwerken met de 
Franstaligen maar dan wel In overleg." 

Cenevlève Boliau, voorzitster van de Vereniging van Vlaamse 
Balies, in De Wet, onafhankelijk maandblad voor de juridi
sche beroepen, van Juni 1999. 

• DOORDEWEEKS • 

Coca-cola heeft zich voorge
nomen om elke landgenoot te voor
zien van een gratis frisdrankje. De jon
geren die ziek werden na het drinken 
van cola zouden te kampen hebben 
gehad met een vorm van massahys
terie. 

De zowat 10.000 mensen die 
lijden aan chronische darmaandoenin
gen kunnen voortaan gratis en zonder 
consumptieverplichting naar een toi
let van de horeca. De overeenkomst 
tussen horeca en patiëntenverenigin
gen kwam er na een voorstel van de
creet van Vlaams parlementslid Kris 
Van Dijck. 

Johan Leman begint aan een 
tweede termijn als voorzitter van het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen 
en Racismebestrijding. 

Rasti Rostelll, de hypnotiseur 
die in heel Vlaanderen bekend werd 
nadat An en Eefje na een van zijn 
shows werden ontvoerd, mag geen 
voorstellingen meer geven. De man 
zegt met illusie te werken en gaat in 
beroep. In Nederland (Maastricht) 
voert hij reclame met 'hypnose' en 
'telepathie'. 

Binnenkort kunnen snelheids
duivels bij de Provinciale 
Verkeerseenheden van de rijkswacht 
onmiddellijk met een kredietkaart 
hun verdiende boete betalen. 

Al twee maanden lang bewa
ken enkele nonnetjes hun nieuwe, il
legaal gebouwde klooster in 
Opgrimbie. De werken liggen stil en 
de zusters hopen vandalen te kunnen 
afschrikken. 

Een opblaasbare glijbaan met 
de naam Titanic stuikte in elkaar wan
neer er zo'n 25 kinderen op aan het 
spelen waren. Er zijn drie zwaarge
wonden. 

In Antwerpen is een 12-jarige 
jongen ontvoerd en vermoord. De 
dader, een 30-jarige Antwerpenaar, 
werd een dag nadien gevat. 

Een steunbetoging voor de 
ontslagen homosexuele pastoor 
Borremans brengt in Mechelen enkele 
honderden mensen op de been. 

Tot slot: de Brusselse hulp
agenten worden geacht om tegen 1 
juni 2000 voor 100 miljoen fr parkeer
boetes te hebben uitgeschreven. Als 
dan ook nog eens iemand dwingt om 
foutparkeerders te doen betalen ... 

2 

GENADESLAG 
Nadat federaal informateur Louis Michel 

(PRL) op maandag 21 geenszins de moei
te deed om de CVP voor onderliandelin-
gen uit te nodigen, werd uitgelcelcen naar 
de houding van Vlaams informateur Guy 

Verhofstadt (VLD). Zou hij dezelfde weg 
volgen als Michel of zou de Vlaamse in
formateur wel verkennende gesprekken 
met de CVP aangaan? 
De Vlaamse christen-democraten bleven 
bij hun standpunt het initiatief aan ande
ren over te laten. Voorts meldde de CVP 
te wachten op een 'constructief voorstel' 
van Verhofstadt. Voor de rest liet de CVP, 
zoals Verhofetadt terecht opmerkte, zich 
door 'tegenstrijdige signalen' kenmerken. 
De VLD voegde daaraan toe „niet einde
loos op de CVP te willen wachten." 
Daarmee lokte Verhofstadt de CVP uit 
haar tent. De VLD-voor2itter zou daartoe 
zijn 'nieuw project voor Vlaanderen' aan 
de CVP overhandigen. De Vlaamse chris
ten-democraten konden op basis van dit 
document wel duidelijke signalen verstu
ren. Een Vlaamse meerderheid met CVP 
werd daardoor niet onwaarschijnlijk. Dat 
was althans de indruk op maandag 21 
juni. De dag daarop gaf Verhofstadt de 
CVP de genadeslag. CVP-kamerfractielei-
der Stefaan De Clerck had in Humo van 
22 juni zwaar naar Verhofstadt uitgehaald. 
Het nieuwe boegbeeld van de CVÎ  die 
niet steeds als een gedegen dossierken
ner, laat staan een handige strateeg wordt 
beschouwd, liet in het weekblad verstaan 
dat ook Verhofstadt verantwoordelijk was 
voor de dioxine-crisis. Dat schoot bij de 
Gentenaar in het verkeerde keelgat. 
Overigens stuurde De Clerck in weliswaar 
bedekte termen op een CVP-oppositie-

kuur aan. Vandaar dat ook de Vlaamse in
formateur de CVP, althans vooriopig, van 
onderhandelingen uitsloot. Voorzitter 
Mare Van Peel mocht de tekst van 
Verhofstadt 'eens lezen'. 

LES AMIS FLAMANDS 
Op woensdag 23 juni zei Van Peel tijdens 
een persconferentie niet geheel onterecht 
dat de federale en Vlaamse informatieron
den „beheerst worden door de 
Franstaligen." Het moge ook duidelijk 
zijn dat het hof op symmetrische coalities 
aanstuurt. Het is bovendien zo goed als 
zeker dat PRL en PS reeds voor verkiezin
gen een akkoord afsloten. Hier en daar 
wordt zelfs beweerd dat Louis Michel vlak 
voor verkiezingen op gesprekken met 'les 
amis Flamands' aandrong. Dergelijke 
praktijken zijn niet netjes, al moet de CVP 
niet hoog van de toren blazen. Ook deze 
partij is steeds op de wenken van het hof 
ingegaan, sloot meerdere malen een 
'voorakkoord', weigerde tot nu toe om 
asymmetrische coalities te vormen en liet 
zich tijdens de voorbije legislatuur voort
durend door de Franstalige partijen rin
geloren. 

DE DUITSTALIGE VRIENDEN 
Dat PRL-FDF-MCC, PS en Ecolo hun vel 
duur verkopen is intussen meer dan dui
delijk. Deze partijen zullen - indien de 
komende onderhandelingen vlot verlo
pen - de meerderheid uitmaken in het 
Waals gewest, de Franse gemeenschap en 
het Brussels hoofdstedelijk gewest. Dat 
bleek voor PS-voorzitter Philippe Busquin 

niet voldoende. In onvervalste rambo-stijl 

Margriet 

geeft er 

een lap op. 

torpedeerde Busquin de onderhandelin
gen in Duitstalig België. Christen-demo
craten en socialisten besloten er op 
woensdag 23 juni onderhandelingen aan 
te vatten voor de vorming van een rege
ring. 

De PS-voorzitter, daarin gesteund door 
Ecolo en PRL, stak daar een stokje voor. 
Voor een aantal gewestmateries hangt 
Duitstalig België van het Waals gewest af. 
Hoewel de Duitse gemeenschap volledig 
autonoom kan handelen voor wat betreft 
de gemeenschapsmateries, achtte 
Busquin een zekere gewestelijke afhanke
lijkheid voldoende om 'zijn' gewenste 
paarsgroene meerderheid ook in de 
Duitstalige regering op te dringen. De 
vraag van de 'Duitstalige vrienden' om 
dringend meer autonomie aan hen toe te 
kennen, moet worden gehoord. Intussen 
wachten de Franstalige partijen de onder-
handeUngen op federaal niveau af. Het 
wordt, aldus Busquin, „alles of niets". 
PRL-FDF-MCC, PS en Ecolo moeten op 
alle mogelijke denkbare niveau's de 
meerderheid uitmaken. 'En passant' heeft 
de PS-voorzitter daaraan toegevoegd ook 
Europees commissaris te willen worden. 

VERGIFTIGD GESCHENK 
Op woensdag 23 juni beschouwde Louis 
Michel zijn opdracht van federaal infor
mateur als beëindigd. Daarop duidde de 
koning Guy Verhofstadt als federaal for
mateur aan. Patrick Dewael naaam de 
taak van Vlaams formateur op zich. Rik 

Daems werd interim VLD-voorzitter. 
Aan de nieuwe federale formateur gaf 
Michel een 'vergiftigd geschenk'. Uit zijn 
onderhandelingsnota bleek dat er meer 
knelpunten dan overeenkomsten tussen 
de mogelijke coalitiepartners zijn. Zo 
repte Michel nagenoeg met geen woord 
over een toch wel belangrijk thema als 
onveiligheid. Ook over de positie van 
asielzoekers en het eventuele gemeente
lijk stemrecht voor migranten zijn de on
derhandelaars het vooriopig niet eens. 
Het sociaal-economisch dossier blijkt ook 
voor verdeeldheid te zullen zorgen. 
Daarbij valt van de weeromstuit op dat de 
Vlaamse en Franstalige onderhandelaars 
niet op dezelfde lijn staan. Dat doet zich 
bij alle politieke families voor. Voor 
Agalev mag werktijdverkorting met loon
verlies gepaard gaan, Ecolo is daar niet 
voor te vinden. De PRL stuurt aan op ge
meentelijk migrantenstemrecht en denkt 
aan een vermogensbelasting. De Vlaamse 
liberalen verzetten zich tegen beide voor
stellen. Michel had het over het aanpak
ken van sociale fraude, de VLD zwijgt 
daarover. Verhofstadt kon dan ook weinig 
anders dan aan de pers meedelen „eerst 
een onderhandelingsprocedure vast te 
zullen stellen." En deze week schrijft hij 
een nieuwe nota. 

1 juli 1999 



Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Nu heb ik 
dien onnozelen Bruine Maesen al in geen maanden meer aan mijn 
deur gehad, maar een paar dagen geleden was het weer zover 
hoor. „Ahwel Geeraerts, gaat uwe voorzitter van wie ik na VTM de 
naam zo moeilijk kan onthouden, dan toch niet mee met die blau
we geilaards?" Ik stond, vriend persman, helemaal triplex. 
„Mijnheerke Maesen" heb ik hem toegebeten, „als er een groep
je is dat tenminste probeert stukje bij beetje iets te veranderen, 
dan zijn het wel de vrij democratische vrienden van 

Vankrunkelendinges. Schreeuwen ja, dat kunt ge!" heb ik hem 
toegeroepen, waarna Ludwina, die het al zag aankomen, mij 
kwam binnenhalen. 

Maar deze keer schrijf ik u, als trouwe militant, toch met de vraag 
om voor mij een faveureke te doen. Voor 11 juli a.s. voorzie ik im
mers een groots feest in het achterzaaltje van 'De Meter'. De festivi
teiten zullen georganiseerd worden door de Gele 
Geeraertsombudsdienst, kortweg 'GO!', zodat ik met het oog op 
subsidies de kosten en de uren kan inbrengen als 'ontspanning ter 
nut van het algemeen'. Naast een groots braadfeest en een optre
den van 'Harmonie voor Outer en Heerd' had ik graag Margriet 
Hermans als top of de bil een concert ten beste zien geven. Gezien 

ze nu toch voor uw ID-broeders is verkozen, zal ze dat graag komen 
doen tegen inkoopprijs, denkt gij ook niet. De Liedekerken? 
Tegelijk wijs ik u erop dat alle aanwezigen een gratis, ultragrote 
kippenborst zullen krijgen. Mochten zij daarna ziek worden dan 
voorspel ik nu al dat ze allemaal zullen lijden aan massamiserie. 
Als dat van de cola kan, dan toch ook van een stukje kip dat ik van 
de vernietiging heb kunnen redden! 
Uw hysterische. 

De Gele Geeraerts 

ES.: Oh ja: Milosevic zit in Belgrado. En krijg ik dan nu mijn 180 

miljoen fr., mijnheer Clinton? 

• DOORDEWEEKS • 

CRUCIALE DAG 

Voor VU&ID werd donderdag 24 juni een 
cruciale dag. De dag voordien had Louis 
Michel zich nogal meewarig uitgedrukt 
over een eventuele nieuwe staatshervor
ming. ,,Dat probleem is hier en nu niet 
prioritair aan de orde." „Komt er dan 
geen staatshervorming?", vroeg een VRT-
journaliste aan Michel. „Nog niet, al weet 
men nooit." 

VU-voorzitter Patrik Vankrunkelsven acht
te de tijd rijp om orde op zaken te stellen. 
Donderdagochtend verklaarde hij op de 
VRT-radio een verbintenis op federaal vlak 
over de staatshervorming na te streven. 
Volgens de VU-voorzitter moesten de par
tijen er zich toe verbinden in het regeer
akkoord afspraken over de staatshervor
ming te maken. Vankrunkels-ven maakte 
gewag van de 'koppelingstheorie'. Indien 
er op federaal vlak geen voldoende steun 
kon worden gevonden voor een nieuwe 
ronde staatshervorming, dan hoefde deel
name van VU&ID aan de Vlaamse regering 
ook niet door te gaan. Op dat moment 
was de alliantie nog in de 'running' voor 
zowel de vorming van een Vlaamse rege
ring als van een federale regering. 

DRUK OVERLEG 
De eis van de VU-voorzitter leidde tot en
kele prikkelende reacties. Vooral Johan 

Vande Lanotte (SP) stoorde zich eraan. „Is 
de VU wel nodig voor een meerderheid? 
Niemand is onvervangbaar." De pers 
dacht verdeeldheid in VU-rangen te zien. 
Nochtans herhaalde de VU-voorzitter wat 
eerder op het verkiezingscongres van 
VU&ID werd verwoord. En ook andere 
partijen, dat weze duidelijk, hadden reeds 
laten blijken waar hun prioriteiten lagen. 
Vankrunkelsven legde bovendien het ver
band tussen de noodzakelijke staatsher
vorming en een vernieuwend beleid. 
Iedereen in de alliantie is het daarover 
eens. Wel stelde zich de strategische vraag 
of toetreding tot een Vlaamse regering af
hankelijk diende gesteld te worden van 
staatshervormende stappen op federaal 
vlak. Vooral ID21 liet daarover twijfel be
staan. Vlaams parlementslid Magriet 

Hermans, de nieuwe woordvoerder van 
ID21, Pieter Vandekerckhove, senator 
Vincent Van Quickenborne en Vlaams par
lementslid André-Emiel Bogaert voerden 
daarom druk overleg. De ID2rers namen 
de 'koppelingstheorie' niet specifiek op 
de korrel. In een persmededeling erken
den ze wel „dat de historische kans die 
we krijgen om in Vlaanderen werk te 
maken van een goed beleid, te belangrijk 
is om dit te laten afhangen van een be
wust of onbewust Belgische of Franstalige 
impasse. Wanneer er op federaal niveau 
niet de minste bereidheid bestaat om be
stuurlijke vernieuwing - hetgeen voor 

ID21 democratische én communautaire 
vooruitgang betekent - te realiseren, dan 
hoeft een federale deelname in het geheel 
niet." 

Donderdagavond ontving federaal forma
teur Verhofstadt de VU-delegatie. Hij be
loofde de partij een procedure voor een 
volgende staatshervorming in het federaal 
regeerakkoord vast te leggen. Aan de pers 
vertelde Bert Anciatix dat er tijdens de 
komende legislatuur een staatshervor
ming zal worden doorgevoerd. Anciaux 
zei bovendien dat VU&ID niet in een fe
derale regering hoeft opgenomen te wor
den. De dag daarop besliste Verhofstadt 
VU&ID niet voor verdere federale onder
handelingen uit te nodigen. Op dat ni
veau kan de alliantie niet wegen op de 
besluitvorming. Wel kan vanuit de fractie 
in het federaal parlement de nodige steun 
voor de staatshervorming worden gele
verd. 

Guy 

verhofstadt 
wil er snel 
werk van 

maken. 
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w U-voorzitter Patrik Vanicrunkelsven zette de 

staatshervorming op de agenda van zowel 
de federale als van de Vlaamse regeringsonderhandelingen. 

Een berekende zet. 

Duidelijk signaal 
Donderdagochtend verklaarde VU-voorzitter 
Patrik Vankrunkelsven op de VRT-radio in 
een federale, noch in een Vlaamse regering 
te willen zetelen indien er tijdens de komen
de legislatuur geen staatshervormende 
stappen zouden worden gezet. De VU-voor-
zitter eiste dat daarover één en ander zou 
vastgelegd worden in een federaal regeerak
koord. Niet de communautaire eisen, wel de 
zogenaamde 'koppellngstheone' zorgde 
voor commotie en enkele zure oprispingen 
De partij maakte Vlaamse regeringsdeelna
me afhankelijk van een federaal regeerak
koord Dat stemt wel degelijk overeen met 
het confederale principe, aangezien de druk 
op de federale regering via onderlinge af
spraken tussen de Vlaamse meerderheids
partijen zou worden opgevoerd. Overigens 
herhaalde Vankrunkelsven wat reeds op het 
verkiezingscongres van VU&ID werd ver
woord. Consequent handelen is een vorm 
van Nieuwe Politieke Cultuur en het siert de 
partij eerbied te willen opbrengen voor de 
verlangens van de achterban Overigens 
zond de VU-voorzitter ook een duidelijk sig
naal naar de partij zelf, de alliantiepartner, 
de buitenwacht én de onderhandelingspart
ners. Deze groepen maakte hij diets dat be
stuurlijke vernieuwing niet zonder meerdere 
stappen in de staatshervorming kan worden 
doorgevoerd. Bevoegdheden horen volgens 
het subsidiariteitsbeginsel op het meest 

aangewezen niveau uitgeoefend te worden. 
Dat is een principe dat alle democratische 
partijen kunnen onderschrijven. 
Bovendien bleek 'het signaal' om meerdere 
redenen dringend noodzakelijk. Zo is het 
geen geheim dat een diepgaande staatsher
vorming meer kansen krijgt met asymmetri
sche coalities. We weten dat vooral de 
Franstalige partijen, daarin gesteund door 
het hof, op symmetrische coalities van paars 
en groen hebben aangestuurd. Als dit sce
nario wordt aangehouden, dan belandt de 
CVR samen met het Vlaams Blok in de oppo
sitie. En voor de verkiezingen lieten SR noch 
Agaiev blijken een nieuwe staatshervorming 

. te wensen Daarom wou de VU op haar com
munautaire strepen staan. Ze kon daarbij ge
bruik maken van een zekere machtspositie. 
In de tot nu voorgestelde meerderheden is 
de partij op Vlaams niveau onmisbaar 
Daarvan werd gebruik gemaakt om duidelij
ke eisen te verwoorden. Indien daarmee 
werd gewacht, dan zou de partij haar macht 
hebben misbruikt. Het gaat niet op telkens 
weer en tot in den treure de stok achter de 
deur te hanteren. Dat doe je beter meteen, 
zodat anderen weten waar ze aan toe zijn en 
hoe ze op de eisen kunnen inspelen Op die 
manier vermijd je tevens als onverantwoor
delijke partij te worden bestempeld. Een 
aanhoudende tegendraadsheid kon boven
dien het vernieuwingsimago van de alliantie 

beknotten Overigens had de VU zich tot op 
dat moment opvallend gedeisd gehouden. 
Het waren eerder de andere partijen die 
eisen stelden Daarbij ging het met enkel om 
Inhoudelijke verlangens, maar ook om stra
tegische opties. De ene partij wou met zon
der of met de andere, Vlaamse regerings
deelname hoefde met zelden gepaard te 
gaan met een plaats in het federaal kabinet. 
De Franstalige onderhandelaars gingen 
daarin het verst, want dreigden zelfs de be
sprekingen af te blazen indien de voorziene 
paars-groene formule geen navolging zou 
krijgen in de regering van de Duitstalige ge
meenschap. 

Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, bleven 
de Franstalige onderhandelaars zich tegen 
een verdere staatshervorming verzetten. In 
de nota van federaal informateur Louis 
Michel (PRL) stond de wens een 'federale 
zorgverzekering' uit te bouwen, terwijl dit 
reeds op Vlaams niveau werd beslist Michel 
sprak ook van 'interpersonele' solidariteit, 
wat zoveel wil zeggen als we praten niet 
over de defederalisering van de gezond
heidszorgen. Tegen dit afwijzingsfront kwam 
geen reactie van de andere Vlaamse partij
en. Afgezien van VU&ID beloofden de 
Vlaamse gesprekspartners enkel het pro
bleem op federaal niveau 'aan te kaarten'. 
Op dat moment was dit een al te lauw ant
woord op de Franstalige arrogantie. 
Eensgezind willen de Franstaligen federaal 
geld voor de hoofdstedelijke en internatio
nale functies van Brussel Vanuit het Brussels 
gewest zou dat geld naar de financieel 
noodlijdende Franse gemeenschap doorge
sluisd moeten worden! PS-voorzitter 
Philippe Busquin presteert het daarbij te 
verklaren ,,de Vlamingen niet nodig te heb
ben." 

(evdc) 
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O p basis van de tekst 'Een nieuw project voor 

Vlaanderen' onderhandelen VU&ID, VLD, SP en 

Agalev over de vorming van een Vlaamse regering. Hoe 

gaan de onderhandelaars daarbij te werk? Een 

antwoord. 

• WETSTRAAT • 

De Vlaamse 
onderhande

laars van 
paars, geel en 

groen bereiden 
een 'regen
boog beleid' 

voor. 
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De onderhandelingen voor een vorming 
van een Vlaamse regering startten verle
den week woensdag. Voor VU&ID nemen 
alliantievoorzitter Bert Anciaux, VU-voor-
zitter Patrik Vankrunkelsven, fractieleider 
Paul Van Grembergen en ID21-woord-
voerder Pieter Vandekerckhove aan de 
besprekingen deel. De onderhandelin
gen, zo erkennen alle partijen, verlopen 
opbouwend. Sommigen voorspelden dat 
er reeds deze week een akkoord kon be
reikt worden. 

VOORBARIG 

Dat bleek wat voorbarig. VU-voorzitter 
Patrik Vankrunkelsven benadrukte tijdens 
het VRT-programma De zevende dag 

„snel, maar ook niet te snel te willen evo
lueren." Overigens willen de onderhan
delaars nachtelijke marathons vermijden. 
Om 19u. 's avonds, zo is vooraeïi, moet 
iedereen de huis- of andere taken kunnen 
opnemen en ook tijdens de weekends 

wordt een pauze ingelast. Vlaams forma
teur Patrick Dewael (VLD) benadrukte 
bovendien dat „er veel creativiteit zal 
nodig zijn om paars, groen en geel op de
zelfde lijn te krijgen." Opvallend ook, is 
dat Dewael niet zal nalaten om eerst de 

laars beseffen tevens dat ze historische 
stappen zetten. En Patrik Vankrunkelsven 
beklemtoonde tijdens het weekeind „er 
geen verborgen agenda op na te houden. 
Er is de vaste wil om te slagen. Het is goed 
voor de democratie dat een bepaalde par
tij eens aan de kant wordt gezet." 
Intussen gedragen de Vlaamse christen
democraten zich reeds als een oppositie
partij. Ze slaan vooral op de Vlaamse 
trommel, wat voorlopig een vals geluid 
oplevert. 

Bestuurlijke 
vernieuwing 

'hete hangijzers' te behandelen. Hij acht
te dit niet onoverkomelijk. Tegelijk liet hij 
daarmee verstaan dat al te veel menings
verschillen wel eens snel tot het uitnodi
gen van een andere partij zouden kunnen 
leiden. Al wordt almaar duidelijker dat de 
CVP haar kansen verkeken heeft. Zo kan 
niet voorbijgegaan worden aan eèn ze'ke-' 
re 'onderhandelingsdynamiek', die door 
paars wordt gestuwd. De onderhande-

TRENDBREUK 

In ieder geval gewaagt het 'nieuw project 
voor Vlaanderen' van een trendbreuk. Dat 
de onderhandelingen voor een Vlaams re
gering voor het eerst in het Vlaams parle
ment doorgaan, is daar een uiting van. 
Ook het politieke lexicon wordt aange
past. Er wordt niet meer gesproken over 
een paars beleid, maar wel over een 're-

De regering nam een aantal maatregelen In
zake noodhulp aan bedrijven die door de 
dioxinecrisis zijn getroffen. Eén daarvan Is 
een renteloze lening aan ondernemingen 
die niet tot de landbouwsector behoren 
Dit IS op zich een zinvoile maatregel. Het 
partijbestuur van de Voll<sunie pleitte op 
maandag 21 juni ji reeds voor renteloze le
ningen met staatswaarborg als overbrug
gingsmaatregel. Eens het eindverslag-
Chaffart l<laar Is, kan dan beslist worden 
over de definitieve maatregelen. 
De regering stelt echter als voorwaarde 
voor de renteloze lening dat de onderne
mingen een gerechtelijk akkoord hebben 
aangevraagd en opschorting van betaling 
hebben gekregen. Dit Is geen goede oplos
sing en houdt gevaren Is, dat Is de mening 
van de VU-kamerieden Geert Bourgeois en 
Karel Van Hoorebeke. 

Voor hen Is de wet op het gerechtelijk ak
koord geen succes. De belangrijkste rede
nen Zijn. de omslachtige en tijdrovende 
procedure en de grote kostprijs. Bovendien 
zijn er nog altijd te weinig 'commissahssen 
van de opschorting'. Komt daarbij dat de 
gerechtelijke vakantie tot grote vertraging 
zou kunnen leiden. 

BIJSTUREN 
Volgens de VU'ers moeten één of meer 
commissarissen inzake opschorting aange
duid worden. Dit leidt tot de 'betrekkelijke 
onbekwaamheid' van de schuldenaar. De 
commissarissen hebben Immers een bij-

Renteloze leningen 
geen goede oplossing 

stand- en toezichtfunctle. De rechtbank kan 
zelfs bepalen - en doet dit ook meestal -
dat de onderneming geen daden van be
stuur of beschikking mag verrichten zonder 
machtiging van de commissaris van de op
schorting. Dit zou wel een zeer onredelijke 
maatregel zijn ten aanzien van de op zich 
gezonde bedrijven die door louter externe 
overmacht (de dioxinecrisis) problemen 
hebben. Het Is onaanvaardbaar dat bedrijfs
leiders die hun onderneming goed be
stuurd hebben, plotseling onder een verne
derende betutteling het hoofd zouden 
moeten bieden aan de dioxinecrisis. 
Bovendien kan de reeks gerechtelijke ak
koorden die door de aftredende regehng 
zou uitgelokt worden, op haar beurt ande
re bedrijven in moeilijkheden brengen 
Gedurende in phncipe 6 maanden kunnen 
de schuldeisers van de getroffen onderne
ming Immers zelf geen uitvoeringsmaatre
gelen treffen jegens de onderneming die 
het voorwerp Is van een gerechtelijk ak
koord 

Tenslotte gaat de regering voorbij aan de 
gevaren van de procedure. De rechtbank 
van koophandel Is onafhankelijk en moet 
onder andere onderzoeken of er geen 
reden tot faillissement is. De ervaring leert 

ook dat banken en leveranciers zeer nega
tief reageren op de procedure. Meestal Is 
hun vertrouwen geschokt. 
Voor Bourgeois en Van Hoorebeke moet de 
regehngsbeslissing bijgestuurd worden. Het 
principe van de renteloze leningen als over
bruggingsmaatregel is op zich zeer goed. 
Uiteraard moeten maatregelen tegen mis
bruiken Ingebouwd worden. Dit kan echter 
op een andere manier dan door de ver
plichting om een gerechtelijk akkoord aan 
te vragen. De regering kan voorwaarden 
opleggen, criteria uitwerken en In controle 
voorzien. Het voorstel van het NCMV om 
deze controle door een bedrijfsrevisor te 
laten gebeuren, kan één van de middelen 
zijn. 

AFGELAST 
Uit de jongste berichtgeving blijkt nu dat de 
met dioxine besmette bedrijven toch geen 
gerechtelijk akkoord zullen moeten aanvra
gen. Het Instituut van Accountants en 
Bedrijfs-revisoren zet zich met ambtenaren 
van Landbouw aan tafel om nog vóór het 
einde van deze week een Koninklijk Besluit 
te schrijven. De tijdige waarschuwing van 
de VU-kamerleden en het NCMW heeft dus 
zijn vruchten afgeworpen. 

genboogbeleid'. Niettemin bevat een re
genboog al de kleuren van het spectrum. 
Of verwijzen de onderhandelaars naar de 
bonte verscheidenheid, naar de rijke 
schakeringen, naar de 'regenboog van 
meningen'? Alleszins willen de onderhan
delaars de traditionele links-rechts-tegen-
stellingen overstijgen. De dogma's en de 
clichés moeten verdwijnen. Er zal veel ge
praat worden over verzoening tussen eco
logie en economie. Hier en daar wat meer 
beton of asfalt moet en kan gepaard gaan 
met investeringen in openbaar vervoer en 
in fietspaden. De gunstige budgettaire 
vooruitzichten vereenvoudigen dit voor
nemen. Er wordt gedacht aan een gedeel
telijke privatisering van de Gewestelijke 
Investeringsmaatschappij (GIMV) en van 
Aquafin. De opbrengst daarvan zou 50 tot 
100 miljard fr. bedragen. Bovendien 
meent de top van de Vlaamse administra
tie dat een nieuwe Vlaams regering over 
een bijkomende financiële ruimte van 
jaarlijks 30 tot 80 miljard fr. kan beschik
ken. Op initiatief van VU&ID streeft de 
Vlaamse regering er tot slot naar om de 
Vlaams bevoegdheden maximaal aan te 
wenden. Wat eigenlijk als een Vlaamse be
voegdheid wordt beschouwd, maar voor
alsnog door de federale overheid wordt 
'geblokkeerd', zoals bepaalde afcentie-
men, moet voortaan het Vlaams niveau 
toekomen. Ook dat zal bijkomend geld in 
het laatje brengen. Bijkomende afspraken 
over een verdere staatshervorming wor
den voortaan onder de noemer 'bestuur
lijke vernieuwing' ondergebracht. Tot 
deze vernieuwing behoren tevens de de
politisering en de ontzuiling of het 'pri
maat van de politiek'. 

WERKGROEPEN 

De Vlaamse onderhandelaars hebben the
matische werkgroepen opgericht. Zo zal 
Patrik Vankrunkelsven de werkgroep 'be
stuurlijke hervorming en vernieuwing' 
leiden. Bert Anciaux zal de werkgroep 
'zorgzaam Vlaanderen' in goede banen 
leiden. Paul Van Grembergen kijkt over de 
grenzen, want zit de werkgroep 
'Vlaanderen internationaal' voor. ledere 
partij maakt deze week per thema een 
verlanglijstje op. Er wordt dus niet ge
werkt op basis van één tekst waaraan hier 
en daar aanpassingen kunnen aange
bracht worden. In totaal zijn er tien werk
groepen met per partij een parlementslid 
en een technicus. In de deze groepen 
worden ontwerpteksten geschreven die 
aan de centrale overleggroep worden 
overgemaakt. De voorzitters van de werk
groepen worden als kandidaat-ministers 
beschouwd. Al wil geen enkele partij het 
vel verkopen voor de beer geschoten is. 
Ook dat is een vorm van Nieuwe Politieke 
Cultuur. 

(evdc) 
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D e Belgische Duitsers - althans die van de negen 

ojficieel duitstalige gemeenten - hebben op 13 

junijl vijf keren moeten stemmen: voor de Kamer, de 

Senaat, de Waalse Gewestraad, voor Europa en voor hun 

eigen 'Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft'. 

• VERKIEZINGEN 1999 • 

Beginnen we met de uitslagen voor de 
Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
(RDG). Sterkste partij blijft, als vanouds, 
de CSP (duitstalige PSC) met 34,8% (-
1,1). 

De liberalen (PFF alias duitstalige PRL-
FDF) komen opzetten tot 21,3% (+1,4). 
De socialisten (SP) zwakken af tot 15% (-
1,1). 

Na hen komen de autonomisten (PJU-
PDB) met 12,9%; ze moeten 0,7% prijsge
ven. 

Ecolo (waarom laten die zich niet 'Grüne' 
noemen?) verliezen 1,1% en spelen met 
12,7% hun vierde plaats kwijt. En dan is 
er de eveneens belgicistische nieuwko
mer Vivant, die 3,3% haalt. 
Een eerste vaststelUng: binnen hun eigen 
kieskring gedragen de Duitsers zich an
ders dan de andere Belgen. Weliswaar 
verliezen de meerderheidspartijen (ook 
daar christen-democraten en sociaal-de
mocraten) maar niet zo erg dat men, zoals 
elders, van een 'afstraffing' kan spreken. 
Van de weeromstuit stijgen de liberalen, 
doch niet méér dan elders. 
De autonomisten volgen het goede voor
beeld van Vlaanderen niet. De groenen 
nog veel minder. Reeds in 1995 behoor
den beiden tot de verliezers. Toen moes
ten ze elk 1 van hun 4 zetels laten vallen. 
Ditmaal is hun verlies niet groot genoeg 
om er nóg een bij in te schieten. 
De christelijke en socialistische kiezers 
hebben hun respectieve partijleiders het 
dioxine-schandaal duidelijk niet zwaar 
aangerekend. 

Waarschijnlijk is een aantal proteststem
men naar Vivant gegaan, goed voor 1.228 
stemmen. 

Vergeten we daarnaast niet de 3.787 blan
co of ongeldige stemmen (8,3%). Het is 
wel wat minder dan in 1995 (9,3%) maar 
ze hebben daar traditioneel een bijko
mende betekenis: wij willen met België 
geen uitstaans hebben. 
De zetelverdeling, waar het uiteindelijk 
om gaat, ziet er als volgt uit: 

CSP 
PFF 
SP 
PJU-PDB 

Ecolo 

Vivant 

1999 

9 
6 
4 
3 
3 
0 

1995 

10 
5 
4 
3 
3 
-

Louter rekenkundig bleef een rooms-rode 
meerderheid nipt mogelijk. Het behoud 
ervan hingt minder af van democratische 
of praktische overwegingen (regeren met 
één stem meerderheid) dan van wat de al
machtige Waalse broodheren voor hun 
eigen gewest wilden beslissen te doen. 
Het werd uiteindelijk een paars-groene 
coalitie (PFF-SP-Ecolo). 

VOOR HET WAALSE HUIS 

Stemmen voor de Waalse Gewestraad 
haalt weinig uit. Eén of twee Duitsers zit
ten daar eenzaam op een schopstoel of 
vooizen braafjes mee met hun Waalse 
bazen. 

Toch is het interessant na te gaan hoe de 
Waalse Duitsers, die nu eeimiaal moeten 
aanvaarden dat hun streek officieel tot het 
Waalse Gewest behoort, voor die 
Gewestraad gestemd hebben. 
De sterkste partij is ook hier de CSP; zij 
haalt weliswaar minder (30,7%) dan in de 
RDG en ook wat minder dan in 1995 
(31,3). De PFF stijgt hier duidelijker 
(22,2% tegen 20,3) dan vroeger en dan in 
de RDG. 

de Senaat uit te weiden' Neen. Het is de 
RDG die één van zijn leden aanwijst als 
gemeenschapssenator. Om duidelijk te 
zijn: het is de RDG-meerderheid die deze 
senator aanwijst. Waarbij men weer dient 
te bedenken dat de drie grote partijen 
ginder niets meer zijn dan bijhuizen van 
de Waalse. De kans op een echte verte
genwoordiger in de Senaat is in de prak
tijk dus onbestaande. Het blijft hoe dan 
ook paradoxaal dat de Belgische Duitsers 

Duitse grensbewoners 
kiezen anders 

Ecolo verdringt (met 16,7% tegen 15,8) 
de socialisten van de derde plaats en volgt 
dus hier de algemene Waalse strekking, in 
tegensteUing tot de evolutie in eigen 
streek. 

SP verliest (12,8% tegen 15,9) veel meer 
dan voor de RDG en volgt zodoende 
eveneens de Waalse evolutie. 
PJU-PDB blijft tegen beter weten in mee
doen. In een Waalse Gewestraad zou hun 
mandataris een paria zijn. Zij halen nog 
10,7% (in 1995 was het 13,9): louter pro
teststemmen tegen inlijving bij Wallonië. 
Vivant tenslotte behaalt een met de RDG 
vei^elijkbaar resultaat: 3,2%. 

ONBELANGRIJKE KAMER 
Het Duitse taalgebied beschikt in België 
niet over een eigen kieskring voor de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het 
zit vervat in die van Verviers, overwegend 
Waals. Dit betekent dat een Duitse lijst 
praktisch geen kans maakt op een verko-
zene, zeker niet sinds het aantal kamerle
den verminderd werd. Het betekent me
teen ook dat een Duitse kandidaat op een 
Waalse lijst moet gaan staan. Zelfs vanop 
een verkiesbare plaats kan hij niet voor 
zijn taalgroep opkomen als die met de 
Waalse botst. In deze voorwaarden stem
men de Duitsers voor Walen om van de 
federale overheid 'iets gedaan te krijgen'; 
of toch maar voor een tot machteloosheid 
gedoemde Duitse partij omdat ze 'niet an
ders kunnen'. Welke Duitsers voor de 
Kamer verkozen en zelfis of er een verko
zen wordt, is dus voor de Duitse volks
groep zonder belang. 

TWEE VERKIEZINGEN MET 

HANDICAP 

Heeft het veel zin over de stemming voor 

niet de kans krijgen, voor een Duitse se
nator te stemmen, wel voor een Waalse. 
Wij willen toch eens nagaan hoe die stem
ming verlopen is: PSC 34,9% (-2,8); PFF 
20,3% (+1,3); Ecolo 19,7% (+1,9); SP 
14,4% (-1,2); PJU-PDB 12,1% (-1- 0,8); 
Vivant 4%. 

Het enige opvallende in deze uitslag is 
een onverwachte (en onverklaarbare) 
stemmenwinst voor de autonomisten. 
Vergeten we tenslotte VLA.A.M.S. niet. 
Deze dwarsliggerslijst heeft ditmaal 156 
stemmen (0,5%) afgesnoept van de 
Waalse en Waalshorige partijen: 61 in het 
kanton Eupen, 94 in Sankt-Vith. In 1995 
was het 0,8%. 

Voor het Europese parlement hebben de 
Belgische Duitsers sedert de vorige ver
kiezingen recht op één senator van een 
eigen kieskring. Deze wordt geleverd 
door de sterkste partij, niet door de per
soon die de meeste voorkeurstemmen 
achter zijn naam krijgt. Verleden keer was 
Mathieu Groscb (CSP) de uitverkorene. 
Hij is het opnieuw. Zijn partij won zelfis 
meer dan 5% bij, terwijl de liberalen licht
jes verloren, Ecolo won, de socialisten 
lichtjes en de autonomisten (PDB en 
Juropa kwamen afeonderlijk op) zwaar 
verioren. 

TWEE BESLUITEN 
Uit al de vorenvermelde cijfers menen wij 
twee besluiten te kunnen halen. 
Vooreerst is het duidelijk dat de Belgisch-
Duitse grensstreek ook politiek anders 
geaard is dan Vlaanderen, Wallonië of 
België in zijn geheel. 
De mensen reageren er, voor de RDG, op 
hun regering; wat de democratische logi
ca zelf is. En blijkbaar slaagt deze er beter 
in, het vertrouwen van haar kiezers te be

waren dan de andere regeringen die 
België rijk is. Bovenal zien de kiezers hun 
streek niet als zomaar een onderdeel van 
België. Want voor Kamer en Senaat - waar 
het over België gaat - volgens ze wél de 
algemene afkeuring. 

Ten tweede is daar de blijvende afgang 
van de enige echt onafhankelijke partij, 
die met meer nadruk dan de andere voor 
autonomie opkomt. Haar topresultaat 
van 1974 (25%) moet ze, na verliezen in 
1990 (15,2) en 1995 (13,6), ver achter 
zich laten: ze boekt nog slechts 12,9%. 
Het verlies is ditmaal weliswaar minder 
zwaar zodat geen zetel meer verloren 
gaat. De PDB is de VU voorafgegaan door 
samen te gaan met een als verruiming be
doelde groep (Juropa) die de volksnatio-
nale klemtoon verzwakt. In tegenstelling 
tot de verwachting heeft dit de neer
waartse beweging ook nu niet kunnen te
genhouden; en dus ook in tegenstelling 
tot wat met VU&ID gebeurd is. 
Waar die hele neerwaartse beweging van
daan komt is voer voor sociologen en po-
litologen. Zeker zal meespelen is omstan
digheid dat de RDG-regering er tamelijk 
goed in slaagt, de verkregen autonomie 
uit te bouwen. 

Het verfiransingsgevaar is ook niet meer, 
zoals nog in 1974, zo voelbaar aanwezig. 
Een sluipend gevaar komt veeleer uit een 
andere hoek: door al zo lang, en sedert 
1945 ogenschijnlijk definitief, tot België 
te behoren, beginnen jongere generaties 
en opportunisten van alle generaties zich 
als zodanig te voelen. Als Belgen dus, 
duitstalige Belgen (zoals ze officieel ook 
heten); niet meer als gegijzelde (volks-
)Duitsers, zoals hun grootouders tussen 
1920 en 1940. 

Om praktische redenen wensen zij hun in 
Wallonië (wat voor hen 'België' is) alleen 
maar hinderlijke duitstaligheid zeker niet 
te beklemtonen (er worden bv. haast geen 
Duitse voornamen meer gegeven). Laat 
staan dat zij zich als een deeltje zouden 
voelen van het Duitse volk en de Duitse 
cultuur, over alle politieke grenzen heen. 
De Duitsers worden immers in de media 
(in de Waalse zeker) nog steeds met de 
vinger gewezen voor wat de oorlogsgene
ratie uitgespookt heeft of zou hebben. 
Wie wil zich daarmee identificeren, tenzij 
een overtuigde nationalist? En nationalis
ten worden tegenwoordig in eenzelfde 
hoek gegooid als racisten. 
Zo bekeken is het voor een partij als de 
PDB al een verdienste, het hoofd boven 
water te houden. 

Kareljansegers 

De Belgisch-
Duitse 

grensstreek Is 
politiek anders 
geaard dan 
Vlaanderen of 
Wallonië. 
De regering 
slaagt er daar 
blijkbaar 
beter In het 
vertrouwen 
van haar 
kiezers te 
bewaren dan 
de anderen 
regeringen die 
België rt|k is. 
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Vlaandereri 

Vlaams-Brabant richt 
provinciaal educatief 
centrum op 

Vlaams Brabafn^ 
• UIT DE REGIO • 

6 

De bestendige deputatie en de raadscom
missie Welzijn van Vlaams-Brabant heb
ben, op initiatief van de gedeputeerden 
Herman Van Autgaerden (VU) en 
Godelieve Eeckelaers (CVP), hun goed
keuring gegeven aan de oprichting van 

een Provinciaal Educatief Centrum (PEC). 
In dit centrum wordt plaatsgemaakt voor 
vier thema's: Noord-Zuidverhoudingen, 
intercultureel onderwijs (ICO), taalvaar
digheid Nederlands, gezinsondersteunen
de methodieken. In het jaar 2000 moet 
het centrum operationeel zijn in de ge
bouwen van het vroegere provinciaal in
ternaat in Leuven (Justus Lipsiusstraat). 
Het provinciebestuur kiest voor veranke
ring in één centrum om volgende rede
nen: 

- de oprichting van verschillende centra 
betekent versnippering van middelen 
en krachten, één centrum benut daar
entegen de beschikbare middelen opti
maal; 

- het aanbod wordt gecentraliseerd, dit 

11 Juii-wandeiing 
te Voeren 

Gewoontegetrouw blaast VU-Limburg op 11 juli verzamelen te Voeren. Om lOu. komen 
mandatarissen en sympathisanten samen in Café Wijnants op het Kerkplein (tegenover 
de kerk) van 's Gravenvoeren. 

Om llu.: Vertrek van de wandeling aan Café Wijnants. De tocht loopt rond domein 
Altenbroeck en door de vallei van de Noordbeek, over een afstand van ongeveer 8 km. 
Na de wandeling is er gelegenheid tot gezamenlijke lunch in café-restaurant 't 

Boerenhof, De Plank 24 te Sint-Martens-Voeren. Iedereen is van harte welkom maar graag 
voorafin te schrijven voor de lunch door telefoontje bi]Jean Duyssens (04/381.07.80) of 
bij Anita Pauly (0477/70.36.10), 

Herman Van Autgaerden 

werkt drempelverlagend voor basiswer
kingen; 

het aanbod van de verschillende acto
ren wordt overzichtelijker voor de ge
bruikers en zal bovendien op elkaar af
gestemd zijn; 

de provincie kan zich in dit centrum 
zeer duidelijk profileren op gebied van 
educatie; en 

later kunnen hieraan eventueel, op een 
makkelijke manier, nog andere thema's 
toegevoegd worden. 
Het centrum heeft verschillende doel
stellingen: educatie en vorming, dienst
verlening, efficiënte doorverwijzing, 
beleidsadvisering over educatie. In eer
ste instantie zal het centrum zich rich
ten op het centraliseren, verspreiden 

en eventueel begeleiden van leermid
delen en documentatie. 
Er worden dus vier thema's onderge
bracht: 

- Noord-Zuidverhoudingen: onder deze 
titel vindt men het educatieaanbod uit 
de NGO-sector en andere actoren 
werkzaam rond deze thematiek. 

- Intercultureel onderwijs (ICO): het 
gaat hier om een geïntegreerd onder
wijs, over alle vakken heen en weer
spiegeld in het pedagogisch klimaat 
van de school. 

- Taalvaardigheid Nederlands: taalach
terstand is één van de belangrijkste 
oorzaken van onderwijsachterstand. 
Gebruik maken van taalmateriaal en -
methodieken hebben al langer hun nut 
voor bestrijding van deze achterstand 
bewezen. 

- Gezinsondersteuning: ondersteuning 
van (kansarme) ouders en gezinnen 
kan op verschillende terreinen: onder
wijs, opvoeding, sociaal-emotionele 
vaardigheden, hygiëne, voeding,... Het 
bundelen van themapakketten voor 
ontlening en ondersteuning bij metho-
diekontwikkehng neemt het 
Provinciaal Educatief Centrum graag op 
zich. 

De personeelsbezetting bestaat uit een 
zestal medewerkers. 

016/26.70.44, fax 016/26.70.42 en 

e-post: an.vanende@vl-brabant.be 

OOST-VLAANDEREN 
zo. 4 Juli OUDENAARDE: Bakfeest. 

Warme beenhesp met fijne groenten. 
Vanaf 12u. In Dorpshuis De Linde, Ber-
chemweg 250 te Meiden-Oudenaarde. 
Deelname: 400 fr., -12j. 250 fr. Org;: VU-
Oudenaarde. 

zo. 11 Juir ZOTTECEM: Culdenspo-
ren-etentje met reuze barbecue. Van 
11U.30 tot I5u. in zaal Ontmoetingscen
trum Leeuwergem, Centsesteenweg. 
Deelname 400 fr., -12j. 250 fr Kaarten bij 
Chislain DIependaele, 09/360.13.37. Org.: 
VU&ID-Zottegem. 

WEST-VLAANDEREN 
zo. 11 Juli DEERLIJK: Braadfeest In 

het kader van de Guldensporenvlering. 
Vanaf 11u.30 In D'lefte te Deerlijk, info: 
056/71.76.41 en 71.47.68. Org.: VU en Ie 
Dien. 

WO. 14 Juli BRUGGE: 11 julMerIng 
van VVVC-Brugge-Zuld met diavoor

dracht door Luc Welvaert over ,,Vo de 
schreve weün mie menschen". Om 15u. 
In de Magdalenzaal, violierstraat 7 te 
Brugge. 

Ma. 19 Juli BRUGGE: Culturele na
tuurwandeling te Wildenburg (Wlngene) 
o.l.v. Omer en Livina Dombrecht. 
Samenkomst op perkeerplaats Delhaize, 
St-Kruis om 14u., vandaar carpooling. 
Org;: VWG-Brugge-Zuld. 

WO. 28 Juli BRUGGE: Jaarlijkse 
sport en speldag van vvvc-Brugge-
Noord. Om I5u. in t Keunekot, 
Warendestraat te SIjsele. Deelname 200 
fr Inschrijven bij Joriska, 050/34.19.74. 

VLAAMS-BRABANT 
Zo. 4 Juli MEISE: Culdensporen-

feest. Met stand van het Rodenbach-
fonds. Vanaf 15u. kinderanimatie, vanaf 
16u. show-optredens met o.m. Concert
band Steenhuffen en Liliane St.-Plerre. 
Vanaf 16u.30 Breugeleetfestijn. In het 
IMeromhof te Wolvertem. Org.: Karel Buls-
Rodenbachfonds-Meise. 

LIMBURG 
zo. 4 Juli BEVERST-SCHOONBEEK: 

Volkunle-Familie-Fletseling. Vertrek om 
I4u. aan het kerkplein van Schoonbeek. 
Org.: VU-Beverst-Schoonbeek. 

zo. 11 Juli TONGEREN: 11 jull-vle-
rlng met optreden van jeugdorkest 'Strijd 
voor vrijheid " en Basilicakoor Feestrede 
door Evrard Raskin. Om IOu.50 In de 

feestzaal van het stadhuis van 
Tongeren.Org;: DF-Tongeren. 

Zo. 11 Juli VOEREN: 11 jull-wande-
ling. Samenkomst om lOu. In café 
Wijnants, Kerkplein van 's Gravenvoeren. 
Na de wandeling gelegenheid tot geza
menlijke lunch in café-restaurant 't 
Boerenhof, De Plank 24 te Sint-Martens-
Voeren. Inschrijven bij Jean Duyssens 
(04/381.07.80) of bij Anita Pauly 
(0477/70.36.10). Org.: VU-Llmburg. 

ANTWERPEN 
Za. 3 Juli BERLAAR: Guldensporen

vlering met als thema 'Europa der volke
ren'. Toespraak door schepen Walter 
Luyten. M.m.v. Berlaarse koren en de 
Baskische zanger Pelo. Vanaf I9u. in 
sportveld't Stapveld (Pastorijstraat 62 te 
Berlaar). Toegang gratis. Deelname mel
den aan Els Meulders, 03/482.10.30. 

Zo. 4 Juli SCHOTEN: FW-SchOten 
organiseert zingende bootvaart op 
Albert- en Netekanaal. Info: Els De Jong, 
03/645.40.61. 

ZO. 4 Juli WOMMELGEM: Zingende 
bootvaart op Albert- en Netekanaal o.l.v. 
Gust Teugels. Aantal plaatsen Is beperkt. 
Org.: i.s.m. KK Jan Puimège. info: 
03/353.68.94. 

ZO. 4 Juli BERCHEIVI: FW-Berchem 
neemt deel aan zingende boot. 
Deelname: 400 fr, niet-leden 450 fr Info 
FVV-Berchem. 

Dl. 6 Juli SCHOTEN: Orgelconcert 
met Vlaamse orgelwerken door organist 

Mare verbeeck. Van 20u.l5 tot 21u. In de 
St.-Cordulakerk van Schoten. Toegang: 
100 fr Org.: FVV-Schoten. 

Za. 10 Juli WOMMELGEM: 
Daverende allerlaaste sporenzanfeest 
van het millenlum. Om 20u. In de zaal van 
KH De Verbroedering, Schransweg 32. 
M.m.v. Koperensemble o.l.v. Joz de 
Houwer en kleinkunstgroep Zakdoek. 
Inkom gratis. Org.: KK Jan Puimège. 

za. 10 Juli TONGERLO: 11 jullvle-
ring. Vanaf 18u. in 't Abdijke te Tongerlo. 
Welkomstdrank, feestmaal en zangston
de. Toespraak door Margriet Hermans. 
Deelname: 600 fr. inschrijven bij VU-
Westerlo. 

zo. 11 Juli EDECEM: FW-Edegem 
wandelt door het recreatiegebied 
Muisbroek te Ekeren. Samenkomst om 
13U.30 Kerkplein Elsdonk of om I4u. aan 
de parking Ekersedijk. 's Avonds naar het 
feest van de Vlaamse Gemeenschap. 

Dl. 27 Juli BERCHEM: FVV-Berchem 
neemt deel aan voetrally van DF-Jan 
Blom. Deelname: 200 fr. Samenkomst om 
13U.30 aan het stadhuls. 

Do. 29 Juli EDEGEM: FW-Edegem 
bezoekt retrospectieve tentoonstelling 
van Pol Mara. Afspraak om I3u.30 
Kerkplein Elsdonk. 

Zo. 8 aug. EDEGEM: Fietsen rond 
Doel, langs waardevolle fauene en flore 
(33 km). Kerncentrale leent gratis fietsen. 
Reservatle vóór 28 juli op tel. 499.17.66 
of 288.52.85. Wie niet fietst kan ook 
wandelen. Org.: FW-Edegem. 
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Gezelle 
in Beauvoorde 

• UIT DE REGIO • 

Ook deze zomer staat het Westhoekse 
Beauvoorde boordevol artistieke hoog
standjes waarbij poëzie, muziek en grafi
sche kunsten wonderwel verzoend wor
den. Het poëziefestival beleeft zelfs zijn 
25ste aflevering! 

LUISTEREN... 

Alles begint pas goed op dinsdag 13 juli 
met de lezing 'Haalt Gezelle de 21ste 
eeuw?'. Prof. dr. Marceljanssens poogt de 
vraag te beantwoorden. Chantal De 

Waele, medewerkster aan Radio 1, draagt 
voor. 

Locatie: O.-L.-Vrouwekerk van Wulverin-
gem-Beauvoorde. Toegang 350 fr., deel
name aan de openingsreceptie voor 25 
jaar Poëziefestival inbegrepen. 
Dinsdag 20 juli: 'Middeleeuwse minnely-
riek' met prof. dr. Frank Willaert. Deze 
hoogleraar 'oudere Nederlandse letter
kunde' (UIAntwerpen) bereidt een publi
catie voor over Middeleeuwse liefdespoë
zie en hiervan krijgen de Beauvoordse 
poëzieliefhebbers de primeur. Locatie: 
Huize de Bryarde, Wulveringemstraat 12. 
Toegang 300 fr, handleiding inbegrepen. 

Dinsdag 27 juli: over de romantische en 
tegelijk realistische dichter/fl« van Mijlen 

bereidt drs. Stefan Van den Bossche een 
studie voor, de Beauvoordse poeziemin-
naars zijn voorproevers van zijn werk. 
Organist/«« Vermeire laat de luisteraar 
tussendoor dromen bij muzikale medita
ties op een klavichord. 
Locatie- Huize de Bryarde. Toegang 300 
fr. 

Dinsdag 10 augustus: 'Mijnheer Gezelle' 
De woordkunstenares Tine Ruysschaert 

sprokkelt teksten over Gezelle en tovert 
daarnaast een bloemlezing Gezellege-
dichten. Een sprankelende vloed wordt 
het, af en toe doorbroken door de harpis
te Anouck Goetinck. 

Locatie: Driekoningenschuur. Toegang 
350 fr. 

Zondag 1 augustus: 'Beauvoordes Cul-
tuurdag' 

- lOu.30: Artiestenmis in de O.-L.-
Vrouwekerk van Wulveringem-Beauvoor
de met Sigiswald en Marleen Kuijken-

Thiers, viool, altviool en gamba Tijdens 
de woorddienst leest dichter Fernand 

Florizoone uit zijn gedichtenbundels. 

Fractievoorzitters 
aangeduid 

Zowel in de federale Kamer als in Vlaams 
parlement hebben de fracties van VU&ID 
hun voorzitters aangeduid. In het Vlaams 
parlement blijft Paul Van Grembergen 

fractievoorzitter. In het Vlaams parlement 
vervullen de voorzitters een belangrijke 
rol bij de regeringsonderhandelingen en 
de aanduiding van de voorzitter van hun 
assemblee. Ze vormen tevens het 
Uitgebreid Bureau. Etienne Van 

Vaerenbergh werd verkozen tot onder
voorzitter. Hij zal de wekelijkse fractiever
gaderingen leiden bij afwezigheid van de 

VU&ID-fractievoorzitter. Nieuwkomer 
André-Emiel Bogaert treedt toe tot het 
VU&ID-fractiebureau en wordt belast met 
de coördinatie van de parlementaire 
werkzaamheden van de alliantie. 

In de VU&ID-fractie van de federale 
Kamer werd Geert Bourgeois tot fractie
voorzitter aangeduid, de fractie zal bij de 
hervatting van de werkzaamheden in sep
tember haar bureau samenstellen. 
Fractiesecretaresse blijft Chris Van 

Oudenhove. 

'Europa der voll<eren' 
te Berlaar 

Bij de jaarlijkse Guldensporen-vie-
ring verkiest het Berlaars ge
meentebestuur telkens een 
thema om het Vlaamse feest in
houd en omkadenng te geven. 
Dit jaar werd het 'Europa der 
Volkeren' Ere-senator en sche
pen van Cultuur Walter Luyten 
(VU) houdt de Culdensporen-
rede De Berlaarse koren brengen 
Europese volksliederen Het 
gastoptreden wordt verzorgd 
door de Baskische zanger Peio, 

W-- i^JJ^J 

die in november nog optrad op 
de jaarlijkse Baskenavond in 
Brasschaat 

Zaterdag 5 juli (aanvang 19 uur) 
in sportveld 't Stapveld (Pastorij
straat 62 - Berlaar) 
De toegang is gratis maar om 
praktische redenen wordt ge
vraagd uw komst vooraf te mel
den op het gemeentehuis van 
Berlaar (mevr Els Meulders - tel 
05/482 10 30) 

- 15u.: Rondleiding in de expositie 
'Religieuze Kunst' in de kerk van Vinkem-
Beauvoorde. 

- 18u.: Poeziewandeling langs Gezelle-ge-
dichten (Ikm) met voordracht door 
Frieda Vanslembrouck, duiding bij enke
le gedichten door Frans Terrie, Bach-mij-
meringen door violist Sigiswald Kuijken. 
Deelname aan de rondleiding in de ten-
toonsteüing en aan de poèziepromenade: 
300 fr 

...KIJKEN 

- Juni '99: 'Ego Flos', Gezelletentoonstel-
hng met medewerking van Kalligrafia. 
Locatie: Huize de Bryarde, elke namiddag 
van 15 tot 18u. Toegang 100 fr. 

- Juni '99 tot juni 2000: 'Wandeling langs 
Gezelle-poëzie in kalligrafie', of voor de 
25ste maal een dorp vol poëzie! 

De kunsttentoonstelling in de Vinkem-
kerk van Beauvoorde staat dit jaar in het 
teken van religieuze kunst, daarbij komt 
werk van vijf artiesten aan bod: Henri-
Victor 'Wolvens, Eugene Dodeigne, Marie-
Christine Remmery, Jean RouUand en 
Charles Gadenne. Van 10 juli tot 22 au-

gusuis elke dag in de St.-Audomaruskerk 
van Vinkem, in de week van 14 tot 18u. 
zondag ook van 10 tot 12 u. 
De artiestenmissen beleven dit jaar hun 
tiende aflevering. Op de zondagen 18 en 
25 juli en 1, 8 en 15 augustus telkens om 
lOu.30 in de O.-L.-Vrouwkerk van 
Wulvenngem (vroeger in Izenberge) gaan 
gedichten en muziek samen. 
Dit is opnieuw een ambitieus program
ma. Sinds 1975, merkt duivel-doet-al 
Carol Vandoorne gevat op, ,,nog voor 
Watou of waar dan ook iemand er aan 
dacht!" (mvl) 

Alle info voor deze manifestaties: 

Carol Vandoorne, Noordburgweg 71, 

8630 Veume (058/3121 24, fax: 

058/299113)- Reservattes voor het 

poëziefestival 058/ 3305 31-

vredesconcert 
Naar aanleiding van de 11-daag
se Vlaanderen-Europa 2002, or
ganiseert het 
IJzerbedevaartcomlté een aantal 
interessante activiteiten. Op don
derdag 1 juli zal Jean-Pierre 
Roosen doorlopend van I4u tot 
18u. in de iJzertoren optreden 
Hij zal muzikale verbanden leg
gen tussen de nieuwe frontter
men Vrijheid, Vrede en 
Verdraagzaamheid Het hoogte
punt vormt het vredesconcert 
op4jul ias Vanaf 18u maakt de 
Nederlandse zangeres Liesbeth 
/./st haar opwachting In de Toren. 
Op het podium wordt ze om-
nngd door muzikanten van de 
Frank Boeien Band. Liesbeth List 
zal werk uit haar recente cd's 
brengen, alsook enkele nummers 
van Jacques Brei en een Ramses 
Schaffy-meüley Diezelfde avond 
treedt ook het zigeunerensem
ble Piotto's op Bart Cafmeyer 
heeft het over 'Mijnheer Gezelle'; 
een geactualiseerde blografie 
van de West-Vlaamse meester-
dichter, geïllustreerd met tref-
fen-de tekstfragmenten Daarna 
stelt Mama's Jasje de hits van 
vroeger en nu voor Er is boven
dien nog een toespraak van ge
wezen CVFparlementslid en fla

mingant In hart en nieren 
Herman Suykerbuyl( De avond 
wordt besloten met een origi
neel en verassend klank- en licht-
spektakel, ovengens een ideale 
gelegenheid om de Toren te fo
tograferen De presentatie bij dit 
alles ligt in handen van Wilfned 
Haesen 

Meer info: kan verkregen wor
den op het nummer 
051/50.02.86. Voor de optre
dens en het spektakel op 4 Juli 
moet slechts 100 fr In voorver
koop en 150 fr. op de dag zelf 
betaald worden. 
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ZOMERVERKENNINCEN 
OPEN DACUITSTAPPEN VOOR INDIVIDUEN, GEZINNEN, GROEPEN, 

VRIJDAG 2 juu: 

DONDERDAG 8 juu: 

ZATERDAG 17 JUU: 

ZATERDAG 24 JUU: 

ZATERDAG 31 juu: 

VRIJDAG 6 AUGUSTUS: 

ZATERDAG 14 AUGUSTUS: 

In Flanders Fields: 
de Somme 

Brugge: 
Guido Gezelle-wandeling 

Fabrieksstad Aalst en 
Louis Paul Boom 

Faciliteitengemeenten: 
De Zes 

In Flanders Fields-
het Keltische spoor 

Leuven, 
eeuwenoud Vlaams strijdtoneel 

Gent: 
Keizer Karel-route 

10 
VORMfHOSCENTRUM 
LOOmmjK DOSFEL 

VRIIBLIIVEND INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN: 

Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

Omwentelmgsstraat 13 te 1000 Brussel 

tel.: 02/219.25.00 - fax: 02/217.35.10 

W U ZUN DE 
eOEDKOOPSTEÜ! 

Fotokopiepapier 

aan een voordelige prijs? 

Minimum afname 100.000 vel. 

70 BEF de 500 vel +BTW 21%. 

U vindt een betere prijs? 

Wij betalen het verschil terug! 

Info/bestellen: 

09/340.60.50 

jjj-^i 'J-i 

www.vollBonle.be 

DEZE WEEK IN KNACK 
http://>w\nv.knack.be 

NOSTRADAMUS EN 1999 
"In het jaar 1999, de zevende maand / Zal uit de hemel een 
grote Koning der Verschrikldng komen / Om de grote Koning 
van Angolmois tot leven te wekken. / Daarvoor en daarna 
heerst Mars in het geluk." Dat is een mogelijke vertaling van 
Kwatrijn X.72 van Nostradamus. Wie was Nostradamus? 
Wat zijn zijn voorspellingen waard? En wat staat er ons in 
1999 nog te wachten? De profeet Nostradamus: een analyse. 

DE CVP STAAT BUITENSPEL 
"Ik ben niet van het soort CVP'er dat overal grote complotten 
tegen ons ontwaart. Maar ik kan perfect begrijpen hoe aan
trekkelijk het voor sommigen moet zijn om te denken: eindelijk 
eens zonder de tsjeven." CVP-voorzitter Mare Van Peel oVer de 
positie van zijn partij en de oppositiekuur die haar eventueel 
wacht. "Eerlijk gezegd, als we er niet in slagen om coherent en 
hard oppositie te voeren, dan bevrijst de CVP dat ze geen 
bestaansreden heeft" Mare Van Peel en de CVP: een gesprek. 

DE TOUR, EEN JAAR LATER 
UCI-voorzitter Hein Verbruggen spreekt een jaar na de 
rampzalige Tour '98 over Marco Pantani en Frank 
Vandenbroucke, en epo als "ons enige echte probleem". 
Een interview. 

^^^«#^* ï |S^ * ^« s ^ ^<^^^ ^™ •V^**>.¥ 

OOMPJE HO WON DE 
OORLOG 
De wonderbaarlijke geschiedenis van Ho Chi Minh, de oorlog 
in Vietnam en wat eraan voorafging: een reconstructie. 

WEEKEND KNACK 
Het nationale mode-examen + interview Vanessa Redgrave + 
thuis in Toscane 

t { V T T S 3 w e ^ ^ | Knack Agenda Vacafwjg 

VLAAMS-NATIONAAL 
WEEKBLAD 

Hoofdredacteur: 

Maunts Van l i edeke rke 

Redacteuren: 
Eric Van d e Casteele 

Geert Vranken 

Secretariaat: 
Hilde De Leeuw 

Alle s tort ingen van 

a b o n n e m e n t e n e n redactie 

o p r eken ingnummer 

435-0272161-59 van WIJ, 

Barrikadenplein 12, 

1000 Brussel 

Tel 02/219.49 30 

Fax 02/219.97.25 

E-mail redactie@vprti .be 

Jaa rabonnement 1 800 fr. 

Los n u m m e r 35 fr 

Dit n u m m e r werd dinsdag j L 

o m 14 u. afgesloten 

Verantwoordelijk u i tgeve r : 

Patrick Vankrunkelsven 

Barrikadenplein 12 

1000 Brussel 

Een uitgave van he t 

Vlaams Pers-, Radio- e n 

TV-instituut v.z.w. 

Reclameregie: 

Decom 

Gosseüaan 30 

1702 Groot-Bijgaarden 

Tel 02/481 78 59 

Fax 02/481 78.82 

M U I ^ 
press V 

Rechtzetting 
In de verkiezingscijfers (WIJ, 24 juni j l ) zaten een fout en twee hiaten 
Kamerlid Danny Pieters (Leuven) haalde 3 771 voorkeurstemmen 
Aan het lijstje van de Barnkadenpleiners die meedongen ontbrak Hilde 
Jaques (Vlaams parlement-Brugge, 2de plaats opvolgers), zij haalde 735 
voorkeurstemmen 
De enige Barnkadenpleiner die verkozen werd (Kamer, Mechelen-
Turnhout) is Els Van Weert, zij haalde 9 952 voorkeurstemmen 
Excuses' 

In het artikel 'Ik was 20 in '14' is een fout telefoonnummer geslopen 
Moet zijn Uitgeverij De Klaproos, Hostenstraat 4 te 8670 Koksyde 
Tel 058/51 85 30, fax 058/51 29 42 

H//Ó' 

Afhalen van pafinggerechten mogelijk 

openingsuren van maandag tot en met donderdag 

12 uur tot 14 30 uur 18 uur tot 21 30 uur 

Zaterdag 18 uur tot 22 uur 

Zondag 12 uur 21 30 uur 

Verlofperiode de maand december 
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Ieder jaar tegen de zomermaanden pakt uitgeverij Meulenhoff uit 
met een sterk thrilleraanbod. Voor de zomer van 1999 voorziet ze 
onder meer Messias van Boris Starling. In londen is er een se
riemoordenaar aan het werk die zijn slachtoffers steevast achter
laat met een zilveren lepel in hun mond. Het ontbreekt de speur
ders aan elk spoor Aan hoofdinspecteur Red Metcalfe om zich in 
de leven in het krankzinnige, moordende brein van iemand die 
hij beter blijkt te kennen dan hij in eerste instantie had durven 
vrezen. (Uitg. Meulenhoff - Amsterdam. 1999. 698 fr.) 
Van Kathy Reichs, auteur van de bestseller 'Déjd dead', verscheen 
dit jaar de thriller Death du jour. Winter in Montreal de foren
sische antropologe Tempe Brennan is op zoek naar een lijk dat 

LEZEN IS SPANNEND! 

meer dan een eeuw geleden werd begraven. Ze vindt wat ze zoekt 
en beseft niet dat ze later opnieuw in Montreal zal terugkomen 
onder minder rustige omstandigheden. In Quebec zijn immers 
twee verminkte lichamen gevonden en dat mysterie vormt de 
aanleiding tot verder onderzoek. (Uitg. Meulenhoff- Amsterdam. 
1999. 798 fr.) 
Bij Anthos verscheen dan weer de literaire thriller Kind in het 
water. Jim Hawthorne is het nieuwe hoofd van het plattelands-
internaat 'Bishop's Hill'. Ofschoon de directeur een nieuwe wind 

wil laten waaien, lijkt het erop dat hij vlucht voor zijn eigen ver
leden. Hij is daarin niet de enige. Bishop's Hill heeft meer te ver
bergen en dat leidt tot geweld en moord. Auteur Stephen Dobyns 
tekende enkele jaren geleden ook al voor het uitstekende 'De kerk 
van de dode meisjes', wat alleen maar een aanbeveling kan zijn 
om ook deze nieuweling te lezen. (Uitg. Anthos - Amsterdam. 
1999. 790 fr.) 

Melden we tot slot dat sinds enige tijd de heruitgaven Klopjacht 
van Dick Francis (Uitg. Archipel - Amsterdam. 1999. 699 fr.) en De 
toevalsfactor van Linda J. Larosa & Barry Tanenbaum (Uitg. 
Archipel - Amsterdam. In de 'Crime Klassiek-reeks 1999. 500 fr.) 
in de rekken liggen. 

• BOEKEN • 

T hrillers verschijnen in alle maten en gewichten. 
• Voor de pockets geldt alvast het volgende: 

Het gevaar zit soms 
in een iciein boeide 

Ruth Rendell en inspecteur Wexford 
hoeven wij niet voor te stellen. 
Beiden zijn bekend van de TV-reeks 
naar Rendells boeken. In 'Een vreem
de vrouw' wordt Wexford geconfron
teerd met een frauderend echtpaar. 
Een man haalt zijn moeder op aan het 
station. Zij zal voor het eerst de wo
ning van haar zoon bezoeken en zijn 
vrouw ontmoeten. Wanneer zij in het 
huis aankomen is de vrouw ver
moord. Waarom is Angela vermoord? 
Wexford heeft tijdens het onderzoek 
zijn twijfels over de echte dader en 
geeft niet op tot hij die vindt... 
^ Een vreemde vrouw. Ruth 
Rendell. Uitg. Rainbow Pockets -
Amsterdam. 1999. 240 blz., 298 fr. 

Wanneer schrijver Gray Lanceton in 
Engeland hoort dat zijn moeder op 
sterven ligt, vertrekt hij meteen naar 
Frankrijk om haar op te zoeken. In de 
haast vergeet hij echter iemand te vra
gen om voor een hond te zorgen die 
toevallig bij hem komt logeren. Hij 
belt naar zijn ex-geliefde en vraagt 
haar hulp. Wat hij echter niet weet is 
dat hij met dit telefoontje hij zijn 
eigen graf delft ... In 'De valstrik' is 
Ruth Rendell op haar best, met een 
plot om u tegen te zeggen. 
<=» De valstrik. Ruth Rendell. Uitg. 
Sirene Pockets - Amsterdam. 1999. 
178 blz., 298 fr. 

Philip Margolin heeft het in 'De bran
dende man' over Peter Hale, een ar
rogante advocaat, werkzaam in het 
kantoor waar zijn vader de lakens uit
deelt. Wanneer die omwille van zijn 
gezondheid een miljoenenzaak moet 
verdagen, besluit hij deze zaak zelf te 
verdedigen. De gevolgen zijn niet te 
overzien. Hij krijgt de bons en gaat 
dan maar aan de slag als pro deo-ad-
vocaat in een klein stadje in Oregon. 
Binnen een maand krijgt hij een in
gewikkelde zaak toegewezen. De 
geestelijke labiele Gary Harmon 
wordt verdacht van moord op een 
studente. Hale beseft dat zijn arrog
ante houding voor Gary de doodstraf 
kan betekenen. Knap opgebouwde 
thriller. 

o» De brandende man. Philip 
Margolin. Uitg. Sirene Pockets -
Amsterdam. 1999- 383 blz., 298 fr. 

In de nacht van 31 mei 1941 wordt in 
Dublin Buller Reynolds neergescho

ten, maar niemand hoort het, want in 
diezelfde nacht wordt de stad gebom
bardeerd. Toch is de moordenaar niet 
onopgemerkt gebleven. Lily 
Sweetman, een meisje van veertien, 
heeft de aanslag gezien, maar heeft 
de schutter niet herkend. Of toch? 
Vijftig jaar later komt Lily bij een on
geval om het leven, maar al spoedig 
blijft er sprake te zijn van een aanslag. 
Als haar dochter Nell ontdekt dat ze 
kort voor haar dood contact had met 
BuUers zoon, gaat zij op zoek naar 
haar moeders verleden. 'Dodelijke 
herinnering' is een meeslepend ver
haal van Gemma O'Connor 
^ Dodelijke herinnering. Gemma 
O'Connor. Uitg. Sirene Pockets -
Amsterdam. 1999- 286 blz., 298 fr. 

Tijdens een wandeling op het 
Engelse platteland ontmoet Robin 
Timariot een elegante vrouw. Enkele 
dagen later verneemt hij dat de 
vrouw kort na hun ontmoeting is ver
moord. Hierdoor geobsedeerd gaat 

hij op zoek naar wat er die dag is ge
beurd. Zo leert hij de familie van de 
vermoorde vrouw kennen en veel te 
laat beseft hij dat de waarheid bedrei
gend is en dat ook zijn leven in ge
vaar is. Robert Goddard heeft de titel 
'Gestolen tijd' goed gekozen, want 
deze is tweeledig: ook uw tijd wordt 
gestolen, want eens je aan het boek 
begint... 

^ Gestolen tijd. Ro6ert Goddard. 
Uitg. Sirene Pockets • Amsterdam. 
1999. 312 blz., 298 fr. 

Van dezelfde auteur is 'Dodelijk 
Inzicht'. Harry Bamett krijgt een 
anoniem telefoontje met de melding 

dat zijn zoon in coma ligt. Hij is ver
baasd. Hij weet niet eens dat hij een 
zoon heeft. De patiënt, David 
Vennings, een briljant wiskundige, is 
door een overdosis insuline in coma 
geraakt. Als blijkt dat twee oud-coUe-
ga's van David recent zijn gestorven 
gaat Harry op onderzoek uit. Zijn 
zoon stond op het punt een belang
rijke ontdekking te doen die de we
reld zou veranderen. Wie wilde David 
van deze doorbraak afhouden en 
waar zijn de andere collega's plots 
naartoe? 

=* Dodelijk inzicht. Robert 
God-dard. Uitg. Sirene Pockets • 
Amsterdam. 1999. 286 blz., 298 fr. 9 

D 

De 

e afgelopen junimaand was niet alleen de maand van 
spannende verkiezingen, maar ook van het 

spannende boek. Van thrillers zoals 'Freedomland' van 
Richard Price. 

vermoorde 
onsciiuld 

Enerzijds wordt hij geconfronteerd met het 
leed van de moeder die een kind heeft ver
loren, anderzijds moet hij rekening houden 
met de bewoners van Dempsy, die zich 
voor een zoveelste keer de verdachtmakin
gen moeten laten welgevallen. Ofschoon 
Lorenzo één van hen is, heeft hij toch de 
plicht het recht te handhaven en te doen 
zegevieren. 

Het beeld dat auteur Richard Price, zelf op
gegroeid in de Bronx, treffend neerzet is er 
een van verloedenng, van zedenverwilde
ring en van een maatschappij waar ieder
een dit soort voorvallen aanhaalt om er zijn 
voordeel uit te halen. De blanken uit 
Gannon zien hun vooroordeel t.o.v. de 
zwarten - 'Het zijn allemaal verslaafde cri
minelen' - bevestigd, de zwarten grijpen 
het voorval aan om de blanken van racisme 
te beschuldigen Al gauw wordt er opge
roepen tot protestmarsen en burgerlijke 
ongehoorzaamheid. Enkele zwarte domi-

Lorenzo - 'Big Daddy' - Council is een zwar
te, te zware, aan astma lijdende recher
cheur uit een Amerikaanse grootstad. 
Wanneer hij in een zwarte wijk een lezing 
houdt tegen geweld, krijgt hIJ te horen dat 
er op de dienst spoedgevallen een blanke 
vrouw is binnengebracht. Ze heet Brenda 
Martin, is gekwetst aan de handen en ver
keert in shocktoestand. Ze brengt een eer
der onsamenhangend verhaal van een au-
toroof: haar wagen is gestolen door een 
zwarte, maar wat erger is: haar zoontje 
Cody lag slapend op de achterbank. De 
Jacht op de kidnapper wordt ingezet. 
Wat volgt is een aangrijpend verhaal over 
rassenhaat en geweld in de grootstad. 
Brenda's broer Is een blanke politieman uit 
de wijk Gannon, grenzend aan Dempsy, 
waar de overval heeft plaatsgevonden. En 
die wil het er niet bij laten ... Lorenzo krijgt 
de uiterst moeilijke opdracht om de ge
moederen niet te laten overhitten. 

nees ge- of misbruiken de ontvoenng van 
Cody om eisen te stellen i.v.m. de leefbaar
heid van hun door politici vergeten wijk. 
Zonder het zo expliciet te stellen chanteren 
ze daarmee ook Lorenzo, die er alles aan 
moet doen om de rust te doen weerkeren. 
Price slaagt erin om vrijwel van in het begin 
van dit verhaal de broeierige sfeer op zijn 
lezers over te brengen. 
Ook de hoofdrolspelers van 'Freedomland' 
zijn zeer sterk neergezet. Lorenzo en 
Brenda hebben beiden een verieden dat 
hen heeft getekend en dat hun handelen 
verklaart, zonder het daarom goed te keu
ren. Lorenzo's zoon zit in de gevangenis, 
Brenda heeft een drugsverteden. Naast 
hun beiden is er ook nog de sensatiejour
naliste Jesse Haus, die eerder toevallig de 
primeur van de feiten In de schoot krijgt 
geworpen Ofschoon je als lezer van geen 
van de hoofdfiguren een aversie krijgt, is 
sympathie ook niet automatisch hun deel. 
De titel van deze uitstekende thriller - waar
bij de 'whodunnit' eigenlijk maar op de 
tweede plaats komt - is ontleend aan een 
plaatselijk vervallen pretpark. De waarheid 
die er te vinden is, blijkt minder aangenaam 
dan de vroegere bestemming doet ver
moeden. De film kan alvast nooit zo goed 
zijn als het boek. (gv) 

c» Freedomland. Richard Price. Uitg. Anthos 
- Amsterdam. 1999. 573 blz., 990 fr. 
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A SOLDIER'S DAUGHTER NEVER CRIES 

'A soldier's daughter never cries' is de titel van een autobiografi

sche roman van Kay lie Jones, dochter van de Amerikaanse au

teur James Jones (1921-1977). Deze laatste was militair op 

Hawaï toen Japan Pearl Harbour aanviel Zijn boeken 'From 

here to eternity', 'The thin red line' en 'Some came running' heb

ben alledrie te maken met oorlog en na-oorlog. Dat weerspiegelt 

zich ook in de roman van dochterlief, die het leven in de jaren 

zestig en zeventig beschrijft van een Amerikaans auteur, een ve

teraan, die nog steeds achtervolgd wordt door zijn ervaringen in 

de oorlog en met zijn familie naar Parijs trekt 

NIEUW IN DE BIOS 

De film vangt aan met een jonge, ongehuwde vrouw die in haar 

dagboek schrijft, over haar zoontje Benoit. Dan duikelen we deel 

één binnen: 'Billy'. Benoit komt aan in het gezin Willis als ge

adopteerde zoon. Hij houdt zijn koffers ingepakt, want verwacht 

dadelijk weer te worden weggestuurd, zoals zo dikwijls voordien 

gebeurde. Maar het gezin van Bill Willis (een schitterende Kris 

Kristofferson) ontvangt hem met open armen. Alleen dochter 

Channe is erg jaloers Ma Willis (Barbara Hershey in een glans

rol) probeert de kerk in het midden te houden. We zien Benoit op

groeien en maken mee hoe hij zich inpast in het Amerikaans 

gezin, zo goed zelfs dat hij zijn naam in Billy verandert. 

Deel twee is 'Francis', en focust zich op Channe (Leelee Sobieski: 

een ontdekking!), de vertelster, en haar verhouding met Francis, 

die samen met zijn Britse moeder leeft. Dan kondigt pa aan dat 

hij terug naar de VS wil om daar verzorgd te worden voor zijn 

hartklachten. Het derde deel wordt dan 'Daddy', waarin we de 

schrijver langzaam zien aftakelen, en waarin ook Channe en 

Billy de pijnen van het volwassen worden ondergaan. Een ge

voelige film van James Ivory, naar een scenario dat hij samen 

met Ruth Prawer Jhabvala schreef en waarin de grootste zorg 

aan het kleinste detail wordt besteed. (***l/2) 

Willem Sneer 

• MENGELWERK • 

Ol Flatllners Een student geneeskunde is gefasci
neerd door de vraag hoe het hiernannaals er zou uitzien 
en begint te expenmenteren Het resultaat is te zien in 
deze Amenkaanse horrorfilm van Joel Schumacher uit 
1990 Met Julia Roberts, Kiefer Sutherland en Kevin 
Bacon Zat. 3 juli, TV1 om 24u. 

Dan Aylcroyd in 
'Neighbours'. 
Zon. 4 Juli, TV1 
om 21U.10 

Point Blank Uitstekende Amenkaanse thriller 
van John Boorman uit 1967, die in zijn tijd met de er
kenning kreeg die hij verdiende Twee gangsters krijgen 
de opdracht om vanuit de gevangenis een misdaador
ganisatie te helpen Gebaseerd op een roman van 
Richard Stark Met Lee Marvin, Angie Dickinson, Keenan 
Wynn e a Eerder op de avond, om 20u 24 schetst re
gisseur John Boorman een portret van acteur Lee 
Marvin, wiens filmcarnère zich over ruim 35 jaar uit
spreidt Maan. 5 juli. Ned, 3 om 22u.58 

^^fe=>' Mona Lisa Schitterende psychologische thnller 
van Neil Jordan uit 1986, met een verbluffende Bob 
Hoskins als de kruimeldief die met een callgirl (Cathy 
Tyson) Uit het milieu probeert te ontsnappen Dins. 6 
juli. Canvas om 23u. 

'••<&=^' Dial M for murder Amenkaanse thriller van 
Alfred Hitchcock uit 1954 over een man die van plan is 
zijn vrouw te vermoorden en het daaropvolgend poli
tieonderzoek Opwindende en spannende filmversie van 
het succesvol toneelstuk van Frederick Knott De eerste 
van dne films die Hitchcock met Grace Kelly draaide 
Woens. 7 juli, TV1 om 21u.45 

^=fe=i^ Papillon Amerikaanse film van Franklin J 
Schaffner uit 1973 met Steve MqQueen en Dustin 
Hoffman Een gevangenisboot is met enkele honderden 
gedetineerden aan boord op weg naar de strafkolonie 
van Guyana Papillon, onterecht veroordeeld voor 
moord, leert hier de beruchte oplichter Luis Delga ken
nen Die zorgt ervoor dat ze allebei in Cayenne kunnen 
blijven, waar het leven nog draaglijk is Papillon is vast
besloten te ontsnappen. Opwindend avonturenverhaal 
naar de gelijknamige roman van Henri Charrière Dond. 
8 juli, Kanaal 2 om 20u,55 

^•^^3^ The Shootlst Amerikaanse western van Don 
Siegel uit 1976 met John Wayne, Lauren Bacall en James 
Stewart De ooit beroemde revolverheld Books arriveert 
in Cason City om er een oude vhend, dokter Hostelter 
te bezoeken Hij heeft slechts vertrouwen in die ene 
vnend en zou graag bevestiging willen horen van de 
diagnose van een dokter uit Chicago, hij zou kanker 
hebben en is veroordeeld Intelligent drama met een 
goed verhaal en uitstekende acteurs Vrl). 9Jull, TV1 om 
21u,55 

Vorige week woensdag berichtte het 
Radio i-programma 'Voor de dag' over 
het jaarverslag van Likona, de Limburgse 
Koepel van Natuurverenigingen. Eén van 
de onderwerpen in dat verslag betrof de 
'Limburgse soorten', dieren die vrijwel 
uitsluitend nog in Limburg in de vrije na
tuur kunnen (over)leven. De das is één 
van hen en hij heeft een veilig onderko
men gevonden in de Voerstreek. De das-
senpopulatie heeft het er uitstekend naar 
haar zin: op een kwarteeuw tijd is ze ver
tienvoudigd. „Daarover heb ik nog een 
mooie anekdote" zegt Guido Sweron, 

Vlaams Voerenaar en auteur van het re
cent verschenen 'Voeren', een geactuali
seerde versie van 'Voeren' (1994) en 
'Voeren anders' (1996), beiden uitgege
ven bij het Davidsfonds. ,,Toen bij ons in 
september 1968 de provinciale school 
werd opgestart wilden mijn collega en ik 
toch ook biologielessen kunnen geven. 
Daarom vroegen we aan de leerlingen om 
dode dieren die ze vonden niet weg te 
gooien, maar mee te brengen zodat we ze 
konden laten opzetten. Na vijf dagen al 
moest ik vragen dat niet meer te doen: we 
waren letterlijk vergeven van de dode, ge
stroopte dassen." Sweron kan er hartelijk 
om lachen: de das was in die tijd nog een 
echte vijand van de boeren. Het dier is 
een alleseter en dat was bepaald niet naar 
de zin van de landbouwers. „Eens ge
dood stroopten ze de das om zo gebruik 
te kunnen maken van zijn vet, dat werd 
gezien als een middel tegen reuma" ver
klaart hij nader. 

VRAAG EN ANTWOORD 
Het bovenstaande dassenverhaal staat 
niet in 'Voeren', maar laat dat u niet ervan 
weerhouden om het boekje aan te schaf
fen en de streek ermee te verkennen. Het 
bevat alle gekende ingrediënten van een 
stevige toeristische Davidsfondsgids- wat 
geschiedenis, enkele wandelingen en wat 
streekgerechten. Zo leren we over de 
Romeinse bewoning, maar ook over de 
tijd dat de Voerstreek nog integraal deel 
uitmaakte van Luik. De uitgave bevat ook 
een beknopte, overzichtelijke bijdrage 
over de zes voerdorpen Maar Voeren is -
dat weet iedere flamingant - een bijzon
der stukje Vlaanderen: prachtig natuur
schoon, jawel, maar in vroeger tijden toch 
vooral bekend omwille van de commu
nautaire twisten die er (over) zijn uitge
vochten. Sweron geeft in een 'Vragen 
staat vrij'-deel nog eens een aantal ant
woorden op veelgestelde vragen. Zoals: 
'Hoe veilig is het in Voeren?' en 'Worden 
de taalwetten nageleefd'. Veilig is het er: 
het is er niet gevaarlijker dan elders, 
maar, zo schrijft de auteur, „er bestaan nu 
eenmaal gevoeligheden in ons dorp waar 
je best rekening mee houdt (..)." Met an
dere woorden: wie de Vlaamse Leeuw 
gaat zingen op de oprit van een hevige 
wallingant, vraagt er nu eenmaal om. 

Voeren opnieuw 

Voeren, een oase van rust, die nood heeft aan een stat}lel politiek beleid om het inkomen 
uit toerisme te kunnen waarborgen. 

Voor wie zich als 'een welopgevoede gast' 
gedraagt zijn de Voerenaars gastvrij. 
Zowel de Waals-, als de Vlaamsgezinden. 
Een en ander betekent niet dat de taal
wetten er heilig zijn. „Immers, alle dien
sten die uit luik moeten komen - en dat 
zijn nog altijd de meeste -, behandelen de 
Voerenaars als Franssprekenden" schrijft 
Sweron. 

DE TOEKOMST? 

In ons gesprek wijst hij er op dat de als 
Franssprekend gekend staande 
Voerenaars hun stembrief in de taal van 
Molière in de bus hebben gekregen en 
niet, zoals dat zou moeten, eerst in het 
Nederlands. Wat ons brengt bij weer een 
andere vraag: 'Is er voor Voeren op lange 
termijn wel een oplossing?'. In zijn boek
je meent Sweron van wel: de dorpen en 
de 'Vlaamse overheid moeten ervoor zor
gen dat deze 'oase van rust' haar functie 
van ontmoetingsplaats bestendigt. Dat is 
bovendien goed voor het toerisme, iets 
was de toekomst van menig Voerenaar en 
de generaties die na hem komen, kan ver
zekeren. ,,Maar daarvoor is politieke sta
biliteit wel een conditio sine qua non" be
sluit Sweron zijn antwoord. Daarnaar ge
vraagd drukt hij zijn onrust uit over de 

huidige regeringsvorming. „Voeren blijft 
Vlaamse steun nodig hebben, zeker wan
neer Happart en het FDF mee in een fe
derale regering stappen. Dan is er nood 
aan een Vlaams tegengewicht. Ik hoop 
dan ook dat de volgende (Vlaamse) rege
ring voldoende ruggengraat zal hebben 
om mogelijke problemen het hoofd te 
bieden." 

Rust betekent voor Voeren een zeker in
komen uit toerisme. Daarbij wordt vooral 
gedacht aan het verblijfstoerisme. De ge
meente beschikt nu over een vijftal hotels 
en nog een aantal pensions en vakantie
woningen, niet zelden ondergebracht in 
gerestaureerde boerderijen en platte-
landswoningen. Met 'Voeren' in de hand 
kan de 'Vlaming op vakantie er zeker 
meerdere prettige dagen doorbrengen. In 
één van de natuurgebieden of tijdens een 
van de nauwkeurig beschreven wandelin
gen. Dat, gecombineerd met een forel op 
Voerense wijze en een fris appelwijntje 
van 'pomoenoloog' (van 'pomme' en 'oe-
nologie', de leer van de wijnbouw)/ean-
Marie Ernon, maakt van Voeren een para
dijs in Vlaanderen. (gv) 

t» Voeren. Guido Sweron. Uitg. Davids

fonds • Leuven. 1999-165 blz., 595 fr. 

HAAL MEER UIT &^^ 
5 X gratis 'Voeren' 

Wij 

Voor 5 WiJ-lezers heeft Guido Sweron een een gratis exemplaar van 
'Voeren' klaarliggen aan het VVV-kantoor (kerkplein van 's Gravenvoeren). 
De eerste vijf niet-Voerenaars (som/, jongensO die zich met deze bon aan
bieden mogen het boekje meenemen Alle anderen die er zich het boekje 
aanschaffen én deze bon meenemen krijgen een troostende Voerense ver
rassing Veel plezier in Voereni 

H 
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Crondbeaiiisel 
In 'Een programma voor de toekomst van 
Vlaanderen', een uitgave van het Vlaams 
Blok uit 1997, lezen we op biz 39 o a 
,De terugkeer van met-Europese vreem

delingen dient bespoedigd via de opnch-
ting van een specifiek voor hen bedoelde 
Sociaal Zekerheidssysteem ( ) 
Werkloosheidssteun en kinderbijslag kun
nen worden beperkt ( ) Een tweede 
manier om de terugkeer aan te moedi

gen, IS het heffen van een belasting op de 
tewerkstelling van met Europese vreem
delingen " 
In een brochure van \Nere Di uit 1969 
staan enkele paragrafen i v m 'het pro
bleem van de vreemde inwijking' ,,Wij 
moeten terzake', zo lezen we daar, ,stel
ling durven nemen, zonder te vervallen in 
een gemakkelijk - en in wezen anti volks-
nationaal- racisme" In bedoelde paragra
fen (samen anderhalve bladzijde) staan 
o a de voonA/aarden waaraan vreemde in-

wijking moet voldoen om aanvaardbaar te 
zun Van de inwijkeling wordt geëist dat 
hij zich ,aan de wetten en zeden van het 
gastland wil en kan en moet aanpassen" 
Hieraan voorafgaand echter staat er ook 
dit ,,Als nationalisten hebben wij achting 
voor elke andere nationaliteit Wij verde
digen dan ook ondubbelzinnig het stand
punt gelijkwaardige behandeling voor de 
inwijkeling, geen sociale discnminatie in
zake loon en huisvesting, geen menselijke 
achteruitstelling' 

De Were-Di-brochure waaruit hier geci
teerd wordt bedoelde o a ,,enkele 
grondbeginselen voor een eigentijds 
Nederlands en Europees volksnationalis 
me voorop te stellen" Auteur van deze 
brochure Roeland Raes, sinds 1995 sena
tor voor het Vlaams Blok 
Een vraag die zich opdringt Zijn de 
grondbeginselen van het volksnationalis-
me op dertig jaar tijd dan zozeer veran 
derd? 

Willy Cobbaut, Baardegem 

• WEDERWOORD • 

Kosten OP het 
sterfhuis 
Wat doet een onderneming wanneer zijn 
merk of een van zijn merken een hope
loos slechte reputatie heeft' Juist, de 
naam ervan veranderen en met een scho
ne lei beginnen Wat doet dus een onder
nemer met het merk "Dit is Belgisch" nu 
de waarde van die benaming tot een diep
tepunt IS gezakt' 

Jawel, vervangen Niet door iets totaal 
nieuws natuurlijk, maar door een merk 
dat reeds sterk is en dus het beschadigde 
merk des te beter en sneller kan vervan
gen In ons geval Vlaanderen en Wallome 
Dhr Af Vanhouttevzn Export Vlaanderen 

heeft dit reeds ingezien hij pleitte er al 
voor om voor onze producten en dien
sten zoveel mogehjk op de merknaam 
Vlaanderen over te schakelen Bamum-
campagnes voor het merk Belgte zoals an
deren bepleiten zijn daarentegen kosten 
op het sterfhuis Zouden we niet beter 
ook de naam van het Federale Koninkrijk 
"België" ook maar meteen veranderen in 
"Maanderen-Wallome"' Dat sluit beter aan 
bij de maatschappelijke werkelijkheid en 
geeft ons eindelijk blazoenen die het op
poetsen waard zijn 

Matthias E. Stonne, 
Gent 

Dioxine 
Het dioxineschandaal mag geen commu
nautaire kwestie worden Een verwittigd 
mens is er twee waard' Toen memand 
zeker wist waar de dioxinevergiftiging 
vandaan kwam mochten de goede zuider
buren van dit land - van op hoog tot op 
laag niveau - tegen hun noorderburen te
keergaan Nu men uitemdehjk weet wie 
de bevuiler is moeten wij - die stoute 
Vlamingen dus - hefst zwijgen Dat heet 
dan 'communautair' 

Eigenlijk willen de Walen nog meer, na
melijk dat ZIJ ons maandenlang bewust 
mogen vergiftigen en het hele land liefet 
ongestraft in een nooit geziene cnsis stor
ten In Wallonië vindt men het bhjkbaar 
de normaalste zaak van de wereld dat 
Vlaanderen de grote schuldige is indien 
dat met zelf controleert wat het knjgt ge
leverd door zijn verantwoordelijke buren 
Zelf denkt het zichzelf o zo respecterende 
Franssprekende volkje van een deel van 
dit land te mogen doen wat het wil, dus 
ook giftig spul leveren Excuses voor de 
met erg eerüjke beschuldigingen van ene 
Happart maar ook van Louts Michel zijn 
uiteraard helemaal uit den boze 
We zullen er dus maar verder over zwij
gen zoals dat verwacht wordt maar ik heb 
wel een relevante bedenking voor Guy 

Verhofstadt (en iedereen die hem in de 
volgende regering volgt) die 'de burger' 
meer verantwoordelijkheid wil geven en 

tegehjkertijd minder betuttehng en regel
geving vanwege de overheid wenst Deze 
cnsis kon m feite op geen beter ogenblik 
komen (komen zou ze toch ) want nu 
kan de aangekondigde 'vernieuwende' re
gering al onmiddellijk bewijzen dat het 
haar ernst IS Met andere woorden indien 
burgers - en dus ook bedrijven - zich met 
houden aan (verminderde) regels en 
evenmin zichzelf beter gaan controleren 
en/of zelf verantwoordelijkheid dragen 
dan moeten daar gepaste straffen voor 
worden opgelegd en uitgevoerd en snel 
ook' Indien dat met of laattijdig gebeurt, 
IS alles verloren voor het goed en wel be
gonnen IS Het gaat echter met op de eer
ste die tekort schiet in een lange nj vnjuit 
te laten gaan en elke volgende m die nj 
een veel te zware pnjs te laten betalen 

Mady Vermeulen, 
Heusden-Zolder 

vervanq-facteurs 
Wegens drukke internationale bnefwisse-
hng ben ik sinds jaar en dag goede maat
jes met onze postbode Lucien, een toffe 
Franstalige 50-er, die vrij goed 
Nederlands spreekt Heeft af en toe last 
van zijn ruggengraat en dan komt er een 
andere facteur langs Die (telkens andere) 
vervanger is meestal een eentalige 
Brusselaar, die zelfs het getal van een te 
betalen bedrag met in het Nederlands ge
stameld knjgt, of enkele termen van het 
postale vakjargon, zoals aangetekend, he
lemaal met kent' Bhjkbaar is de kwaliteit 
van de lessen Nederlands in de Franstali
ge Brusselse scholen (verphcht vanaf het 
3de studiejaar') meestal heel belabberd 
Vier dagen na de verkiezingen was het 
weer troef De ruggengraat van onze 
Lucien was bhjkbaar door de verkiezings-
overlast tot bed-houden gedwongen Die 
dag zat ik in het buitenland Mijn echtge
note, net op weg voor haar boodschap
pen, ziet op straat een vervangpostbode 
(op z'n middagronde), maakt zich be
kend, en vraagt beleefd of er geen aange
tekende stukken zijn Die vervanger kijkt 
haar kwaad aan, en vhegt woedend uit 
met de vraag „Vous ne savez pas parier Ie 
Francais'" 

Mijn halve trouwboek was volkomen uit 
het veld geslagen door deze uiterst-onbe
leefde uitval, was er helemaal niet goed 
van, en keerde beduusd naar huis terug 
Moeten Brusselse facteurs dan helemaal 
geen Nederlands meer kennen sinds de 
recente verkiezingsutislagen' 
Kennelijk heeft die onmogelijke facteur 
ook politiek mgegrepen op donderdag
middag ontvang ik normaal het WlJ-week-
blad, soms op vrijdagmiddag Deze keer 
mets' 

Herman A.O. \Wlms, 
Vorst-Brussel 

vergiftiging 
WIJ legt terecht veel nadruk op een gezon
de land- en tuinbouw, dat is met alleen be
langrijk voor een gezonde maatschappij 
maar is ook een vorm van 'samen vernieu
wen' In het gezaghebbende tijdschrift 
Leefmilieu van de Stichtmg Leefindieu 
schrijft Mare De Coster dat het 
Laboratorium voor Fytofarmacie van de 
Gentse universiteit van 1991 tot 1993 een 
onderzoek deed waaibij 3 700 stalen van 
groenten en fruit onderzocht werden op 
130 soorten pestiaden Bij 9,4% van de 
groentestalen is een overschnjdmg van de 
toegestane grenzen aan resten van bestnj-
dmgsmiddelen vastgesteld Dat gebeurde 
het vaakst bij veldsla, sla, selder, petersebe 
en tomaat Juist die groenten die bijna da-
gehjks onder een of andere vorm op ons 
menu staan' 

De auteur geeft wel toe dat het onderzoek 
naar een mogehjke relatie tussen volksge
zondheid en bepaalde negatieve gevolgen 
van bestnjdmgsmiddelen m Vlaanderen 
nog met ver genoeg ontwikkeld is om dui-
dehjke verbanden aan te tonen Dat kan 
best, maar dit mag geen verschorung zijn, 
om zoals het artikel verder zegt, te gedo
gen dat de verbruiker m zijn 'Belgisch 
voedsel' met nunder dan 34 verschillende 
bestnjdmgsmiddelen opgediend knjgt 
Dat kan moedijk anders als we weten dat 
in België jaarlijks 10000 ton werkzame 
stof voor bestnjdmgsmiddelen m land- en 
tuinbouw worden gebruikt In 1996 werd 
6804 ton biociden voor ontsmettmg en 
houtbehandehng verkocht In 1600 han
delsproducten, die hier verkocht worden, 
zitten meer dan 400 verschillende chemi
sche stoffen Een van de gevolgen is dat m 
regenwater minstens tien soorten pestia
den teruggevonden worden met pieken na 
hevige regenval nadat tijdens een droge 
penode de gewassen werden bespoten 
Waar de verantwoordehjkheid voor deze 
collectieve veigiftigmg hgt weet ik met, wat 
ik wel weet is dat de instanties die derge-
hjke producten toelaten, aanpnjzen en 
verkopen medephchtig zijn' 

Jan de Laet, 
Antwerpen 

Staatsbeieidraad 
Hoe kan men dat eeuwig gekibbel onder 
partijen oplossen' (WIJ, 24 jum jl - Tijd 
voor wijze mensen') Er bestaan toch géén 
6 of méér methode's om een land goed te 
leiden' 

Een grote groep onafliankehjke, wijze en 
bekwame mensen aanstellen die elk op 
welbepaalde gebieden hun kennis grondig 
bewezen hebben en die samen een 
Stqatsheleidraad vormen Die géén be
roep meer boven zich hoeven, omdat zij 
nunder dwaasheden begaan Deonvermij-
dekjke talnjke partijen m een democratie 

kunnen hun verlangens voordragen Die 
worden bekeken op hun haalbaarheid, 
rechtvaardigheid en algemeen nut 
Een Staatsbeieidraad zou vooral bestaan 
uit economisten die m beslissmgen de 
doorslag geven Want m hoofdzaak is alles 
afliankehjk van véél geld Daarnaast pro
fessoren, hefet onafliankehjke of als het 
met anders kan, één of meer per partij, die 
elk onderwerpgebied vertegenwoordigen 
Uitsluitend gekozen op basis van be
kwaamheid Hun aanstellmg is van onbe
perkte duur, zodat op die wijze gezichts
punten op lange termijn kunnen uitge
werkt worden In tegenstelhng tot de be
perktheid van pohtia die om de 4 jaar ge
kozen worden 

Aan die Staatsbeieidraad le^en de partijen 
hun gezichtspunten of verlangens voor 
Ook mdmduele buigers kunnen rechtst
reeks bij die Raad punten voorleden ^fet 
IS er mis als één persoon een goed idee 
heeft? Het is uiteindehjke de Staatsbeieid
raad en met de pohtiek die beshst wat voor 
heel het volk goed is op termijn 
Corruptie, vnendjespohtiek en lukrake 
toebedehngen zouden grotendeels ver
dwijnen \ toe voorsteUingen zoals wij nu 
meemaken zouden met kunnen De 
Staatsbeieidraad zou die direct weerleg
gen Géén emdeloos gekibbel en geldver-
spilhng meer onder regerende partijen 

\nily D^eldere, 
Bru^e 

iVleneer Noiie 
Onlangs was er m het Gentse een tentoon-
steUmg met werk van de bekende Vlaamse 
aaeur en kunstenaar Noüe Verstjp 

Mijn moeder en stiefvader hadden deze 
bezocht en waren vol lof over zijn tekenm-
gen, die de Gentse sfeer benadrukken 
Ik wou al emge tijd een tekenmg van mijn 
gehefd orthodox kerkje, en plotseüng 
kreeg ik de gelegenheid om deze zeer be
kende acteur te onmoeten Aanvankekjk 
had ik met gedacht aan een gunstig resul
taat Ik was echt verrast dat hij zo aan
spreekbaar IS en een zéér mensebjk con-
taa onderhoudt met gewone mensen 
Na een paar weken is hij persoonhjk bij imj 
thuis zijn werk komen afgeven Zijn stijl is 
fns gedurfd en van een hoge artistieke 
waarde, althans dat is raijn persoonhjke 
memng Smdsdien heeft deze tekenmg van 
mijn orthodoxe kerk een ereplaats bij mij 
thuis gekregen Het is een kerkje, ge
bouwd m een typische byzantijnse stijl, en 
volgens de orthodoxe tradiüe 
Wkt Nolle Versijp ook typeert als mens is 
het volgende Ik kon hem met onmiddel-
üjk vergoeden voor zijn werk, maar dat 
had geen belang voor hem 
Ik wens meneer Nolle te danken op z'n 
Arabisch „Ik groet u met mijn hart en 
met mijn verstand" 

Mahieddine De Paepe, Maiiakerke 11 
IJUÜ1999 
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Oostende kampt met een hoge graad van 
werkloosheid. De stad begon er tevens 
verloederd uit te zien, stelde artistiek te 
weinig voor. Het stadsbestuur, VU, SP, 
CVP, wou daar iets aan doen. Onder het 
toeziend oog van schepen van Cultuur 
Geert Lambert (VU) ontstonden meerde
re culturele initiatieven, zoals Theater 

aan Zee Bovendien werden sommige 
wijken opgewaardeerd. Er kwamen meer 
sociale woningen, wegen worden heraan
gelegd, heel wat pleintjes krijgen een op
frisbeurt. Dit alles gaat al eens gepaard 
met menselijk leed. In de buurt van het 
Casino moesten de hoertjes verdwijnen. 
Ze trokken naar het 'hazegras', vlakbij het 
station. Maar, ook in deze (school)buurt 
wil men het zo netjes mogelijk houden. 
En dus moeten de 'gordijnen' dicht. 
Soms zag en ziet het Oostendse stadsbe-
snjur het al te groots. Er waren de plan
nen om het Casino in zee neer te poten. 
De Oostendenaars blaasden het 'ludieke 
idee' af. 

AMANDINE 
Commerciële belangen gaan nu en dan 
voor op milieubelangen. Uiteraard speelt 
ook de nood aan meer werkgelegenheid 
een rol. Dat kan gepaard gaan met een 
aanlokkelijker toeristisch aanbod. Neem 
de Oosteroever, het rauwe, maar hoogst 
charmante gebied rond de dokken en de 
vismijn, waar schoon en lelijk overgaan in 
boeiend, authentiek en leerrijk. De toerist 
vindt er zijn weg niet in terug, het gebied 
bleef aan het bezoekersoog ontrokken. 
De hele wijk wordt nu gerenoveerd, er 
komt bovendien een jachthaven. Daarin 
past de nog enige overblijvende 
IJslandvaarder niet langer. Amandine 

wordt wel opgeknapt. In het kader van de 
overal opkomende en in Oostende sterk 
uitgebouwde 'Sociale Economie' wroeten 
arbeiders en 'cursisten aan het schip. Van 
zodra de klus is geklaard, verhuist de 
IJslandvaarder naar de Mercatorsluis, 
waar de bezoeker meteen twee vliegen in 
één klap vangt. Daar ligt ook het statige 
zeilschip de Mercator, dat weldra, dankzij 
subsidies van de Vlaamse gemeenschap, 
gerestaureerd wordt. 

TWEE WERELDEN 
Amandme en de Mercator, het is als David 
en Goliath. De IJslandvaarders hadden 
het niet breed, vaarden maanden lang, in 
vaak onmenselijke omstandigheden door 
weer en wind. Niet altijd keerden beman
ning en schip terug! Al hield het moei
zaam verworven schip meestal stand en 
brachten de IJslandvaarders duizenden 
tonnen vis mee Het majestueuze zeilop-
leidingschip Mercator werd in opdracht 
van de Belgische staat in Schotland ge
bouwd voor de opleiding van toekomsti
ge officieren. Het schip, dat toen een slor
dige 9 miljoen fr kostte, vaarde voor het 

e koningin der badsteden herleeft. In Oostende 

staan heel wat projecten op stapel. 

Er is niet enkel het Ensor-jaar Het zeilschip 

Mercator is aan restauratie toe. 

eerst in 1932, weliswaar onder een weinig 
gunstig gesternte. De masten bleken te 
zwaar en de ballast te licht, waardoor de 
driemaster meteen aan herstel toe was. 
Nadien werd de Mercator de inzet van 
verscheidene activiteiten. Nog tijdens het 
interbellum bracht het schoolschip het 
stoffelijk overschot van pater Damiaan 

van Molokai naar hier terug. Tijdens WOU 
lag het voor de kust van Kongo, om even 
later door de Britse Admiraliteit te wor-

heer kwam in handen van de vzw 
Mercator. In 1961 werd het in Antwerpen 
voor het publiek opengesteld. Al kon de 
vzw rekenen op de medewerking van de 
rederij Flandria, toch bleek de uitverko
ren 'standplaats' geen al te beste keuze. 
Er waren de uitbatingmoeilijkheden en 
de problemen van toegankelijkheid, 
waardoor het bezoekersaantal onder de 
verwachtingen bleef 

Mercator wordt 
gerestaureerd 

den opgeëist, waarna het richting 

Freetown reisde en daar tot het einde van 

de vijanddelijkheden verbleef. 

ANTWERPEN 
Na de ooriog diende de Mercator ander
maal hersteld te worden. Tot I960 nam 
het zeilopleidingsschip vooral aan grote 
internationale wedstrijden deel. Tijdens 
de race van Brest naar de Canarische ei
landen in 1958 en de internationale koers 
van Oslo naar Oostende in I960 ging het 
telkens als eerste over de eindmeet. De 
reglementering van de wedstrijden was 
niettemin zo opgesteld dat de driemaster 
telkens slechts als 3de in de eindrang
schikking stond geklasseerd. Op dat mo
ment bleken de gloriedagen van de 
Mercator voorbij. De minister van 
Verkeerswezen besliste immers de officie
ren aan boord van 'gewone' cargosche-
pen op te leiden. Er ontstond een emo
tioneel geladen discussie over deze door 
sommige betwiste beslissing. Van zodra 
de knoop doorgehakt, achtte toenmalig 
minister Paul-Willem Segers (CVP), mede 
op aanvraag van koning Boudewijn, het 
geenszins aangeraden om de voor meer
dere kringen prestigieuze Mercator onder 
de slopershamer te doen verdwijnen. Het 
schip werd als museum ingericht. Het be-

OOSTENDE 

Toen de Mercator, naar aanleiding van de 
feesten '1000 jaar Oostende', naar de ko
ningin der badsteden zeilde en de nieuwe 
ligplaats wel het publiek massaal op de 
been bracht, besliste de Raad van Beheer 
van de vzw om het schip daar voor eens 
en altijd te laten liggen. Ook dat ging ge
paard met 'emotionele' discussies, al is de 
vzw, bij monde van haar voorzitter en mi
nister van Staat Kinsbergen, nu, 38 jaar 
later „zeer tevreden met de eerder geno

men beslissing." Intussen bezochten 
meer dan 4.100.000 mensen de Mercator, 
het schip nam ook deel aan grote maritie
me manifestaties zoals Eurosail in 
Antwerpen in 1993. Gedurende de jong
ste 20 jaar investeerde de vzw niet minder 
dan 37 miljoen fr in het buitengewoon 
onderhoud van het schip. Dat kon via het 
grote aantal bezoekers, de jaarlijkse bij
dragen van de leden en de belangeloze 
inzet van vrijwilligers. 

VLAAMS GEWEST 
Opdat de toekomst van het gewezen op
leidingsschip gevrijwaard zou worden en 
omdat men het vaartuig 'levend' wil hou
den, volstonden de middelen van de vzw 
niet langer. Daarom werd een beroep ge
daan op de overheid. Sinds 1994 werd de 

Mercator door de federale staat aan het 
Vlaams gewest overgedragen. De inspan
ningen van toenmalig Vlaams minister 
van Monumenten en Landschappen 
Johan Sauwens (VU) waren daar niet 
vreemd aan. Sauwens plaatste het schip 
meteen op de lijst van monumenten vat
baar voor bescherming. Er werden boven
dien gespecialiseerd studies uitgevoerd 
om na te gaan in welke mate restauratie
werken, met behulp van betoelaging door 
het Vlaams gewest, konden uitgevoerd 
worden. Daarbij rees een probleem. Het 
Vlaams gewest kan slechts subsidies voor 
restauratie toekennen aan een vzw indien 
deze ook eigenaar is van de Mercator. En 
de eigenaar zelf, het Vlaams gewest, wou 
de Mercator door de vzw laten beheren. 
Hoe dan ook zocht en vond men een han
dige uitweg. Op initiatief van Vlaams vice 
minister-president Steve Stevaert (SP) slo
ten het Vlaams gewest en de vzw Mercator 
op 27 mei 1999 een overeenkomst af. 
Deze bestaat erin dat de vzw de driemas
ter voor een periode van 30 jaar in vrucht
gebruik krijgt toegewezen. Meteen kende 
Vlaams ministev Luc Martens (CVP), o.m. 
bevoegd voor monumenten, de vzw een 
restauratiepremie van ruim 32 miljoen fr. 
toe. De restauratiekosten worden niette
min op 60 miljoen fr. geraamd, de pro
vincie West-Vlaanderen en de stad 
Oostende zullen, zoals het decreet voor
schrijft, elk 15% van het gesubsidieerde 
bedrag of elk ongeveer een kleine 5 mil
joen fr. bijleggen. De rest van het voorzie
ne kosten moet de vzw zelf zien te vin
den. Juist daarom moet nog worden be
slist, via aanbesteding, wie de werken zal 
uitvoeren en waar ze zullen doorgaan. 
Dat kan, afhankelijk van de bieder, in de 
dokken van Oostende, Gent of 
Antwerpen. Misschien wijkt de Mercator 
zelfs even naar Nederland uit. In welke 
dok ook, er zal letterlijk heel wat werk 
voor de boeg liggen. In een eerste fase 
moet de waterdichtheid van de lager ge
legen dekken worden verzekerd. Daarna 
worden vier nieuw reddingsboten ge
bouwd en geleverd. De aannemer zal 
daarbij de oorspronkelijke modellen zo 
nauwgezet mogelijk nabootsen Tot slot 
moeten alle elektrische leidingen binnen 
de machinekamer vernieuwd worden. 
Alle hens aan dek, dus! 

(evdc) 

In K9^ bekwam toenmalig Vlaams minister voor Monumentenzorg Johan Sauwens (VU) dat Het 

Vlaams gewest en niet langer de Belgische staat eigenaar werd van de prestigieuze driemaster 

Meer info: Dienst 

Oostende: 059/70.11.99. 
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