
Dolle 
koeien 

G
root-Brittannië beeft voor de dolle 
koeienziekte. Deze runderziekte zou 
bij de mens kunnen leiden tot de 

ziekte van Creuzfeldt-Jacob, een 
hersenaandoening. In Groot-Brittannië gaf de 
regering vorige week toe dat de dood van acht 
jonge Britten ten gevolge van de ziekte van 
Creuzfeldt-Jakob, mogelijk het gevolg was van 
de konsumptie van besmet rundsvlees. In zo'n 
geval primeert de volksgezondheid, en moet de 
overheid ingrijpen. 

De runderziekte kan reusachtige 
gevolgen hebben, voor gans Europa. Vooraleer 
de Europese Unie in aktie schoot, hadden de 
meeste lidstaten al op eigen houtje de invoer 
van Engels rundsvlees verboden. Maandag 
besliste het veterinair komitee van de EU en de 
Europese Kommissie om Groot-Brittannië te 
verbieden nog runderen, embryo's van 
runderen, vlees van in Groot-Brittannië 
geslachte runderen en van afgeleide produkten 
van die runderen uit te voeren. De Britse EU-
kommissarissen lagen nog wat dwars, maar 
kunnen geen veto stellen tegen zo'n beslissing. 
Dinsdagochtend leek iedereen ervan uit te gaan 
dat het verbod woensdag een feit zou zijn. 

Ofschoon de Britse regering in eerste 
instantie zelf op de mogelijke 
overdraagbaarheid van de dolle koeienziekte 
op de mens had gewezen, schrok ze in de 
Europese cenakels terug voor de immense 
konsekwenties die verbonden zijn aan een 
uitvoerverbod voor een ganse ekonomische 
sektor. Wellicht daarom benadrukten Engelse 
experts, daarin terstond bijgetreden door 
Engelse bewindslui, dat er geen 
wetenschappelijke aanleiding bestaat voor 
paniek, en bijgevolg ook geen aanleiding voor 
verdere stappen in de strijd tegen de ziekte. 

Maar ook daar oordeelde de Europese 
Kommissie anders over: de Britse regering 
moet de Kommissie om de veertien dagen op 
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de hoogte brengen van de getroffen 
maatregelen om de ziekte uit te roeien. Voor de 
Britse veetelers dreigt de katastrofe. De prijs 
van het vlees zakte als een pudding in elkaar. 
De extreme prijsdaling heeft ook Europese 
gevolgen: de EU zal verplicht zijn runderen op 
te kopen tegen de vastgestelde interventieprijs. 
Om nog te zwijgen van de kompensaties voor 
de opruiming van de runderen. Dinsdag was 
daarover nog geen beslissing genomen. 

De paniek die bij de Britse en andere 
Europese konsumenten vastgesteld was, 
dompelt de ganse Britse vleesindustrie in ieder 
geval in diepe krisis. De ineenstorting van de 
runderprijs illustreert die paniek, maar ook 
bvb. de beslissing van Mac Donalds om geen 
Engelse beef meer te gebruiken voor zijn 
hamburgers, en de beslissing van de leiding van 
de Duitse nationale voetbalploeg, om voor het 
Europees landenkampioenschap dat over 
enkele maanden in Groot-Brirtannië 
plaatsvindt, vlees van Beierse koeien mee te 
nemen. 

Over wat er zou gebeuren indien de 
menselijke v i a n t van de dolle koeienziekte 
verder slachtoffers zou maken, durven 
voorlopig weinig mensen openlijk spekuleren. 
Het lijkt logisch dat in dat geval de ganse Britse 
rundsveestapel, 11 miljoen stuks, vernietigd 
moet worden. Los van de reusachtige 
problemen die zulks voor Groot-Brittannië zelf 
met zich mee zou brengen, zou dit ook 
onoverzienbare gevolgen kunnen hebben voor 
de toekomst van de Europese Unie. 

Dehaene in 'koninklijke rust' 

Vlaanderen, fiskaal paradijs 

in Europa? 

Europa: soap van eigen bodem. 

Nilis, geen sant in eigen land 

Laplasse, het boek van het proces. 
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• n Vlaanderen gaat 240,7 miljard naar 
Ionderwijs- en wetenschapsbeleid, dat 
is 45% van de totale begroting. Niet 
weinig, maar het gaat dan ook om een 
uiterst belangrijke en toekomstgerichte 
materie. Over voldoende financiële mid
delen beschikken zegt echter weinig of 
niets over de goede besteding ervan. 
Onderwijs is een arbeidsinstensleve sek
tor, 6% van de aktieve 
Vlaamse bevolking 
werkt in het onder
wijs. Vooral in het 
middelbaar onderwijs 
IS de tewerkstelling 
zeer hoog, dit ver
klaart voor een stuk 
dat de uitgaven daar 
de jongste vijfjaar met gemiddeld 4,8 % 
jaarlijks zijn gestegen 
Deze enkele cijfers om aan te tonen dat 
onderwijs een belangrijke materie Is, niet 
alleen wat het financiële aspekt betreft 
maar vooral wat de toekomst betreft. 
Net zoals zoveel zaken wordt onderwijs 
meer en meer In een Europese samen
hang, gezien, wij moeten mee met de 
besten van Europa. Omdat kennis onze 
enige grondstof Is en omdat wie z'n 
onderwijs verwaarloost zichzelf veroor
deelt. Besparen op het Vlaams onder
wijsbudget zou een verkeerde beslissing 
zijn, In vergelijking met andere landen 
blijkt dat Vlaanderen veel, maar zeker 
niet te veel geld aan onderwijs besteedt. 
Toch lijkt een betere verdeling tussen de 
verschillende onderwijsniveaus aange-

Over 
onderwijs 

wezen. Kleuter-, lager en hoger onder
wijs ontvangen verhoudingsgewijs min
der dan het sekundair onderwijs, 
In de voorbije jaren werd er herhaaldelijk 
gesleuteld aan, om niet te schrijven 
geëkspenmenteerd met, het sekundair 
onderwijs; tal van hervormingen lever
den ouders, leerlingen en leerkrachten 
te vaak onoverzichtelijke tabellen met 

richtingen en over
lappingen op. Ach
teraf IS de vraag 
groot welke meer
waarde deze opera
ties uiteindelijk voor 
de kwaliteit hebben 
betekend en welke 
invloed er Is uitge

gaan op het sekundair technisch- en 
beroepsonderwijs (TSO-BSO), Wellicht is 
de vaststelling juist dat de vele nieuwe' 
richtingen in het algemeen sekundair 
voor een nefaste onderlinge konkur-
rentie hebben gezorgd en een leegloop 
van het TSO en BSO hebben veroorzaakt. 
Feit Is dat beide richtingen onderge
waardeerd zijn i,p,v evenwaardig 
Ook de samenwerkingsverbanden tus
sen scholen zorgen voor onrust. Wie 
scholen in zijn buurt observeert ziet dat 
tal van inrichtingen één scholenge
meenschap zijn gaan vormen wat wel
licht een noodzakelijke operatie was, 
maar ziet ook dat veel scholen hun 
eertijdse indentiteit en aantrekkings
kracht verloren hebben. 
Toch hoeft een samenwerkingsverband 

niet altijd als negatiefte worden ervaren, 
voor te kleine scholen kan zo'n samen
werking nuttig zijn op voorwaarde dat 
niet te veel macht bij de overkoepeling 
gaat liggen. 
De Volksunie Is nooit de verdediger ge
weest van een bepaald onderwljsnet, de 
Vlaams-nationalisten wensen dat de 
keuzevrijheid ongeschonden blijft en 
dat alle netten, ook dat van de zgn, 
metodescholen, evenwaardige kansen 
krijgen. Toch moet er over de grenzen 
van de netten samengewerkt worden 
waar mogelijk. Het voorstel om onder-
wijsregio's op te richten kan waardevol 
zijn, de vraag is echter of dit plan reeds 
voldoende gerijpt is 
De onrust in het Vlaams onderwijs gaat 
voor een groot stuk over de benoe
mingsstop Het bevnezen van benoe
mingen voor een pehode van twee jaar 
kan echter als gevolg hebben dat jonge 
leraren tijdelijk de toegang tot het on
derwijs wordt ontzegd waardoor ze ont
moedigd geraken en er geen tijdige 
aanvoer van frisse krachten mogelijk Is, 
De Vlaams-nationalisten hebben steeds 
grote aandacht geschonken aan het ge
meentelijk en stedelijk onderwljsnet, dat 
blijven ze ook in de toekomst doen. Het 
is de taak van elke gemeente en van elke 
stad om kleuters en kinderen in eigen 
dorp of wijk onderwijs te bieden. De 
veilige bescherming die een school op 
kindermaat kan bieden is onvervangbaar 
in het leven van elk kind Om dit kin
derrecht te waarborgen rust op scholen 

en plaatselijke besturen een grote ver
antwoordelijkheid. 
Tenslotte Is er de intentie de PMS-centra 
in een scholengemeenschap te inte
greren. Dit is een perfide gedachte om
dat het kinderen en ouders bij voorbaat 
naar een schoolnet onënteert waarbij 
objektiviteit vaak ver te zoeken is. 
Dit zijn maar enkele gedachten die de 
Volksunie poneert n,a v de onderwijs
hervormingen die in parlement, in scho
len en op straat voor veel rumoer zor
gen. Het kader scheppen waarbinnen 
een degelijk onderwijs kan worden ver
strekt is de taak van politici, maar mag 
geen aanleiding geven tot politieke 
machtsspelletjes waarbij de meerder
heidpartijen de koek onder mekaar ver
delen en waarbij ook de VLD zich van 
haar engste kan liet zien, SP en CVP 
voelden zich verplicht een kompromis 
uit te dokteren, een soortement po
litieke koehandel waarbij wat meer geld 
voor het vrij onderwijs op tafel komt in 
ruil voor wat meer zekerheid voor het 
gemeenschapsonderwijs. 
Het Is bedroevend te moeten vaststellen 
dat de mooie woorden - openheid, 
nieuwe politieke kuituur, inspraak en 
overleg - zo gloedvol uitgesproken tij
dens de plechtige opening van het 
Vlaams Parlement nog niet koud waren 
eer er reeds weer zo oud-Belgisch werd 
gedaan, 

Maurlts van Lledekerke 



Peiling 
Maandag publiceerden twee kranten 
opiniepeilingen van de kiesintenties. De 
VU deed volgens De Morgen(Dimarso) 
een goede zaak met 8,7%. In La Libre 
Belgique (Marketing Unit) skoorde de VU 
slechts 5,0%. Een opmerkelijk verschil. 
Temeer daar de "ondergrens" van de VU 
in De Morgen, 7,2% nog meer dan 2% 
verwijderd is van het peilingsresultaat in 

de Franstalige krant. Daar valt op dat 
Bert Anciaux in de populariteitspoll 
hoger skoort dan Van den Brande. 
Volgens De Morgen is, misschien méér 
dan de herverkiezing van Bert Anciaux 
tot voorzitter, de lancering van het 
kommunautair 10-puntenplan 
verantwoordelijk voor de remonte van 
de Volksunie. 

Lichtvervuiling 
Vlaams minister van Leefmilieu /Te/crttermanswil optreden tegen 
de lichtvervuiling Vlaanderen is momenteel zo ongeveer het 
meest (nacht-)verlichte land ter wereld In Vlaanderen is de 
nacht al lang met meer pikzwart In een bnef aan de pro-
vinciegoeverneurs vraagt de ministers hen om de burgemees
ters aan te zetten om maatregelen te treffen tegen skybeams 
(lichtbundels) en andere vormen van lichtpollutie Burgemees
ter Tobback had al een schijnwerper laten weghalen bij een 
Leuvense diskoteek De klachten over de lichtvervuiling komen 
vooral van amateur-astronomen, deze week druk in de weer met 
de komeet Hyakutake En de Bond Beter Leefmilieu organiseert 
op 13 april een Nacht van de Duisternis 
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Willy Claes zal voortaan, op ei
gen vraag, de internationale relaties 
van de SP voor zijn rekening nemen. 
Volgens De Morgen is de kans nu bij
zonder groot dat de gewezen Navo-
baas erg veel op kosten van de partij 
naar het buitenland kan. 

Zo'n 2.500 betogers protes
teerden in Antwerpen tegen de komst 
van de hst. De betoging werd de laat
ste demokratische manier genoemd 
om de federale en Vlaamse regering 
duidelijk te maken dat de bevolking de 
hoge snelheidslijn niet lust. Tegen de 
hsl werden meer dan 20.000 bezwaar
schriften ingediend. 

5" Brussel vormde dan weer het 
parkoers voor een betoging tegen ra
cisme met 4.000 deelnemers. De Chiro 
was in deze manifestatie voor stem
recht voor migranten opvallend aan
wezig. 

»"" Ex-hoofdredakteur van De 
Standaard Manu Ruys doet dienst als 
bemiddelaar in de ruzie tussen het 
iJzerbedevaartkomitee en het iJzer-
bedevaardersforum. Na de aanvaar
ding van het principe van inspraak door 
het Komitee, bleef het immers wach
ten op de konkrete invulling daarvan. 

Volgens Nedertandse weten
schappers zou het drinken van tee de 
kans op een hartaanval kunnen ver
minderen. Dat komt door de flavo-
noïden die tee bevat, een natuuriijke 
stof met vierduizend varianten die ook 
voorkomt in wijn. Wat zou verklaren 
waarom de Fransen ook minder ge
troffen worden door hartaanvallen. 

• Minister van Sociale Zaken De 
Calan (PS) antwoordt negatief op de 
vraag van kollega Colla (SR Volksge
zondheid) om de suikerzieken gratis 
spulten te geven voor hun dagelijkse 
portie insuline. De diabetici voelen zich 
daardoor gediskrimineerd tegenover 
de druggebruikers. Maar De Calan stelt 
daar tegenover dat de suikerpatiënten 
nu al het best verzorgd zijn van alle 
chronisch zieken. 

' Het Antwerpse parket weet al 
vijftien jaar lang af van een groot
schalige zaak van SM-praktijken met 
kinderen. De zaak zit al zo lang in de 
doofpot omdat de "spelletjes" geen 
seksuele implikaties hebben en plaats
vinden met instemming van de kin
deren. 
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VAN L E R B Ê f ^ l 
De enige sekretans-generaal van de 
Vlaamse administratie die voor VU-ge-
zind doorging, doet een stapje terug. 
Eerst was gemeld dat Ene Van Lerberghe, 

de topambtenaar op het Vlaams depar
tement Welzijn, Volksgezondheid en Kui
tuur (WVC) na een evaluatie van de 
ambtenaren van de Vlaamse Gemeen
schap "gedegradeerd" werd, samen met 
nog enkele andere topambtenaren. Van 
Lerberghe wordt direkteur-generaal van 
Kuituur m een gereorganiseerd depar
tement van WVC. 

In het geval van Van Lerberghe werd 
onmiddellijk het verband gelegd met zijn 
politieke kleur, en met de verdwijning 
van die andere topambtenaar van VU-
signatuur, Hans De Belder, aan het hoofd 
van de VDBH. Van Lerberghe is o.m. 
kabinetschef geweest van ex-VU-minister 
Schiltz. 

Zelf ontkent hij echter dat zijn "de
gradatie" een politieke afrekening is. Het 
gaat zelfs niet eens om een degradatie; 
Van Lerberghe zegt dat hij zijn rang van 
sekretaris-generaal behoudt, en lid blijft 
van het kollege van sekretarissen-gene-
raal. 

BELCACOM-
FACILITEITEN 

Onze telefoonmaatschappi) Belgacom 

staat geregeld in een slecht daglicht wan
neer het de naleving van de taalwetgeving 
of gewoon het respekt voor de taal van de 
meerderheid van haar abonnees betreft. 

Een lezer uit het Vlaams-Brabantse Sint-
Katherina-Lombeek (Ternat) stuurde ons 
een Franstalige brief van de Belgacom 

Directory Services door. Deze Services 
zeggen verheugd te zijn om de abonnee 
zijn "données" voor de komende "Guide 
Belgacom de Bruxelles" te kunnen pre
senteren. Mocht hieraan nog wat ver
beterd dienen te worden, moet de abon
nee snel reageren. 

Na een PS staat een aan te stippen vier
kantje met de vermelding "Ik wens mijn 
briefwisseling in het Nederlands te ont
vangen". Belgacom is zowaar zo vrien
delijk om haar Vlaamse abonnees in het 
Vlaams-Brabantse Ternat, een gemeente 
waar de wetgever geen faciliteiten voor 
Franstaligen voorziet, Nederlandse fa
ciliteiten te bezorgen, indien ze tenminste 
de moeite nemen om dit Belgacom uit
drukkelijk te laten weten! 

TÊLE-BRUXELLES 

De raad van bestuur van Télé-Bruxelles 

gaf vorige week woensdag de toelating 
om met uitzendingen te beginnen in de 

Vlaamse rand. Deze jongste provokatie 
van Franstalig Brussel was al aangekon
digd in december van vorig jaar. Wie de 
uitzendingen in de rand wil ontvangen, 
moet wel een antenne plaatsen. De ka
belmaatschappijen mogen Télé-Bruxelles 
immers alleen in het hoofdstedelijk ge
west plaatsen. De zender heeft daarom 
ook 12 miljoen veil voor de oprichting 
van een zendmast. VU-voorzitter Bert 
Anciaux hekelde deze geldverspilling: 
"Twaalf miljoen is toch wel zeer veel geld, 
enkel en alleen om de Vlamingen te 
provoceren." 

Vreemd genoeg vormde deze provokatie 
van Télé-Bruxelles de aanleiding voor de 
kabinetschef van Vlaams minister Van 

Asbroeck (SP) en Brussels minister Cha-

bert (CVP) om tot een akkoord op te 
roepen tussen de Vlaamse en de Franse 
gemeenschap, waarin de verruiming van 
het zendbereik van Télé-Bruxelles wet
telijk geregeld kan worden. De Frans
taligen overtreden een wet, en hop, daar 
staan al Vlamingen te trappelen om deze 
wetsovertreding naar Franstahge wens te 
regulariseren. 

Van Asbroeck deed volgens haar kabi
netschef een oproep om een kultureel 
akkoord tussen de gemeenschappen te 
sluiten. Hier zou meteen de samenwer
king voor het Kunsten-Festival-des Arts 
geregeld kunnen worden, en een uit
breiding van TV-Brussel naar Waver 
(waarom niet eerst naar de Vlaamse 
rand?). Ook Chabert vond dat Vlaan
deren en de Franse gemeenschap best een 
akkoord kunnen sluiten over de uitbrei
ding van het zendbereik van Télé-Bruxel

les en TV-Brussel. 

Van Vlaamse zijde werd er aan een sa
menwerkingsakkoord met de Franse ge
meenschap altijd een voorafgaande voor
waarde gesteld: dat de Franse gemeen
schap duidelijk stelt het territorialiteits-
principe, één van de basisbeginsels van 
het federale België, te respekteren. Het 
geval Télé-Bruxelles toont nog eens aan 
dat Franstalig België (hetzij via de Franse 
gemeenschap, hetzij via het Waals gewest, 
hetzij via de Cocof) dit niet van plan is. 

De Financieel Ekonomische Ttjd meldde 
vrijdag dat tussen de diverse Brusselse 
kabinetten afgesproken werd om een 
maand lang een kommunautaire wapen
stilstand na te leven. Toen we dit bericht 
ter bevestiging voorlegden aan het ka
binet van VU-staatssekretaris Vic Anci

aux, werd het op formele wijze tegen
gesproken. 

COLLA 

De eutanasie-stunt van Marcel Colla (SP) 
krijgt toch een juridisch staartje. Minister 
van Justitie De Clerck (CVP) antwoordde 
op een vraag van Bert Anciaux dat de 
prokureur-generaal van het Antwerps 
Hof van Beroep al op 13 november vorig 
jaar een vooronderzoek heeft geopend 
naar de uitspraken van de federale mi
nister van Volksgezondheid. 

Colla had in het SP-blad gezegd be
trokken geweest te zijn bij de beëindiging 
van het leven van zijn moeder. Hij zei met 
die verklaring een debat te willen op gang 
brengen over eutanasie. Artenleider Wy-
nen legde klacht neer tegen Colla. Maar 
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Se non è vero... 
Cjén van de struikelstenen in de diskussie over de regionalisering 
van de Buitenlandse Handel vormt prins Filip. De prinselijke 
aanwezigheid in handelsdelegaties heet immers nogal wat deuren 
te openen die anders gesloten zouden blijven. Dat zou nog eens 
bewezen zijn tijdens de handelsreis van de Belgische Dienst voor 
Buitenlandse Handel naar de Filippijnen. 
Het verslag hierover in Het Belang van Limburg had veel weg van 
een adellijke charme-operatie. Een bijdrage, getiteld Prins Filip 

kan iets meer, bestond vooral uit een foto waarop een omkranste 
prins de fijntjes glimlachende Filippijnse first lady deelachtig 
maakte aan zijn wijsheid, terwijl minister Pinxten er bij zat zoals 

die landbouwprodukten waarvoor hij bevoegd is, spek en bo
nen. 

Uit de tekst leerde de geïnteresseerde wereldburger welke 
voordelen de prinselijke tegenwoordigheid handelsmissies op
levert. "Contacten die wat strop zaten, leidden nog tijdens de 
missie alsnog tot contraaen", aldus de scherpzinnige verslag
gever. 

Maar bovendien werd "de hele delegatie", zo'n tachtig man sterk, 
ontvangen door de president, maakten niet minder dan vier 
ministers een hele namiddag vrij om de Belgische bedrijfsleiders 
te woord te staan, woonde de first lady "persoonlijk" de opening 

van "de week van de Belgische produkten" bij "in het meest 
exklusieve warenhuis" van Manila, en gingen "overal de deuren 
meteen breed open". 

Maar toch kleefde er een schaduwzijde aan het optreden van 
prins Filip. De verslaggever ter plaatse observeerde een zeer 
relaxe prins tijdens meer informele ontmoetingen, maar een soms 
geremde hoogheid tijdens meer officiële plechtigheden, "blijk
baar uit vrees om ook maar iets verkeerds te doen". Wat bij de 
waarnemer tenslotte een gewaagde vraag opdrong: "in welke 
mate het protokol eventueel remmend werkt op de verdere 
ontplooiing van de prins." Dehaene bereidt een nota voor. 

• DOORDEWEEKS • 

het onderzoek zou gestart zijn op ini
tiatief van de prokureur-generaal zelf. 
Eutanasie is immers wettelijk verboden. 

In het kader van het onderzoek zouden al 

enkele personen ondervraagd zijn. 

SOÜÏALE WÖNÏNCËN 

Volgens een Ufsia-onderzoek zijn er mi
nimum 92.000 bijkomende sociale huur
woningen nodig om aan de behoeften te 
voldoen. Vooral in West-Vlaanderen en 
Vlaams-Brabant is de nood hoog. On
derzoekers Bert Meulemans benadrukte 
dat het cijfer een minimum is; het gaat 
ervan uit dat alle huurders die zelf in staat 
zijn een huis te kopen, dit ook doen. 

De bouw van 92.000 extra sociale huur
woningen is niet in een handomdraai te 
verwezenlijken. Zoiets zou de hele be
groting van de Vlaamse gemeenschap 
opslorpen. 

Uit het onderzoek bleek volgens minister 
Peeters (SP) dat de sociale huursektor 
redelijk goed zijn doelgroep bereikt. 
Nochtans wordt één op vijf sociale huur
woningen bewoond door een gezin dat 
eigenlijk een te hoog inkomen heeft om 
daarvoor in aanmerking te komen. Dat 
komt meestal omdat zij er al wonen van 
toen hun inkomen nog wel laag genoeg 
was. 

Naast de hoge nood aan sociale huur
woningen werd deze week ook bekend 
gemaakt dat de kwaliteit van de Vlaamse 
huizen in het algemeen niet al te best is. 
Eén huis op zeven heeft zware gebreken. 
Ongeveer 300.000 woningen zijn in een 
zodanig slechte staat dat ze afgebroken of 
grondig gerenoveerd moeten worden. 
Deze "slechte" huizen worden in veel 
gevallen bewoond door gezinnen die daar 
al lang wonen, maar de financiële mid
delen ontberen om hun huis op te ka
lefateren. Veel eigenaars van een slechte 
woning zijn verder bejaard, hebben een 
lage opleiding genoten, en hebben een 
laag inkomen. 

ELECTRABEL 

De Vlaamse ministers kwamen princi
pieel overeen om de duur van de over
eenkomst tussen de gemeenten en elek
triciteitsproducent Electrabel tot 18 jaar 
te beperken. Er was evenwel nog dis
kussie over de startdatum van die termijn 
van 18 jaar: meteen dan wel op het 
ogenblik dat de bestaande kontrakten 
aflopen. In sommige gevallen is dat pas in 
2005. 

Tegen de lange duur van de kontrakten 
die Electrabel voorstelde, waren bezwa
ren gerezen, o.m. bij de Europese Kom
missie, bij de VU, bij de WSG, bij mi
nister Peeters (SP). 

3% - norm 
treft 

zwaksten. 

Vorige week keurde Gaselwest als eerste 
Vlaamse gemengde interkommunale haar 
nieuwe statuten, zeg maar de overeen
komst met Electrabel, goed. De Ant
werpse interkommunales Evag en Imea 
stelden een beslissing uit. 

De Vlaamse regering heeft lang geaarzeld 
om een standpunt in te nemen. Het 
dossier ligt gevoelig omdat de Vlaamse 
regering de steun van de gemeenten en 
Electrabel nodig heeft om een ander 
dossier tot een goed einde te brengen. 
Telenet Vlaanderen. 

D ê federale regering doet niets. Tenzij de kansen op 
l<onflil<ten, tussen sociale partners, tussen 

gewesten of gemeenschappen, of tussen partijen zo 
beperkt mogelijk houden. Waardoor er uiteindelijk nergens 

vooruitgang geboekt wordt. 

Rust 
De wijze waarop Dehaene regeert als een 
schim en de federale Kamer van Volks
vertegenwoordigers het schimmenspel 
laat opvoeren, kan niet anders dan voor 
gevolg hebben dat dit Belgisch niveau van 
dag tot dag zijn onmacht en zijn nut
teloosheid bewijst. Door die onmacht 
wordt Vlaanderen in zijn tewerkstelling, In 
zijn maatschappelijke opdracht en zijn 
Internationale uitstraling geschaad. De 
noodzakelijke staatshervorming moet 
daar alle konklusies uittrekken. 

Tot zover de waarschijnlijk kortste me
dedeling uit de lange parlementaire loop
baan van VU-fraktieleider in Inet Vlaams 
Parlement Paul Van Crembergen. Ze werd 
verspreid naar de pers onder de veel
zeggende titel De "Koninklijke Rust" van 
Dehaene. 

Volgens I-let Belang van Limburg zei Van 
Crembergen daarmee "hardop wat steeds 
meer mensen binnen de Wetstraat den
ken". De krant stelt zelf ook vast dat de 
letargie op het federale niveau nooit zo 
groot was. "Wie belt om te horen waar
mee de federale regering zoal bezig is, 
krijgt steevast 'geen nieuws' als antwoord. 
En over het weinige wat er wel aan de 
hand is, wil men geen woord kwijt". 

Premier Dehaene en de federale regering 
kwamen de jongste weken met een drietal 
binnenlandse politieke items in het 
nieuws. 

Op de kabinetsraad van vorige vrijdag 

besliste de federale regering in drie be
langrijke banendossiers-de werkloosheid 
heet Immers een topprioriteit te zijn -
géén beslissing te nemen. De verklaring 
voor het uitstel van de beslissing over de 
sociale balansen, die de regering inzicht 
moeten geven over het gebruik dat de 
Belgische bedrijven maken van de voor
delen uit de banenplannen, lazen we in De 
Standaard- "Dehaene nam die beslissing 
(red. om niet te beslissen) om elke kort
sluiting met de werkgevers uit te sluiten, 
aan de vooravond van belangrijk banen
overleg met de sociale partners". 
De werkgevers verzetten zich immers te
gen die sociale balansen, en zij haalden zo 
hun slag thuis. Het uitstel voor het tweede 
banendossier is het gevolg van politieke 
koppeling aan het eerste (van de kin
derachtige logika van 'als ik mijn zin niet 
krijg, danjijooknlet'vjaarmee ons politiek 
bestel funktioneert); het uitstel voor het 
derde banendossier, een lastenverlaging 
op de lage lonen in de sociale prof it-sektor 
zou slechts tijdelijk zijn. 
Een tweede geblokkeerd dossier Is dat van 
het toezicht op de politie- en inlichtin
gendiensten, de zogenaamde komitees P 
en I, De CVP verzet zich tegen het kom-
promis dat Dehaene vrijdag bedacht om 
dit toezicht te verbeteren. Het kompromis 
bepaalt dat de regering onder druk van de 
PS vasthoudt aan de PS-getrouwe Vé-
ronique Paulus du Chêtelet Deze vrouw 
met "een slecht karakter in het kwadraat" 

(volgens VLD-er Covellers) vormt juist "hét 
probleem" in heel de diskussie, zo zegt de 
CVP-er die over het geruzie bij de komitees 
P en I rapport uitbracht voor de Kamer. Hij 
bestempelde het kompromis van de re
gering als "een minachting voor het par
lement" 
Het laatste "binnenlandse" nieuwsitem 
waarmee Dehaene de kranten vulde, was 
het bericht over de snelle ontzenuwing 
van de "twijfel" die Dehaene eerst had 
gezaaid over de 3%-norm van Maastricht, 
een typisch non-event 
Wanneer zich mogelijke problemen voor 
de federale regeringsstabillteit voor zou
den kunnen doen op andere niveaus dan 
het federale, wordt bijtijds ingegrepen. 
Vooraleer een bepaald probleem in een zo 
grote stroomversnelling geraakt dat er 
geen houden meer aan is, steken de 
federale premier of beter nog, zijn tra
wanten-partijvoorzitters van de federale 
meerderheidspartijen, een blok voor het 
wiel. Dat was enkele weken geleden nog 
het geval met de zogenaamde Schrlk-
kelnota van die brave Van den Brande. 
Over het grote projekt van deze rooms
rode regering, de hervorming van de So
ciale Zekerheid, werd al wekenlang niets 
meer gehoord. Wat trouwens net de be
doeling zou zijn van Dehaene. Hij beperkt 
zich tot weinig zeggende verklaringen, 
zoals: "De hervorming van de Sociale Ze
kerheid zal in kleine stappen gebeuren, 
maar we moeten vandaag beginnen." 
Nog volgens Het Belang, dat zich steunt 
op een woordvoerder die "het kan we
ten", zal het in juni te doen zijn, en alles 
ineens: budgetkontrole '96, begroting 
'97, tewerkstelling, konkurrentievermo-
gen, hervorming van de sociale zekerheid. 
Met alles en iedereen samen in het bad 
wordt iedereen nat. Juni biedt nog een 
ander voordeel: dan denkt de burger aan 
examens, barbecues en vakantie. En te
gen september, wanneer het politieke 
leven zich langzaam weer op gang trekt, is 
de eerste woede ook al wat bekoeld. 

(pcU) 



stof tot spreken 

Hugo Van Dienderen zou over het 
formuleren van zijn dierlijke vraagstukken 
soms toch beter iets langer nadenken. In 
dit fin de siècle is immers alles voor 
interpretatie vatbaar. Neem nu dit: 
„Geregeld vindt men in reklamebladen 
advertenties waarin steeds dezelfde 
individuen mensen zoeken die tegen 

betaling honden willen fokken. De 
eigenaar plaatst de teven bij kandidaat 
fokkers en engageert zich alle puppies op 

te kopen (...). Zijn uw diensten al 
opgetreden tegen dergelijke 
ronseladvertenties?" vroeg het kamerlid 
aan minister Pinxten. Nee, dat zijn ze 
niet, maar: „Het sluiten van 
overeenkomsten tussen fokker en eigenaar 
is uiteraard vrij." Vreemde tikfout ook in 
het antwoord van de minister, want hij 
zag geen probleem in de 
'ranseladvertenties'... Of zocht hij naar 
het woord 'roedel'? 

J.M. Bogaert 

• WETSTRAAT • 

Tijdens een interpellatie van Van den Brande rond 
de nieuwe struktuur van het Genneentekrediet 

maakte Vlaams volksvertegenwoordiger Jean-Marie 
Bogaert van de situatie gebruik om een aantal 

bedenkingen rond het dossier kenbaar te maken. 

Vragen bij koers 
Gemeentekrediet 

„De Volksunie" aldus Jean-Marie Bo
gaert, „roept op om eerst het funda

mentele debat aan te gaan over de daad

werkelijke noodzaak voor het Gemeen

tekrediet zich te koppelen aan buiten

landse partners. Dat is de fundamentele 

vraag die eerst ten gronde moet worden 

beantwoord.", De VU wil zich in dit debat 
niet vastpinnen op 'evidenties' die later 
toch meestal onbewezen worden gelaten. 

Het Brugse parlementslid verwees daarbij 
naar de Kredietbank die zich ook vragen 
stelde bij het voornemen van het Ge-

De VU Uitte, bij monde van Ne/ly Maes 
en Laurens Appeltans haar ongenoegen 
over het akkoord dat SP en CVP sloten 
over een aantal knelpunten inzake de 
toekomst van het sekundair onderwijs, 
zonder dat daarover het Vlaams parle
ment geraadpleegd werd De VU verwijt 
de Vlaamse meerderheidspartijen onder 
meer geen rekening te willen houden met 
de fundamentele bezwaren tegen een 
benoemingsstop en een grondige dls-
küssle over de uitbouw en de toekomst 
van het sekundair onderwijs uit de weg te 
gaan. De partij beklemtoonde voorts dat 
de groei naar waarachtige verdraagzaam
heid en echt pluralisme vanuit de basis 
moet groeien. Dit Is het tegenoverge
stelde van het doordrukken van politieke 
machtsverhoudingen in de onderwijswe
reld, hetgeen nu gebeurt 

Chris Vandenbroeke diende In de Se
naat een voorstel van resolutie in be
treffende de organisatie en het beheer 
van het archiefwezen. Daarin vraagt hij 
dat de federale overheid het archiefwe
zen uit het geheel van de federale we
tenschappelijke instellingen zou halen en 
het beheer van het archief aan de ge
meenschappen zou toewijzen. „Gewes
ten en gemeenschappen hebben per de
finitie hun eigenheid, dus ool< hun eigen 
geschiedenis en hun eigen archivalia. I-let 
zijn tijdsdokumenten, historisch ge
groeid, die uit de gemeenschappen en 
gewesten voortkomen en hun verleden 
onthullen. Archivalia laten zich als vanzelf 
in een uitsplitsing over gewesten en ge
meenschappen onderverdelen. Konform 
de federale logika gaat het om een heel 
eenduidige vijfvoudige struktuur Inzake 
het beheer en de organisatie van het 

archief wezen De vijf armen van de struk
tuur zijn: Vlaanderen, Wallonië, de Duits
talige regio, Brabant (Waals en Vlaams) en 
het centrale nivo. "argumenteert de ge
meenschapssenator. Vandenbroeke 
meent dat deze overheveling van be
voegdheid een 100-tal jobs kan ople
veren. 

Onlangs trad Vlaams volksvertegen
woordiger Karel De Gucht een oud VU-
standpunt bij: de opsplitsing van de 5 
Belgische stemmen in de EU-kommissie 
VU-senator Jan Loones was dan ook ver
wonderd dat de VLD-fraktie in de Senaat 
dit standpunt verworp. ,,Ook bij de VLD 
merkt men dus, op voor hen toch wel 
pijnlijke wijze, de dynamiek van het recht
streeks verkozen mandaat- de federa
listische Vlaming De Gucht tegenover de 
unitaristische Belgen Covellers en con-
soorten." Loones verwees tegelijk naar 
het feit dat de VLD-senaatsf raktie een VU-
amendement, ingediend door Bert An-
claux, verwierp. Het amendement be
paalde dat bij stemmingen in de EU-
kommissie de uniciteit van de stem van de 
lidstaten doorbroken moet kunnen wor
den. Meer konkreet betekent dit bievoor-
beeld dat Vlaanderen in zijn eigen be
leidsdomeinen een eigen stem kan laten 
horen. ,,Als de verschillende deelstaten 
het recht hebben een alternatieve politiek 
te voeren, dan is het evident dat zij ook 
het recht hebben om hun diversiteit tot 
uiting te brengen in het stemgedrag over 
deze materies In de Europese Raad.", 
verantwoordde Anclaux zijn voorstel 

Enkele maanden geleden werd het eu-
tanasie-debat op een wei zeer spekta-
kulaire manier nieuw leven ingeblazen 
door SP-minister Marcel Colla die in een 

De VU kan zich niet terugvinden in de manier 
waarop CVP en SP het op een akkoordje 
gooiden bij de plannen voor het sekundair 
onderwijs. 

konkurrerend blad bekende weet te heb
ben van de aktieve levensbeëindiging op 
zijn moeder. VU-senator Bert Anclaux 
vroeg aan Stefaan De Clerck of deze de 
bekentenissen van Colla beschouwde als 
medeplichtigheid aan eutanasie en dus 
aan moord. De Clerck deelde me dat op 13 
november l.l. een vooronderzoek werd 
geopend met het oog op het inwinnen 
van de nodige gegevens over de uit
spraken van Colla. De Clerck, die, zoals 
geweten, vrij goede relaties onderhoudt 
met het gerecht, meldde voorts dat hem 
'ten gepaste tijde' zal meegedeeld wor
den welk gevolg aan deze zaak zal worden 
voorbehouden. 
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meentekrediet. De KB acht een samen
gaan met buitenlandse partners niet zon
der meer noodzakelijk om te overleven 
als middelgrote bank in een monetaire 
unie. „De VU ziet dan ook niet in waarom 

ditzelfde niet op zou kunnen gaan voor het 

Gemeentekrediet, bank van de gemeen

ten". 

Bogaert erkent dat het Gemeentekrediet 
zowat de enige bank is die met kennis van 
zaken kan handelen inzake dienstver
lening aan de gemeenten. 

J.M. Bogaert: „Als het Gemeentekrediet 

deze voorsprong in de dienstverlening 

middels een degelijk management goed in 

stand houdt, menen we hic et nunc dat het 

perfekt kan overleven als een midden

klasse bank, specifiek gericht op dienst

verlening aan de gemeenten. Indien de 

bank zich niet aan deze opdracht houdt, 

vraag ik mij af waarom de gemeenten nog 

aandeelhouder zouden moeten blijven 

van deze kredietinstelling." 

OP DE BEURS? 

De VU staat niet weigerachtig tegenover 
een eventuele gedeeltelijke beursintro-
duktie van het Gemeentekrediet. Er die
nen echter duidelijke voorwaarden te 
worden gesteld aan deze beursgang. Het 
vermijden van onzekerheid zal ook leiden 
tot een hogere marktprijs bij de beurs-
introduktie. 

J.M. Bogaert: „Indien het Gemeente

krediet voluit bankier van de gemeenten 

blijft, wat wij hopen, vinden we het 

raadzaam de gemeenten ook beter te be

trekken bij het strategisch management 

van de bank. Het zijn de gemeenten zelf 

die deze beslissingen op effektieve wijze 

moeten kunnen nemen. De VU-fraktie 

vindt in dit verband ook dat er gestreefd 

moet worden naar een redelijke verhoging 

van het aandeel van Vlaamse gemeenten 

in het bestuur van de bank." 



V rijdag wordt de Intergoevernementele 

Conferentie (IGC) geopend, waarin 

de Europese lidstaten het Verdrag van Maastricht 

zullen evalueren en mogelijk aanpassen. De regio's 

worden daarbij volledig over het hoofd gezien. 

# OPINIE ^ 

De komende maanden en jaren zullen de 
ministers van Buitenlandse Zaken van de 
vijftien EU-lidstaten en hun vertegen
woordigers onderzoeken hoe Europa de 
uitdagingen van de volgende jaren moet 
aanpakken. Het Europa van de 15 wordt 
er straks misschien één van 20 of zelfs 30. 
Zoiets heeft zijn invloed op de strukturen 
van de Unie. Hoe kan je met zo'n groot 
aantal leden op een adekwate manier 
besluiten nemen? Welke taken horen Eu
ropa toe? Kortom: deze onderhande
lingsronde moet in principe een ruime 
bevragingsronde worden, die uiteindelijk 
leidt tot nieuwe afspraken. Een reuze-
grote en bovendien aartsmoeilijke taak. 
Ondertussen schreven de Europese Com
missie en het Europees Parlement elk 
reeds een basisdokument. Daarin staat te 
lezen hoe zij denken over de toekomst 
van Europa. En ook in Kamer en Senaat 
wordt nagedacht over Europa. Bert An-

ciaux viel in de Senaat op door zijn 
geëngageerde uitspraken voor een meer 
demokratisch Europa, waar volkeren en 
regio's hun plaats moeten krijgen. En 
Fons Borginon deed begin deze week de 
oefening over in de Kamer. Halverwege 
maart reeds had Europarlementslid Jaak 

Vandemeulebroucke zijn werk gedaan in 
het Europees parlement. 
De VU heeft eind november vorig jaar een 
uitgebreide nota over de IGC aan de pers 
voorgesteld. Er werd maar weinig aan
dacht aan besteed. Was de partij te vroeg. 
Ik denk van niet. De VU is sinds haar 
ontstaan immers de pleitbezorger van het 
federalisme als ordeningsprincipe van de 
samenleving. Het is dan ook logisch dat 
ze dat principe doortrekt naar Europa. 
Europees federalisme betekent dat de 
basiskringen, de volkeren en regio's, een 
plaats krijgen in het Europese bestel. 
Europese verscheidenheid is een rijkdom. 
Alle tendensen tot vervlakking en uni-
formisering moeten bestreden worden. 
En daar moeten autonomisten, regio-
nalisten en volksnationahsten het voor
touw nemen. 

ALARR^ SLAAN 

Het wordt tijd alarm te slaan. Niets wijst 
er op dat het Europa van volkeren en 
regio's versterkt uit de IGC zal komen. 
Het dokument van de Commissie over de 
IGC blinkt uit in vaagheid. Regionalisme 
heet in die kringen 'ekonomische en 
sociale kohesie'. Een slechte poging om 
de regionalistische idee in te kapselen via 
een onbegrijpelijk Europees jargon, dat 
niet begeestert. Een begrip ook dat alleen 
het materiële beoogt, maar voorbij gaat 
aan het volksbelang. De resolutie van het 
Europees Parlement vermeldt slechts één
maal het begrip regio. Het Comité van de 
regio's moet 'in staat gesteld worden zelf 

haar huishoudelijk reglement te bepalen'. 

Magertjes. 

Ook in het Belgische parlement was er 
weinig enthousiasme. Waakzaam blijven ^ 

IJveren voor eigenheid 
is de boodschap. Paul Van Grembergen en 
Bert Anciaux stelden de Vlaamse mi
nister-president Van den Brande en fe
deraal premier Dehaene scherpe vragen 
over de aanwezigheid van Vlaanderen op 
de vergaderingen binnen de IGC. Zullen 
Vlaanderen en Wallonië vertegenwoor
digd zijn op deze vergaderingen? Zullen 
ze bij de werkzaamheden betrokken wor
den of wordt dit een unitair offensief om 
het ene en ondeelbare België terug te 
versterken? Tot op heden onbeant
woorde vragen. 

De VU zal de komende weken en maan
den bijzonder veel aandacht moeten be

steden aan de Europese ontwikkelingen. 
Streven naar een meer demokratische 
samenleving houdt immers ook in dat de 
Europese ontwikkeling bijzonder kritisch 
benaderd wordt. In 1992 stelde de Volks
unie reeds dat 'Europa haar te dierbaar 
was om nu ja te zeggen aan Maastricht'. 

Deze zeer pro-Europese houding be
houdt ze. Maar de totale veronachtza
ming van het regionale feit maant aan tot 
aktie. In het Europees Parlement betekent 
dat nu reeds de verkiezingen van 1999 
voorbereiden. Ervoor zorgen dat onze 
regionahstische zusters en broeders in 
Bretagne, Occitanië, Corsica, Baskenland 

enz. een Eurozetel kunnen halen in 1999. 
Opdat er terug in het Europees Parlement 
een sterke, aktieve regionalistische 
(sub)fraktie in het EP woordvoerder kan 
zijn van het rijke ideeëngoed dat ook de 
Volksunie dagdagelijks uitdraagt. 

Bart Staes 

De vu zal 
bijzonder veel 
aandacht 
moeten 
besteden aan 
de Europese 
ontwikkelingen. 

Ook in het lentelijke Pajottenland zijn de 
borden verschenen met de tekst- „Dit 
landschap wordt u gratis aangeboden 
door de land- en tuinbouw. "Een initiatief 
van de landelijke Gilden dat tot nadenken 
stemt. 
Eigenlijk werd alles reeds twee jaar ge
leden bedacht door boeren uit Zepperen 
In Haspengouw, hun stunt werd toen op 
algemene lof onthaald zodat de Landelijke 
Gilden de affiches nu over heel Vlaan
deren hebben ultgeplakt. R.Asmus heeft 
zo zijn bedenkingen bij de affiche omdat 
er enige dubbelzinnigheid mee gemoeid 
Is. 
Vooral het woord gratis steekt mij. Gratis 
is, om niets. Nu weet ik ook wel wat de 
Landelijke Gilden bedoelen: de al dan niet 

• ACH ZO • 

echt van iemand zijn, dus hoeft het ook 
niet aangeboden te worden. En omdat 
het van iedereen is mag niet niemand er 
zo maar zijn goesting mee doen, en daar 
knelt de klomp. Want zonder dat het er te 
lezen staat Is de bedoeling van de Lan
delijke Gilden duidelijk. Land- en tuinbouw 
liggen de jongste jaren onder zwaar vuur, 
het eindeloze gekibbel rond het Mest-
aktleplan herinnert ons daaraan. 
Onlangs verscheen een degelijke bro
chure, uitgegeven door het Emile Van-
derveldinstltuut, en daarin valt men on
middellijk met de deur In huis. ,,Er zijn te 
veel varkens onder ons", luidt het. 
Zoals er van alles te veel in deze wereld. 

Hoe veel kost gratis? 
toevallige voorbijganger er attent op ma
ken dat hij zich zonder betalen te goed 
kan doen aan de schoonheid van het 
landschap dat zich voor zijn voeten uit
strekt. Zoals men b.v. een gratis entree
kaartje kan krijgen voor een spektakel. 
Da's goed meegenomen, roept de burger 
uit en dat maakt hem vrolijk. 
Gratis Is een gevaarlijk woord, want het 
zegt dat de zoveel hektaren de eigendom 
van iemand zijn. En toch is het landschap, 
dat eindeloze bed van de natuur, van elk 
van ons, sinds eeuwen. Het hoeft dan ook 
niet aangeboden te worden, gratis noch 
betaald. Wij zijn er slechts de tijdelijke 
gebruikers van, hetzij om er na hard labeur 
de vruchten van te plukken, hetzij om er 
te verpozen. 
Omdat het landschap tot de erfenis van 
elk mensenkind behoort kan het nooit 

althans In het stukje wereld dat wij van ons 
noemen. De brochure geeft de cijfers van 
de landbouwtelling op 1 december 1994-
1,7 miljoen runderen, 6,7 miljoen varkens, 
5Ó miljoen kippen. Die hele meute pro
duceert 30 miljoen ton mest waarvan 
74.000 ton fosfaten en 168.000 ton stik
stof. Daar moeten nog eens 30.000 ton 
fosfaten en 126.000 ton stikstof uit kunst
mest worden bijgeteld Dat kan de natuur 
onmogelijk allemaal tot zich nemen zodat 
er een gigantische berg mest overblijft, 
50.000 ton fosfaten en 168.000 ton stik
stof, heeft de studiedienst voorgere
kend. 
Natuurlijk ligt achter de landelijke gilde-
affiche een prachtig landschap uitge
smeerd, maar zo onschuldig Is al die 
schijnbaar ongerepte landelijkheid dus 
ook weer met. 

Zonder te willen veralgemenen moet het 
van mijn natuurminnend hart dat met alle 
land- en tuinbouwers hun land met liefde 
bejegenen. Als ik lees dat in Vlaanderen 
jaarlijks 6.000 ton bestrijdingsmiddelen 
voor landbouwkundig gebruik gespoten 
en gestrooid wordt, dan vraag ik mij af of 
land- en tuinbouwers wel goed beseffen 
waar ze mee bezig zijn. 
Ik praat daar veel over met mijn buren-
boeren, zij delen mijn mening niet; zij 
vinden dat ik overdrijf. Als ik ze zeg dat 
bestrijdingsmiddelen zich in de natuur 
verspreiden en terug te vinden zijn in het 
regenwater, in het grondwater, in de be
ken en de plassen, in ons lijf; dan zeggen 
ze dat Ik overdrijf. . Ook al weet Ik dat niet 
een van hen nog water uit de eigen 
waterput durft gebruiken, ook niet ge
kookt. Als Ik ze zeg dat het gebuik van 
metylbromide zeer schadelijk is dan vra
gen ze ,,Zien wij er ziek uit?" 
Ik ruik toch ook dat ze hun aardappel
velden tot 10 keer per jaar bespuiten 
Onze gesprekken duren soms eindeloos 
en op verheven toon naarmate de wijs
heid van de man In de kan sukkelt. Go-
dweet wat ze over mij vertellen als ik ze in 
hun wijsheid achterlaat. Zeggen ze dan: 
,,Wat komt die steedse snotaap, die al-
weter, ons, boer van vader op zoon, ver
tellen hoe het moet?" 
Dat zit Ik allemaal te bedenken met die 
affiche In zicht. Zelf had ik de tekst liever 
vervangen gezien door wat de dichter 
Lucebert ooit meesterlijk uit zijn kroon
tjespen toverde. ,,Alles van waarde is 
weerloos". 

Het citaat staat niet In de landerijen maar 
in neon op een Rotterdamse building. 

R.Asmus 



H et anders zo rustige Lanaken werd enige tijd 

geleden ruw uit zijn slaap gerukt door een 

aktie van het plaatselijke ACV, dat, onder het motto 

'Ze hebben nog niet genoeg mijnheer', op de 

proppen kwam met een Dossier Rijke Nederlanders. 

Is er een probleem ? En zo ja, bestaat het 

alleen in Lanaken f 

• REPORTAGE • 
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Het Euro
monument op 

net 
Europaplein 
In Lanaken, 
'poort van 

Europa'. De 
scharnieren 

van de poort 
schuren. 
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Standaard al vooropstelde, in eigen land 
blijft houdt daar na 10 jaar nog 73,88 
mio. van over. Maakt hij daarentegen de 
overstap naar België dan ziet hij zijn 
kapitaal aangroeien tot 166,02 mio. Bel
gië is m.a.w. 2,247 keer interessanter dan 
Nederland. Bevat het dossier nogal wat 
stereotiepen over 'rijke Nederlanders', er 
staat niet in dat ze dom zijn. Terecht. 

opmerking op de proppen: „Hoeveel 

Belgen onttrekken hun geld niet aan de 

belastingen door ermee naar Luxemburg 

te trekken." Maar, 's lands wijs, 's lands 

eer; dieper wilde hij daar niet op ingaan. 

FISKALITEIT 

Waarom pakt het ACV dan met dit dos
sier uit? En vooral: waarom pakt het nu 

Lanaken is een groene gemeente in het 
Limburgse Maasland die de jongste jaren 
vrijwel uitsluitend het nationale nieuws 
haalde met spektakulaire beelden van 
koebeesten die onder een helikopter ben
gelden. De luchtbrug was voor de dieren 
de redding van gewisse verdrinkingsdood 
als de Maas weer eens uit haar oevers was 
getreden. Maar verder: 'Niets aan de 
hand, mijnheer'. 

De poort 
Laoneke weurt een groete stad 
Met een poort, wie vint ger dat? 
Jao, hiel Holland moult helj plat 

Lanaken wordt een grote stad 
Met een poort, hoe vindt U dat? 
Ja, heel Holland praat hier dialekt 

Misschien is het precies omwille van die 
rust dat nogal wat kapitaalkrachtigen de 
jongste jaren gebruik maakten van de 
mogelijkheden die het gewestplan (uit 
1965) hen in Lanaken bood: het bouwen 
van een riante villa in een prachtige 
omgeving. Onder de bouwheren nogal 
wat Nederlanders, 'rijke Nederlanders' 
zoals ACV-Lanaken hen gemeenzaam 
noemt, of in het meer militante vak
bondsjargon 'koekoeksjongen'. 

RIANTE VILLA'S 

Niet alleen rijke, maar ook 'gewone' 
Nederlanders zoeken hun toevlucht in 
Lanaken, grensgemeente van Maastricht. 
Van de 22.847 Lanakenaren hebben er 
3.558 (bijna 16%) de Nederlandse na
tionaliteit. Het is naar de toplaag onder 
hen, een 6 a 7%, dat ACV-Lanaken zijn 
pijlen zegt te richten. Naar een 250-tal 
mensen dus, want, zo vermeldt het dos
sier, de werkgroep wil geen 'anti-Ne
derlanders-klimaat uitlokken, ondersteu
nen of bevorderen'. 

Een proper voornemen, maar dan rijst de 
vraag of het dossier van het ACV daar wel 
in geslaagd is. De bewoordingen waar
mee de aanwezigheid van de rijke Ne
derlanders wordt omschreven doet voor 
dit examen alvast een buis vermoeden. 
Eerst en vooral omdat het ACV laat 
uitschemeren op te treden als spreekbuis 
van alle Lanakenaren - 'De inwoners van 

Lanaken zelf zijn niet overdeeld gelukkig 

met deze situatie' - in de tweede plaats 
omdat de geviseerde groep, op zijn 

Ze zijn niet dom, mijnheer 
zachtst gezegd, nogal 'veralgemenend' 
wordt aangepakt. 

Nederlanders die fortuin gemaakt hebben 
en zich in Vlaanderen vestigen zijn 'fis
kale vluchtelingen', genieten van een 
'welwillende behandeling vanuit het ge
meentebestuur', zijn er indirekt de oor
zaak van dat de gewone Lanakenaar wor
stelt met een minderwaardigheidkom-
pleks. 'Riante villa's met hun broebel-
baden voor 12 personen, livings die met 
een druk op de knop in slaapkamer 
draaien, zwembaden binnenshuis, (...) 
vergulde knoppen in de badkamers (...) 
doen hem twijfelen of hijzelf wel geslaagd 
is in het leven.' Omdat Nederlandse 
villa's bewaakt worden door Group 4 

verhogen zij het onveiligheidsgevoel van 
de inwoners van Lanaken en verplaatsen 
zij misschien wel de kriminaliteit,... En zo 
gaat het nog een tijdje door. Gevraagd om 
een reaktie geeft Winand Bijnens, regio
propagandist van het ACV, toe dat som
mige termen inderdaad nogal ongelukkig 
gekozen zijn. „Maar ik benadruk dat wij 

niets tegen de mensen in persoon hebben, 

wel tegen het belastingsysteem dat het hen 

mogelijk maakt om zoveel lasten te ont

duiken." 

Een goed verstaander heeft inmiddels 
begrepen dat deze Nederlanders ook in 
eigen land niet tot de laagste sociale 

Piet Van Berkel: „Dit is geen natio-
naliteiten-diskussie, maar een sociale 
en fiskale diskussie." 

klassen behoren. Niet zelden zijn het 

ondernemers die van aanpakken wisten 

en suksesvol waren in zaken. Het maken 

Ich haw e fletje ien Rotterdam 
Kreeg lech hiel veul centjes van de man 
D'n taks te hoeg, gaon nao 't boetelaand 
Roet met geil en zwart, de Belsje kaant 
Kestlel met e zwömbad aan de Maos 
Gemeinte spelt heij Sinterklaos 

Ik had een flatje In Rotterdam 
Kreeg heel veel centen van de man 
De belastingen te hoog, 'k ga naar het buitenland 
Rood met geel en zwart, de Belgische kant 
Kasteel met een zwembad aan de Maas 
Gemeente speelt hier Sinterklaas 

Daarmee is het hoge woord eruit: be
lastingen. Door de loodzware lasten die 
in Nederland geheven worden zien veel 
van onze noorderburen een uitweg in een 
overstap naar Vlaanderen. De cijfers die 
het ACV vermeldt, maken het overwegen 
van een 'ticket enkele reis' inderdaad de 
moeite waard (zie ook tabel). Een Ne
derlander die met een kapitaal van 120 
miljoen fr., een cijfer dat in 1991 ook De 

van fortuin is met strafbaar. Voor het 
gebruiken van wettelijke mogelijkheden 
om het betalen van belastingen te be
perken geldt hetzelfde. Bijnens is het daar 
overigens mee eens: je kan niemand 
scheef bekijken omdat hij meer geld heeft 
dan een ander. Tijdens een woelige hoor
zitting over het gegeven kwam een Ne
derlandse prof Belastingrecht daaren
boven met volgende zeer aannemelijke 

pas ermee uit. Had het niet voldoende tijd 
om dat te doen gedurende de 18 jaar dat 
de CVP de volstrekte meerderheid had in 
Lanaken? Een afrekening? Een leden
wervingskampanje? „Niets van dat al

les." zegt Bijnens, „Fiskaliteit is de reden 

want dat is één van de pijlers waarrond de 

vakbond werkt. En daarenboven begint 

het probleem van verdringing zich nu pas 

echt te manifesteren: jonge Lanakenaren 

worden door de stijging van grond- en 

huurprijzen gedwongen om zich buiten de 

gemeente te vestigen." En daar ligt in
derdaad een probleem. 
„In feite", zo zegt Fiet Van Berkel (VU), 
schepen van Sociale Zaken, Gezin en 
Welzijn, „is dit geen diskussie rond na

tionaliteiten en ze mag dan ook niet zo 

gevoerd worden. Dit is een sociale dis

kussie. In Lanaken is de afgelopen jaren 

een residentieel woonbeleid gevoerd, geen 

sociaal. Dat is tegelijk hét grote verwijt in 

de richting van het vorige bestuur. Wie een 

rijk potentieel aantrekt, kreëert een meer 

elitair klimaat. Op die manier worden de 

sociaal zwakkeren automatisch doorge

stuurd." 

Niet dat de aanwezigheid van 'rijke Ne
derlanders' alleen maar nadelen met zich 
meebrengt. De Lanaakse middenstand, 
nadrukkelijk afwezig op de hoorzitting, 
vaart er wel bij, maar ook het vereni
gingsleven mag zich geregeld verheugen 
in sponsorgeld. Van Berkel bevestigt dat: 
„In het bedrijfsleven van Lanaken is bo

vendien heel wat Nederlands kapitaal 

aanwezig, wat zeer goed is voor de ge

meente. En ere wie ere toekomt: dat is 

voor een groot gedeelte te danken aan het 

vorige bestuur. Dat heeft Lanaken m.b.t. 

werkverschaffing geen windeieren gelegd. 

Maar er zijn natuurlijk ook de neven

verschijnselen. " 

Als de zo gewraakte rijke Nederlanders 
dan toch kapitaal binnenbrengen dat de 
gemeente ten goede komt, waarom ful
mineert een werknemersvereniging er 
dan zo tegen? Houdt zij daarnaast ook 
rekening met het feit dat diezelfde Ne
derlanders, door alle heisa rond hun 
persoon, Lanaken wel eens voor bekeken 
zouden kunnen houden? Bijnens achtte 
het daags na de hoorzitting 'onwaar
schijnlijk'. Een kleine week later ver-



N E D E R L A N D 

Brikke vaore es mene nuijejob 
Dao hob ich een kroukar met spoiler drop 
Hekke len het dorrep en veul beton 
Ootto sjeif gezat, 'ch gaon op de bon 
Dao vilt get kallek door de sjouw 
Europa krup nao binne touw 
Bouwe, bouwe, bouwe ich begriep het nit 
't Es of de bojem vol olie zit 

Bakstenen njden is mijn nieuwe job 
Daarvoor heb ik een kruiwagen met spoiler erop 
Hekken in het dorp en veel beton 
Auto scheef gezet 'k ga op de bon 
Er valt wat kalk door de schouw 
Europa kruipt naar binnen toe 
Bouwen, bouwen, bouwen ik begrijp het met 
't Is of de bodem vol olie zit 

A. EIGENDOM 

B 

C 

D 

E 

1 PENSIOENRECHTEN 

2 VENNOOTSCHAP 

1 VERKOOP VENNOOTSCHAP 

2 UITKERING PENSIOENRECHTtN 

BELEGGING 10 JAAR AAN 5% 

VERMOGENSBELASTING OVER 

10 JAAR OP TOTAAL 

ERFENISRECHTEN 

20 MILJ 

100 MILJ 

120 MILJ. 

MAATREGELEN 

20% aanmerkelijke 

belastingheffing 

60% belastingen 

Heffing tussen 

50% en 60% 

8 pro mille 

27% 

RESULTAAT 

-ZO mill 

-12 mil] 

88 MILJ. 

+22 mill 

110 MILJ. 

- 8,8 mill. 

101,2 MILJ. 

-27,32 mill 

20MIU 

100 MILJ 

120 MILJ . 

MAATREGELEN 

16 5% tgemeente-

li)ke opcentiemen 

15% voorheffing 

15% voorheffing 

Schenking onder 

RESULTAAT 

0 

-3,5 mill 

116,5 MILJ. 

+49,52 mil]. 

166,02 MILJ 

0 

166,02 MILJ 

0 

levenden 3 laar 

voor overli)den 0% 

73,88 MILJ. 166,02 MILJ. 

van 200 sociale kavels, een achterstand 

die de gemeente op te halen heeft. Om een 

beter inzicht in de stand van zaken te 

hebben hebben wij bij het begin van de 

legislatuur al een woonbehoeftenstudie 

aangevraagd. Als de resultaten daarvan 

bekend zijn, weten we precies waaraan de 

gemeente nood heeft en kunnen we ons 

daarnaar nchten." 

scheen in diverse kranten het bericht dat 
alvast één van hen een geplande in
vestering van 50 mic, goed voor 20 jobs, 
'voorlopig ZOU uitstellen'. 
De vorige koalitie mag dan al geen aan-
moedigingsbeleid gevoerd hebben, van 
ontmoediging spreken zou de waarheid 
ook geweld aandoen. De kavels die wer
den aangelegd waren groot, de moge
lijkheid er twee samen te voegen bestond. 
Dat, samen met het gewestplan, maakte 
dat een drietal wijken in Lanaken ron
kende namen als Goud-, Zilver- en Ivoor
kust meekregen, maakte dat de grond
prijzen in de nabije omgeving van die 
'kusten' spektakulair stegen, maakte dat 
de Lanakenaren - die ook met dom zijn -
hun huis plots voor het dubbele van de 
waarde konden verkopen. 
Wie datzelfde gat in de markt ontdekt 
hebben, zijn de makelaars, Nederlandse 
en Lanaakse. Nederlandse makelaars voe
ren zelfs reklame met het feit dat leven net 
over de grens fiskaal toch zoveel voor
deliger IS. „Niet zelden zakken ze, ver

gezeld van enkele kooplustigen, naar 

Vlaanderen af om het perceel of de woning 

aan te pnjzen," zegt Van Berkel. ,M Itjkt 

de grootste toevloed nu achter de rug te 

zijn. De prijzen worden nu kunstmatig 

hoog gehouden, tets waar het beleid wei

nig aan kan doen. Vanuit hun standpunt 

bekeken kan je de aanbieders overigens 

geen ongelijk geven. Maar dat kan geen 

jaren blijven duren, want dan stort de 

markt in elkaar. De eerste tekenen daar

van zijn reeds zichtbaar: leegstand." 

Is er dan een beleid mogelijk waarbij 
'autochtonen' wel in de eigen gemeente 
kunnen blijven wonen? Binnen Europa is 
vrij verkeer van personen en goederen 
immers een verworven recht. Van Berkel 
meent van wel: „Wat gebeurd is, is ge

beurd: je kan de grote kavels niet meer 

gaan inperken. Het nieuwe bestuur (een 
koahtie van Agalev, SP, VLD en VU/red.) 
moet wel trachten meer regulerend op te 

treden. Prioritair is alvast de inplanting 

1 
BIJ de 57 000 inwoners die Brasschaat rijk 
IS, zijn er een kleine 1 500, overwegend 
begoede, Nederlanders Ze wonen op 
percelen tot 100 are en vallen, o a door 
hun dure wagens, meer op in het straat
beeld dan hun feitelijke aantal doet ver
moeden Ook in Brasschaat lijkt een deel 
van de bevolking zich aan hun aanwe
zigheid te storen Dat zegt Herman Lau-
wers, Vlaams volksvertegenwoordiger en 
gemeenteraadslid in Brasschaat ,,Het 
zijn meestal oudere mensen die geen 
schoolgaande kinderen hebben, iets wat 
het hen moeilijker maakt zich te inte
greren in de gemeente " 

KOSTEN EN BATEN 

In Brasschaat doet zich hetzelfde fe
nomeen voor als in Lanaken door de 
komst van Nederlanders én kaders van 
Antwerpse multinationals zijn de grond
en huurprijzen gestegen tot een nivo dat 
de gewone Brasschatenaar met kan be
talen „Het IS effektief zo dat jonge 
mensen moeten uitwijken Het huren van 
een appartement aan pakweg 17 000 fr 
IS dan misschien nog doenbaar van spa
ren IS in dat geval meestal geen sprake 
meer " 
Een tweede ergernis by de bevolking is 
het feit dat Nederlanders in Vlaanderen 
geen personenbelasting betalen Diverse 
pogingen van het gemeentebestuur om 
de rijkeren meer bij te laten dragen aan 
de gemeentelijke schatkist stootten tot 
op heden steevast op het 'Njet' van de 
hogere besturen Lauwers vindt het laten 
betalen van personenbelasting nochtans 
perfekt verantwoord ,,Juist voor die 
mensen die dat met doen moeten vaak 
grote investeringen worden gedaan in 
o a rioleringswerken en andere nuts
voorzieningen Omdat de wijken zo dun-
bebouwd zijn is de overheidskost per 
inwoner daar erg hoog Andersom is het 
natuurlijk ook zo datzij die wonen op een 
groot domein in zekere zin waken over 
het groene karakter van de gemeente " 

Lanaken is geen geval apart. Veel 
grensgemeenten teilen onder 

liun inwoners Nederlanders die hun 
kapitaal onttrekken aan de 

Nederlandse fiskus. Brasscliaat 
is één van hen. 

GGGn flGV3l dDdrt 
Opnieuw dus het verhaal van de kosten 
en de baten, want ook in Brasschaat 
sponsoren meer begoede inwoners het 
verenigingsleven, ook in Brasschaat vaart 
de middenstand wel bij hun aanwezig
heid Sinds kort is de voorzitster van Kind 
& Gezin zelfs een kapitaalkrachtige Ne
derlandse, die zich ook in eigen land al 
inzette in het vrijwilligerswerk ,,Een met 
zo slechte zaak, "vindt Lauwers, „omdat 
de dame in kwestie met de voorge
schiedenis van K&G met zich mee
sleept " 

VOORSTEL VAN DEKREET 

Om de noodgedwongen uitwijking van 
jonge Brasschatenaren te beperken, ziet 
Lauwers enig heil van het voorstel van 
dekreet dat Etienne Van Vaerenbergh 
(VU) en Herman Suykerbuyk (CVP) heb
ben ingediend in het Vlaamse parlement 
en dat oorspronkelijk bedoeld was om 
instroom van de zgn 'Eurokraten' in de 
Brusselse rand in te tomen Het voorstel 
heeft een lange voorgeschiedenis Tel
kens weer moest het aangepast worden 
omdat het in strijd was met de Europese 
regelgeving En, gelove wie kan, het is 
deels geijkt op de Nederlandse wetge
ving 

Het voorstel komt er kortweg op neer dat 
de gemeenten het woonrecht kunnen 
koppelen aan bepaalde voorwaarden en 
een soort voorkooprecht kunnen invoe
ren De argumentatie is dat een storm
achtige bevolkingstoename vaak leidt tot 
twee afzonderlijke woongemeenschap
pen 'De eigenheid van de gemeenschap 
gaat teloor en er komt mets voor in de 
plaats, behalve in het slechtste geval een 
gewapende vrede en spanningen, die 
haaks staan op het recht kwalitatief goed 
te wonen ' Het beoogt tegelijk de in
woners 'te beschermen tegen speku-
latieve prijsstijgingen van gronden en het 
wonen op die manier betaalbaar te hou
den ' 
BIJ de praktische uitwerking van het voor
stel - dat nog met goedgekeurd is door 
het Vlaams parlementi - wordt onder 
meer rekening gehouden met de maat
schappelijke gebondenheid aan de 
streek, met het inkomen en met een 
ekonomische binding met de gemeente 
(werkplaats) ledereen wordt daarbij ge
lijk behandeld en 'er is geen disknminatie 
op grond van huidskleur ras, afstamming 
of nationaliteit' Benieuwd of het voor
stel dit keer een kans maakt 



Beknopt 
buitenlands 

verslag 

• Eén van de meest bekende killmg 

fields uit de Bosnische oorlog heet Sre

brenica. Over deze moshm-enklave, door 
de VN uitgeroepen tot veilige zone, doen 
gruwelijke verhalen de ronde. Er leefden 
drie jaar lang naar schatting 55.000 mos
lims in mensonwaardige omstandighe
den. Ze waren omsingeld door Bosnisch-
Servische troepen, en werden beschermd 
door een Nederlands bataljon. In op
dracht van Artsen zonder Grenzen be
zocht Bob van Laerhoven eind augustus 
'95 Tuzla. Te midden van de Navo-bom-
bardementen tekende deze auteur ge
tuigenissen op van vluchtelingen uit Sre
brenica. Zij waren ontsnapt uit de slacht

partij die de Bosnische Serviërs er aan
richtten, en hadden bovendien de meer 
dan honderd kilometer lange tocht door 
het onherbergzame gebied overleefd. 
CS» Srebrenica. Getuigen van een mas

samoord. Opgetekend door Bob van 

Laerhoven. Uitg. Icarus, Antwerpen, 

1996,194 blz, 550 fr. 

& Vijfjaar geleden oogstte de Ame
rikaanse generaal Schwarzkopf militaire 
roem in de Golf. Aan het hoofd van de 
geallieerde strijdkrachten leerde hij het 
Irak van Saddam Hoessein, dat Koeweit 
onder de voet gelopen was, een hard lesje. 
Godfried Jaeken stelt dat deze brand tot 
vandaag nog smeult. Met de grootste 
olievoorraad van de wereld in de on
dergrond, zit Irak aan de grond. Het land 
voelt zich vernederd en voedt zich met 
groeiende haat. Volgens Jaeken moet daar 
een nieuwe uitbarsting volgen: de groot

moeder van alle oorlogen. De auteur 
voorspelt dat het oorlogsgeweld zich zal 
uitbreiden tot een opstand van radikale 
Arabieren over alle grenzen van de Golf 
heen, met een wervelwind van een ter
roristisch fundamentalisme in de rug. 

Schwarzkopf 

c» De grootmoeder van alle oorlogen. De 

Golf na Schwarzkopf en Saddam. 

Godfried jaeken. Uitg. Icarus, Ant

werpen, 1996, 94 blz, 395 fr. 

• R E P O R T A C E 4 

Vervolg van vorige blz. 

Want d'r kump ene daog 
Dan loup ich euver de Staosiestraot 
Zeen de Providentia, bekiek os monumeent 
Het verdrag van Laoneke es geteikent, 
Europa es nou ein! 
Eederein es content en kèk- (refr.) 

Want er komt een dag 
Dan loop ik over de Stationsstraat 
Zie de Providentia (taverne), bekijk ons monument 
Het 'Verdrag van Lanaken' Is getekend 
Europa Is nu één. 
Iedereen Is tevreden en roept: (refr) 

Tekst: D'europe en dreuver - Kamavalskraker Lanaken '93 

II Over Zaïre en z'n diktator }Ao-

boetoe werden al talloze boeken geschre
ven. Zana Aziza Etambala is de eerste 
Zaïrees én Vlaming die het Zaïre van 
Moboetoe beschrijft. Hij maakte een stu
die van de manier waarop de Zaïrezen 
zélf dertig jaar Moboetoe hebben mee
gemaakt. Daarbij passeert de geschie
denis op chronologische wijze de revue. 
Etambala geeft daarbij inzicht in de "sor-
ciers", naast leger, geld en politiek de 
vierde pijler van Moboetoe's macht: het 
mysterieuze van de macht, de hekserij, de 
psychologie van de politiek. Tussendoor 
wordt de SP uit de jaren zeventig, met Yan 

Miert als voorzitter, nog van een "sa
menzwering" tegen de Zaïrese diktator 
beschuldigd. 

o» Het Zaïre van Mobutu. Zana Etam

bala. Uitg. Davidsfonds, Leuven, 

1996,176 blz, 395 fr. 

Na de ineenstorting van het Sov-
jet-imperium geraakte het immense land 
in de greep van de Russische "mafija". 
Freddy de Pauw doet uit de doeken hoe 
deze georganiseerde misdadigers, leden 
van de oude nomenklatoera en nieuwe 
rijken, te werk gaan. Met klandestiene 
wapennetten, oliegeneraals en zwarte ga
ten die Russische grondstoffen opslor
pen, narco-roebels, uranium-smokkel, de 
intimidatie van buitenlandse investeer
ders, de moorden op joernalisten en 
magistraten. Alleen in Moskou al eisen 
zo'n 300 misdaadbenden "bescherm-
geld". Dat regering noch parlement 
spoed (kunnen) zetten achter de strijd 
tegen de mafija, wijst erop dat de ge
organiseerde misdaad in Rusland de 
hoogste politieke kringen in een wurg
greep houdt. 

Daarmee is ook een tweede bepalende faktor in 
de problematiek aangehaald: Europa. Net als 
het huidige heeft ook het vorige bestuur ge
zocht naar maatregelen om de prijzenspiraal te 
stoppen, om de kapitaalkrachtige inwijkelin-
gen enigszins af te schrikken zich te vestigen in 
de 'Poort van Europa', zoals Lanaken m de 
volksmond genoemd wordt. 
Die scharnieren van die poort schuren evenwel 
en de poort zelf lijkt niet naar beide kanten 
even gezwind open te draaien. Eén van de 
grieven van het ACV is ook de aanslepende 
kwestie van de grensarbeiders, waardoor Bel
gen die in Nederland werken, een fikse hap uit 
de loonzak zagen verdwijnen en niet van 
dezelfde kompensaties genoten als hun Ne
derlandse kollega's. 

Van Berkel benadrukt nogmaals dat, ondanks 
alles, de diskussie in feite niet draait rond 
nationaliteiten. We inwijkt of belastingen ont
vlucht doet niets ter zake, dat de mogelijkheid 
bestaat des te meer. „Dit is een overduidelijk 

bewijs dat het financiële, ekonomische Europa 

al lang bestaat en dat het zichzelf mooi heeft 

aangekleed. Het durft evenwel niet het achterste 

van zijn tong te laten zien omdat er geen 

uniforme fiskaliteit is. Maar een Europa der 

volkeren, waarin de sociale gelijkheid tussen 

alle Europeanen, alle volkeren bestaat, is er nog 

niet. Het is vooralsnog geen Europa van dien

sten of van mensen. De Europarlementairen 

moeten wakker worden. Anders gaan ze Europa 

nooit kunnen verkopen aan 'de burger', ook niet 

met een monument." 

Geert Vranken 

Herman 
Lauwers: „Het 
voorstel van 
vaerenbergh-
Suykerbuylc kan 
een einde maken 
aan de 

noodgedwongen 
uitwijking van 
minder 

kapitaalkraclitigeii 
uit hun 
gemeente." 

i^DERUSSISCHI{ 
'^"'^ MAFIJA 

o» De Russische mafija. Freddy de Pauw. 

Uitg. Davidsfonds, Leuven, 1996,112 

blz, 395 fr. 
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OCMW-maatregel Mechelen 
a-sociaal en onwettelijk De regionale vu-krant 

De VU-afdeling van Mechelen reageert 
op het demagogische en ondermaatse 
karakter van de reakties op de aange
kondigde beslissing van het OCMW 
i.v.m. het niet meer automatisch toe
kennen van financiële steun aan jongeren. 
Velen riepen uit het oneens te zijn met 
deze maatregel, maar stelden geen al
ternatief voor. 

De VU hekelt de reaktie van jong-Agalev, 
dat blijkbaar niet weet dat haar ver
tegenwoordiger in het OCMW-raad ook 
in de meerderheid zit. Zij hekelt de 
reaktie van jong-SP, dat zwijgt over het 
feit dat de tot haar partij behorende 
federale staatssekretaris voor Maatschap
pelijke Integratie, Jan Peeters, mede-ver
antwoordelijk is voor het verleggen van 
de lasten van het federale vlak naar de 
lagere overheden, en voor het ontbreken 
van een beleidsvisie van deze regering 
Dehaene. Zij hekelt ook de reaktie van 
jong-VLD, de partij van de burgerij, die 
het nu in woorden opneemt voor de 
zwakkere, maar anders pleit voor het 
recht van de sterkste. 

De OCMW-maatregel is a-sociaal en niet 
wettig, maar te begrijpen. Hij is het 
gevolg van een korte termijn-visie die het 
(wan)beleid in dit land kenmerkt. De 
Volksunie heeft nochtans een konkrete 
oplossing. 

RECHTSTREEKS VERKOZEN 
OCMW 

Voor de VU moeten in elke gemeente de 
inwoners terecht kunnen bij het recht
streeks verkozen OCMW, ook voor een 
basisinkomen, wat de VU ziet ais een 
recht voor iedereen vanaf 18 jaar. Het 
moet voldoende hoog zijn om bestaans-
onzekerheid te voorkomen. Deze ver-
tikale inkomensverdeling tussen de ho
gere en de lagere inkomens kan het best 
bewaarborgd worden via de fiskaliteit. 

Het basisinkomen wordt uitgekeerd aan 
wie wil werken, maar dat om verschil
lende redenen niet kan (werkloosheid. 

ziekte of invaliditeit, ouderdom,...). Het 
wordt gefinancierd door een procentuele 
bijdrage op het inkomen van iedereen en 
een sociale BTW Deze bijdragen worden 
gestort in een sociaal fonds dat onder 
rechtstreekse kontrole staat van het par
lement (en onttrokken aan het paritair 
beheer van de te federaliseren Sociale 
Zekerheid). 

Voor wie zich niet kan inschakelen in de 
gemeenschap blijft het recht op een be
staansminimum (aangevuld met andere 
gemeenschappelijke voorzieningen, die 
in de levensnoodzakelijke behoeften 
voorzien), gewaarborgd. Dit recht is af
hankelijk van de vermogens- en de ge
zinstoestand (geen domiciliëringsver-
eiste). 

Daarnaast wordt via het (gefederali

seerde) sociale zekerheidsstelsel inko

mensverlies als gevolg van ziekte, in

validiteit, werkloosheid en ouderdom op
gevangen. Dat betekent dat iedere ver
zekerde bovenop het basisinkomen een 
inkomensvervangende uitkering kan krij
gen. Deze horizontale verdeling wordt 
gefinancierd door een werkgeversbij
drage op de toegevoegde waarde (pro-
fitsektor) of op het loon (non-profits-
ektor). Het systeem wordt paritair be
heerd, met en volgens de in een ka
derdekreet vastgelegde voorwaarden. 

Om rekening te houden met de ver
anderende levenspatronen dient het recht 
individueel te zijn, maar moeten basis
inkomen en bestaansminimum gezins-
gemoduleerd worden. 

Zo kan volgens de VU het hoofd worden 
opgestoken tegen maatschappelijke ach
teruitstelling en kansarmoede. In de ko
mende gemeenteraad van Mechelen zal 
de VU één en ander aan bod brengen. 

Amnestie: 
met recht en rede! 

Het Taalaktiekomitee en de W B roepen 
alle Vlamingen die bereid zijn om on
danks alles niet te zwijgen over amnestie 
op om deel te nemen aan het amnestie
initiatief Oproep voor recht en rede. Deze 
aktie gaat door op Goede Vrijdag 5 april, 
om 14 u. 30 aan het Justitiepaleis, Pou-
laertplein te Brussel. 

Vanaf de trappen van het Justitiepaleis 
willen de initiatiefnemers in een stille 
optocht naar de Wetstraat wandelen. 
Daarmee geven Tak en W B een duidelijk 
signaal aan de politieke en rechterlijke 
macht in dit land: dat zij niet akkoord 
gaan "met de politieke uitspraak in de 
herziening van het proces-Laplasse". 

Beide verenigingen zullen verder de her
ziening eisen van het proces Vindevogel. 
Zij blijven tevens onverkort opkomen 
voor amnestie, dat "een eis voor sociale 
rechtvaardigheid is én blijft", "een op
roep voor recht en rede". 

Het duidelijke en radikale pleidooi voor 
amnestie moet volgens W B en Tak alle 
oprechte Vlaams-nationalisten en men
sen van goede wil kunnen binden, en zal 
daarom uitsluitend doorgaan achter de 
leeuwevlag. Partijpolitieke kentekens en 
andere slogans zijn niet toegestaan. Ver
dere inlichtingen bij Bart De Valck (tel. 
02/687.58.61) of Guido Moons (tel. 
09/355.82.46). 

Memoriaal 
Walter 

Devolder 
Deze zomer zal het twee jaar geleden zijn dat 
Walter Devolder tijdens de wandeltocht van Apel
doorn door een hersenbloeding getroffen werd. 

In het beroepsleven was Walter ambtenaar bij de 
Nationale Zuiveldienst, free lance korrespondent 
bij verschillende kranten, fervent wandelaar en 
medewerker aan de Beauvoordse Gezondheids-
marsen. Als overtuigd Vlaming had hij zijn sporen 
verdiend in de plaatselijke en regionale VU-wer-
king. 

Walter was ook de echtgenoot van Christiane 
Vandemaele en vader van Frank, Kordine en Ka
tje. Familie en vrienden richten op paasmaandag 8 
april a.s. de 10 km-wandeling in. Startom 13u.50 in 
Beauvoorde. De tocht gaat richting 't Zwaantje, 
een beschermde wijk van Beauvoorde langs de 
Bergenvaart. 

In de Dorpsstraat wacht in het café De Welkom 
waard Michel je op met zijn ronde lach, met de 
kontrolestempel en een blozende appel uit de 
boomgaarden van Gyverinckhove! Dichtaan Beau
voorde verrast Den Elzentap, sinds 1975 pick-
nickplaats met kleine bosschage op de plaats waar 
tijdens de oorlog 14-18 een station werd aan
gelegd op de oorlogsspoorweg Popering-Adin-
kerke-Duinkerke. Via het middeleeuwse ridderslot 
De Torreelen bereik je weldra de Driekoningen-
schuur waar één op twee wandelaars door het lot 
met een Veurne-Ambachts koekebrood wordt 
bedacht. 

Andere afstanden op paasmaandag zijn de 5, de 
17, de 20, de 25, de 50 en 55, de 40 en 50 km! Ook 
lopers kunnen zich uitleven in de 500 tot 1.500 m 
en om 16u 50 wordt gestart voor de prestatieloop 
van 5 km. 

C9. info: VW Veurne-Ambacht, Gouden Hoofd
straat 19 -8630 Beauvoorde (0058/29.94.79). 
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verkooppunten zangfeest 
ANTWERPEN 
Op 28 april a.s. met z'n allen naar 
Gent, het kan en aan een zeer 
voordelige prijs- 200 fr. per per
soon. Bovendien bespaar je min
stens 100 fr. parkeergeld per auto 
in Cent! 
Samenkomst en vertrek op de par
king van PIVA (Desguinlei te Ant
werpen) om 15u. 

Kaarten voor het Zangfeest aan de 
normale prijzen (1000 - 700 - 600 -
500 - 400 en 300 fr. - kinderen 
onder de 12 jaar 100 fr, - rang
verhoging voor 60-plussers en leden 
ANZ, Davidsfonds, WB, WC, VTB-
VAB). 
o» Inschrijvingen voor autobus en 

icaarten: VU-selcretariaat, Paleis
straat 133 te Antwerpen, open 

alle werkdagen van 9 tot I6u. 
(tel & fax 03/238.82.08). 

CENT 

Kaarten van 700 fr. (600 fr. In voor
verkoop) en 600 fr (500 fr.): FW-
sekretariaat in de Bennesteeg 2 te 
9000 Cent. 
Tel. 09/223.38.83. 

HEUSDEN-ZOLDER 
Busreis én zitplaats 600 fr. Totaal 
810 f r. 
Busreis én zitplaats 400 fr, Totaal 
610 fr. 
Vertrekuren- Maaseik 11 u., Cenk 
Station 1lu.45 en E314 Heusden-
Zolderl2u.15, 
o& Frans Vanstipelen, tel. 

011/42.59.95 (van 10 tot 12u.). 

• UIT DE REGIO • 

SST: geen oplossing voor twee 

Het arrondissementeel bestuur van VU-
antwerpen ondersteunde de betoging van 
24 maart j.1. tegen een Hoge Snelheidslijn 
van Antwerpen naar Nederland. 
De VU van dit arrondissement nam reeds 
een jaar geleden een standpunt in dat er 
geen bevredigende oplossing te vinden is 
voor een eigen SST-bedding, die zowel 
voor Vlaanderen als voor Nederland aan
vaardbaar is. 

De studie van de Vlaams-Nederlandse 
ambtelijke werkgroep weegt de ruim
telijke en ekologische effekten af van de 
twee tracés. De globale evaluatie zou 
gunstiger zijn voor het E19-projekt, maar 
het is vanzelfsprekend dat in zulke in
ternationale vergelijkingen het kleinere 
aantal kilometers in één regio (Vlaan
deren) minder doorwegen dan het veel 
langere trajekt op Nederlands grond
gebied. Binnen Vlaanderen is de Ha
venweg-variant véél meer verdedigbaar. 
Maar dat stuit in Nederland op (terecht) 
verzet. 

Het is voor de VU duidelijk dat geen van 
beide tracés een aanvaardbare oplossing 
zijn: de E19-versie niet in Vlaanderen, de 
Havenweg-versie niet in Nederland. 

De koppeling tussen de door Nederland 
gevraagde E19-versie met de door Vlaan
deren gevraagde Waterverdragen is een 
chantage-politiek. Dat pikken wij niet! 

Dé enige voor beide landen ruimtelijk 

aanvaardbare oplossing is dat de snelle en 

komfortabele trein over de bestaande lijn 

12 blijft rijden, ook na 2006. Aan een 

gematigde snelheid tot aan Roosendaal. 

Zo krijgt Nederland zijn SST tot in Am

sterdam, al is het dan een halfuurtje 

langer vanaf Parijs. Omwille van de 

Ruimtelijke Ordening. En dan moet Ne

derland wel bereid zijn om de goede-

rentrafiek via het Havenwegspoor naar 

Bergen op Zoom te laten gaan. 

Nieuw in deze diskussie is het verzet 

vanuit Nederland. Sommige steden (zoals 

Breda) willen een stopplaats, waardoor 

het argument van de snelheid helemaal 

verdwijnt. Maar ook het verzet tegen een 

eigen bedding groeit. Misschien wordt de 

Nederlandse regering daardoor wat min

der zelfzeker - mercantiel in haar op

stelling. 

De aanwezigheid van Nederlanders in 
deze betoging was een opmerkelijk nieuw 
gegeven... 

Ook daarom steunde het arrondissemen
teel VU-bestuur deze betoging. 

Koen Pauli, arr. sekretaris 

Fons Borginon, volksvertegenwoordiger 

Herman Lauwers, Vlaams parlementslid 
Joris Giebens, arr. voorzitter. 

OOST-VLAANDEREN 
00.28 maart DESTELBERCEN: ce-

spreksavond over Mobiiteit in Vlaanderen, 
Om 20u. in de gemeenteschool, Dender-
monde Steenweg 462. M.m.v. Luc De Ryck, 
Karel Van Hoorebeke, De Lijn, AROHM en 
een lid van de Bond Trein-Tram-Busge-
brulkers. Org.: VU-Destelbergen-Heusden. 

zo. 51 maart SINT-NIKLAAS: 
46ste Bormsdag. Om 11 u. Bormsmis in 
Collegekerk van St.Jozef Klein Seminarie 
(bij Grote iviarkt). Met liomilie door e.h. H. 
Watersclioot. Amnestiemis dr. St.Niklaas-
koor met solozang door C. Viaene en S. 
Waltens. Om 15u. in zaal Het Centrum 
(Grote Markt 40): Jongeren-overleg; Ten
toonstelling in de stadsbiblioteek tot 17u. 

Vr. 5 april BELSELE-WAAS: Na re-
pressie-kruisweg (I8u.50) om 20u. in CC 
DE Klavers, St.Andriesstraat: Bormsevoka-
tie. Met Nationaal Vlaams Teater. Kaarten 
via vzw Bormskomitee (03/776.59.45). 

za. 13 april AAICEM: Eetfestijn 
van vu-Burst-Bambrugge-Aaigem. Van 
18u.30tot22u. in zaal Torengalm, Dorp te 
Aaigem. Ook op 14/4 van 11u.30 tot 15u. 
Info: Jan De Vuyst (053/62.32.80). 

Zo. 14 april NIEUWERKERKEN: 
Volksunie-Lentefeest met uitgebreid koud 
buffet. Doorlopend van 11u.30 tot 15u. In 
zaal Volkskring, Dorpsplein I5a. Kaartenen 
info: Herwig Van Wilderode 
(053/77.03.11). Org.: VU-Aalst/ Hofstade/ 
Erembodegem-Centrum/ Gijzegem/ Nieu
werkerken/ Moorsel/ Herdersem. 

Za. 20 april SINT-AMANDSBERC: 
Lentefeest in het Dienstencentrum aan de 
Antwerpsesteenweg. Met gekookte ham, 
groenten en fruit. Aanvang: 20u. Deel
name: 400 fr., met gratis aperitief Gast
spreker: Paul Van Crembergen. 0rg.:VU-
Sint-Amandsberg. 

Dl. 23 april CENT: Debat over „Eu
ropa van de volkeren" met Willy Kuijpers 
en ,,Vlaamse Identiteit in Europa" met 
prof Erik Defoort. Het publiek debatteert 
mee! Om 20u. in de bovenzaal van Taverne 
Bridge, St.Baafsplein 21. Org.: Coosse-
naertskring i.s.m. de drie VU-afdelingen 
van Gent-stad. 

Za. 27 april DEINZE: Familie-Uit
stap naar Voeren, per autobus. Vertrek 
Deinze-station om 7u.30. Geleide bezoe
ken en maaltijden inbegrepen: 1.300 of 
1.500 fr. (kinderen resp. 600 of 875 fr). 
Info bij Maurice Waelkens, Pachthofstr 17, 
tel. 386.34.15. Org.: Coossenaertskring 
Deinze. 

Zo. 28 april LAARNE-KALKEN: 
Jaarlijkse gezinsuitstap naar het oude Bra
bantse Land van Edingen, voor leden en 
sympatisanten van VU-Laarne-Kalken. In
schrijven en info: Frank Van Imschoot, 
09/369.50.45. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 11 april IZECEM: Plantijnzaal 

openbare bib. om 20u.: De kunstenaars
kolonies van Latem en Worpswede. Voor
dracht met dia's door Erik Vandewalle. 
Toegang 50 fr, abo's gratis. Org.: VSVK. 

vr. 12 april IZECEIM: Vlaams Huis 
vanaf 20u.: tweede kaarting. Ook op 14/4 
vanaf lOu. Org.: Kaartersclub De Vlaamse 
Vrienden. 

Za. 13 april IZECEIM: Org. van ge
leid bezoek (14u.30) aan tentoonstelling 
,,Sint-Martens-Latem - Worpswede 1880-
1914, twee kunstenaarskolonies', in het 
museum van Deinze en de Leiestreek. Info: 
Erik vandewallel (051/30.26.70). Org.: 
VSVK. 

Za. 13 april ROESELARE: Mead-
Day,,Kennismaking met Ierland". In 't Laag 
Plafond, Noordstraat 211. Vanaf 14u.: 
Ierse pub, tentoonstelling lerland-viaan-
deren, Ierse produkten en infostand toe
risme. Vanaf 18u. Iers aperitieven. Vanaf 
19U.30 mis inschrijving voor 15/4 Ierse 
stew -I-1 iers bierteje. Jam-sessie. Kostprijs 
450 f r Info: Cijs & Greet 051/24.84.98. 
Org.: VCLD-FVK-Rodenbachrking. 

Zo. 14 april BRUGGE: vuJO-arr 
Brugge organiseert een fietstocht door
heen de Brugse regio (40 km). Vertrek om 
14u. aan restaurant 't Leitje in Ver-As-
sebroek. info: zeger Collier (050/82.38.87 
na 18U.30 of 02/519.86.50 kantooruren). 

zo. 14 april IZEGEM: Vlaams Huis, 
om 13U.30: verzamelen voor wandeling te 
Wildenburg. Org.: Wandelclub Vlaams 
Huis. 

01. 16 april IZEGEM: De Drie Ge
zellen om 15u.: Bea Dewalsche over ,,De 
Gouden Eeuw van de Vlaamse Primitie
ven". Org.: VWG-lzegem. 
Di. 16 april IZEGEM: De Drie Gezellen om 
20u.: aromaterapie in de huisapoteek. 
Org.: FVV-lzegem. 

WO. 17 april IZEGEM: V-Ciub voor 
kinderen: afwerken bloempot en origami-
kaarten. Om 13u.30 in de Ommegangstraat 
5. Inkom 70 fr, meebrengen: lijm, schaar 
en stiften. Org.: Vlanajo vzw. 

WO. 17 april OOSTENDE: Vege
tarisch koken door mevr. Annie Vanhee. 
Om 20u. in Trefcentrum, Aartshertog
straat 4. Ook op 24/4. Deelname: 1.000 fr. 
voor 2 lessen (kooklessen en maaltijden 
inbegr.) Vooraf inschrijven! Org.: FVK-Ro-
denbachfonds Oostende. 

Vr. 19 april tZEGEM: Organisatie 
van een vrouwenweekin in de Kempen van 
19 t/m 21 april. Org.: FW-lzegem. 

Zo. 21 april LEOECEM: Vanaf 
11U.30 arr VU-Lentefeest in Feestzaal Cy
cloon, St.Pietersstraat 11 n.a.v. 30 jaar VU-
Ledegem. Toespraak door Bert Anciaux. 
Kaarten f eestmenu (500 fr, kinderen 250 
fr.) bij alle bestuursleden. Gratis kinder
opvang. 



Humor in 
de Vlaamse 

beweging 
Op zaterdag 30 maart (11u.) opent in de 
IJzertoren een tentoonstelling met politieke 
kartoens. Zowat alle Vlaamse kartoenisten 
(ook onze Redmond) zijn er van de partij. 

De openingstoespraak wordt gehouden door 
Pol Van Den Driessche, hoofdredakteur van 
Het Nieuwsblad. 

Een buitenkansje! 

• UIT DE REGIO > 

WO. 24 april IZECEM: Kookles „Sa
menstellen f eestmenu". Om I9u. in de 
keuken patersklooster. Roeselarestraat te 
Izegem. Deelname: op de avond zelf te 
bepalen. Meebrengen: bord, bestek en 
glas. org.: Vlanajo vzw. 

vr. 26 april TIELT: Om 20u. in De 
Scene van het CC Cildhof: Bertje komt zo... 
Algemeen voorzitter Bert Anciaux oog in 
oog met de Tieltse jeugd over het uit-
gangsleven, drugsproblematiek, week
endverkeer.. Inkom gratis. Org.: VU-Tielt. 

VLAAMS-BRABANT 
DO. 28 maart SCHERPENHEUVEL-

ZICHEM: Openbare gemeenteraadszitting 
in Stadhuis Scherpenheuvel, 1ste verd., 
om 20U.30. Info en dagorde: Fons Thuys 
(013/77.53.85) Of Robert Janssens 
(013/78.19.21). 

Za. 30 maart ASSE: Jaarlijks eten
tje van vu-Groot-Asse. Vanaf I8u. in ,,De 
Toverfluit", cemeentepiein te Asse. Ook op 
31/3 van 11U.30 tot 16u. en op 1/4 vanaf 
18u. 

Za. 30 maart SINT-ACATHA-BER-
CHEM: Vijfde Breughelfestijn van 12 tot 
22u. in Gemeenschapscentrum De Kroon, 
JB Vandendrieschstr 19. Met fijne vlees
waren en uitgelezen kazen op een groen-
tenbuffet. Verzorgde bediening. Org.: VU, 
Rodenbachbonds en FW-St.-Agatha-Ber-
chem, 

DO. 4 april HERENT: Electrabel ver
ankerd, de gemeenten geketend". Info-
avond over de intercommunale. Om 20u. 
in Rozenhof, Dorpsplein 11, Veltem-Bei-
sem. Org.: VU-Herent i.s.m. VU-arr. Leuven 
en Dosfel. 

vr. 12 april AARSCHOT: info avohd 
,,Verdwenen kinderen" met Willy Kuijpe-
res. Om 20u. in Gasthusstraat 24. Gratis 
toegang. Org.: Vlaamse Jongeren Aar
schot. Infof: Paul Spruyt, Schaluin 109 bus 
3, 3200 Aarschot (016/57.18.63). 

Zo. 14 aprii DIECEM: Jaarlijks spa-
gettifestijnvan VU-afd. Diegem. Van 12 tot 
20u. in zaal Gildehuis, Kosterstraat l (ach
ter de kerk). 

Vr. 19 april HEEMBEEK: Algemene 
VU-kwis (politiek, muziek, wetenschap, 
puzzels, fotoreeks, film & video...) onder 
presentatie van alg. voorzitter Bert An
ciaux. Om 20u. in Refter Familia, Fr Ve-
kemansstraat 131. Ploegen van max. 5 
personen. Aantal ploegen beperkt tot 25! 
Deelname: 400 fn vóór 15/4, daarna 500 f r 
(rek.nr 428-4053551-51). Talrijke prijzen. 

Za. 27 aprii GRIMBERGEN: Jaarlijks 
lente-etentje van VU-Grimbergen. Vanaf 
17U.30 in sporthal De Singel, te Strom-
beek-Bever Ook op 28/4 van i iu.30 tot 
15u. Info en inschrijving: Annemie De-
doncker (02/267.37.93). 

LIMBURG 
^ Vr. 29 maart HEUSDEN-ZOLDER: 

Anita Wellens-Purnal over de 4de Vrou
wenconferentie in China. Om 20u. in het 
Cultuurcentrum, Dekenstraat 40. Org.: VU-
werkgroep West-Limburg i.s.m. Dosfel. 

Dl. 2 april GENK: Gespreksavond 
met Annemie Van de Casteele. Om 20u. in 

Taverne De Slagmolen, Slagmolenweg te 
Genk. Toegang gratis. Org.: Limburgse 
Volksuniejongeren. 

Vr. 19 april HASSELT: Gespreks
avond met prof. Eric Defoort over ,,Pro
gressieve kreten. Een visie op het he
dendaags nationalisme, gedacht vanuit 
,.Hersens op z'n Vlaams". Om 20u. in de 
bovenzaal van De Brouwerij, Ridder Port
mansstraat 2. Inkom 100 fr. Org.: Vlaamse 
Kring-Hasselt/VU-Hasselt. info: Frank lls-
broux (011/27.35.50). 

ZO. 28 aprii HASSELT: De Vlaamse 
Kring Hasselt gaat naar het Zangfeest in 
Flanders Expo te Cent. Kaarten tegen 400 
of 600 f r kunnen besteld worden, evenals 
inschrijven voor bus (tot 30 maart) bij 
Frank llsbroux (011/27.35.50) of Lieve Van 
Hoof-Ledegen (011/21.07.98). 

zo. 12 mei HASSELT: Bezoek aan 
de Japanse Tuin te Hasselt om 15u. onder 
deskundige leiding van een gids. Deel
name: 100 fr. Inschrijven: Frank llsbroux 
(011/27.35.30) Vm 1 mei. Org.: Vlaamse 
Kring Hasselt/ VU-Hasselt. 

ANTWERPEN 
za. 30 maart ANTWERPEN: FW-

busuitstap naar Namen. Vertrek om 8u.15 
Berchem-station. Aankomst om lOu. te 
Namen. Bezoek aan katedraal van St.Au-
bain, middagmaal, museum Félicien Rops, 
stadwandeling met gids, ontmoeting met 
,,Band", broodjesmaaltijd. Deelname: 
1.100 fr. op rek.nr 447-0066531-11 van 
FW. Bennesteeg 2, 9000 Gent. Info: 
09/223.38.83. 

Za. 30 maart EDECEM: Om 20u. in 
zaal Elzenhof Kerkplein (Elsdonk): 14de 
Volkszangavond ,,Kom zing met mij". Toe
gang 200 fr VVK-kaarten: Robert Maes 
(03/457.12.03) Of Karel Degrijse 
(03/449.82.12). Org.: VNSE i.S.m. KK & 
FVV 

Za. 30 maart BERLAAR: Eerste vu-
schepenbal van schepenen Gustaaf Gey-
semans en Walter Luyten. In Zaal Familie. 
Met Discobar vanaf 21 u. Inkom 150 f r, wk. 
100 fr (482.11.93). 

Za. 30 maart BOECHOUT-
VREMDE: Kleding-inzamelaktie vanaf 9u. 's 
morgens voor Koerdistan. Info: Koen 
T'Sijen (03/454.48.03). 

za. 30 maart BOECHOUT-
VREMDE: VU-eetfestijn voor leden en sym-
patisanten in Kasteel Fruithof om 20u. Info 
en inschrijvingen: Koen T'Sijen, 
03/454.48.03. 

Za. 30 maart BERCHEM: Daguit-
stap naar Namen. Zie Antwerpen. Info: 
09/223.38.83. 

za. 30 maart NIJLEN: Vlaamse 
Kring Kempenland bakt heeriijke panne-
koeken in lokaal Kempenland. Ook op zon
dag 31 maart. Telkens van 13 tot 20u. 

za. 20 april BERCHEM: Bezoek met 
gids aan de tentoonstelling Paul Van Os-
tayen 100 in het AMVC, Minderbroeders
straat 22 te Antwerpen. Start: I0u.30. 
Bijdrage: 100 fr Org.: Vlaamse Kring Ber-
chem. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het partijbestuur van maandag 
jl. werd volgende mededeling verspreid: 
,.Volgende vrijdag wordt in Turijn de In
tergouvernementele conferentie opgestart 
die als opdracht heeft het in 1992 afgesloten 
verdag van Maastricht te evalueren en aan te 
passen 

De Volksunie vindt dat deze unieke gele
genheid moet aangegrepen worden om de 
Europese integratie In demokratlsche zin te 
reaktlveren. De vu wil echter alarm slaan 
Niets wijst er Immers op dat het Europa van 
Volkeren en regio's versterkt uit de inter
gouvernementele konferentle zal komen. De 
voorbereidende teksten reppen met geen 
woord over meer inspraak en participatie 
voor volkeren en regio's Ook de Belgsiche 
Regering lijkt niet van plan deze rechtmatige 
els van vele Europeanen, aan te kaarten. Voor 
de VU moet het federalistisch principe door
getrokken worden tot het Europese niveau 
om zo het democratisch deficit van de Unie 
te verminderen.. Europa mag nooit een su
perstaat worden, een verenigde staten van 
Europa, waaralleen de huidige lidstaten hun 
rol spelen. 

Het Is van uitzonderlijk groot belang dat ook 
Vlaanderen mee aanzit aan de onderhan
delingstafel van de IGC. Daarom dringt de VU 
er bij de federale regering op aan ook de 
gewesten en gemeenschappen effektief te 
betrekken bij de werkzaamheden van de 
IGC. 

Voor ons is het vanzelfsprekend dat de deel
staten mee moeten kunnen onderhandelen 
voor die beleidsterreinen waarvoor ze grond
wettelijke bevoegdheden dragen. Alleen zo 
kunnen immers de gerechtvaardigde be
langen van volkeren en regio's In de Eu
ropese strukturen aan bod komen. 

De VU wil er bovendien nog op wijzen dat 
Europa naast een Economische en Monetaire 
Unie ook een sociale en een werkgelegen-
heidsunie moet vormen. Wil Europa zijn ge
loofwaardigheid en het vertrouwen van de 
Europese burgers niet veriiezen. dan zal het 
daar dringend werk van moeten maken. De 
IGC biedt een unieke kans om werk te maken 
van een meer demokratisch en sociaal Eu
ropa. Wie ze laat schieten draagt een enorme 
verantwoordelijkheid." 

Beeldrijke 
attheuspassie 

Passietijd. Je hebt de platenzaken af
geschuimd op zoek naar het kruim van 
vertolkers, je laat je thuis verwennen door 
de autentieke benadering van de heren 
Harnoncourt of Koopman, en je bent zo 
pedant te denken dat je Bachs Mat-

theuspassie nu door en door kent. Tot je 
m het Lemmensinstituut iets wonderlijks 
ervaart, dat me, denkend aan het peil van 
haar recente uitvoeringen van Swerts' 
Marcuspassie en Orffs Carmina Burana 

toch weer niet verwondert. 

Tweehonderd koorleden en musici - af
gezien van de solisten meestal studenten 
van het Lemmensinstituut zelf - dom
pelen je door hun entoesiasme en hun 
zomerse stemmen in een wereld die je 
kent, maar die toch als nieuw ervaren 
wordt. 

Koren, orkesten en orgels staan volgens 

het principe van de chori spezzati ge

scheiden opgesteld. Voor de toehoorders 

een ruimte vol stemmen en klanken, voor 

dirigent Kurt Bikkembergs een uitda

ging' 

Bachs Mattheuspassie heeft nogal wat 
raakpunten met het Griekse drama. De 
evangelist als boodschapper, handelende 
personen die de spanningslijn bevolking, 
en een koor dat zoals bij Sophocles nu 
eens aan zelfbehoud denkt, dan weer lijdt 
met Kristus. 

Bachs Mattheuspassie is een proef van 
meesterschap, maar ook de boodschap 
van een diepgelovig man. Voor de koralen 
maakt Bach als een vorm van eerbetoon 
gebruik van tema's van voorgangers als 
Hassler en Isaac. Evenmin schuwt de 
meester klanknabootsing. Bits bv. klinkt 
het geschreeuw om de vrijlating van Bar-

rabas, als gekrijs van gieren de roep om 
Kristus te kruisigen. De aria's zijn meestal 
meditatieve reakties op het dramatisch 
gebeuren en een staalkaart van Bachs 
vakmanschap om stem en instrument niet 
naast, maar tegenover mekaar in vol
komen harmonie te plaatsen. 

Van de interpretatie door het Lemmen
sinstituut is me de visie op het geheel 
bijgebleven: het passieverhaal als drama 
en als gebed. Maar daarnaast het virtuoze 
spel van violen en gamba in de be
geleiding, de ingetogen Kristusfiguur van 
de Duitser Stefan Geyer, Jan Caals die als 
evangelist elke schakering en toets juist 
weet te treffen, de homogeniteit van de 
solisten - dienaars, geen lichtzoekers - , 
maar vooral het feit dat zoveel jonge 
mensen hier kiezen voor stilte en be
zinning. 

(wdb) 
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Toeristisch tijdschrift Viaams-Brabant DEZE WEEK IN 

Het eerste nummer van een nieuwe jaargang van 
Viaams-Brabant rolde van de drukpersen. Het 
tweemaandelijks toeristisch tijdschrift van de 
nieuwe provincie is bijzonder fraai uitgegeven. Het 
is een aanrader voor al wie zich in de heemkundige 
geschiedenis van Viaams-Brabant, de kuituur of 
het rekreatief toerisme in die provincie interes
seert. 
Er wordt telkens een stukje van de provincie 
verkend, nu eens wandelend, dan weer fietsend. 
Het eerste nummer bevat een wandeling in Has-
pengouw, in Ezemaal/Laar Verder doet Walter 
Evenepoel tie geschiedenis van de Lébergbronnen 
uit de doeken, die nu nog van belang zijn voor de 

plaatselijke ekonomie. In de eerste aflevering van 
een nieuwe reeks artikels over de band tussen een 
stad of dorp uit Viaams-Brabant met Brussel, 
wordt Affligem belicht. Lezenswaard is ook een 
bijdrage over de Molenheide, een heidegebied dat 
vorig jaar door de vzw Natuurreservaten aan
gekocht werd in Langdorp. Tenslotte wordt de 
militaire historikus LucDe Uös geïnterviewd. 
«. Viaams-Brabant. Losse nummers kosten 120 frank, een 

abonnement kost 600 fr. per jaar (6 nummers). Meer 
mformatie of een gratis proefnummer kan gevraagd 
worden bi) de Toeristische Federatie van Viaams-
Brabant, Diestsesteenweg 52, 3010 Leuven (tel. 
016/16.76.24). 

Knack 
MOTORBENDEN IN BELGIË 

I n u k ' i i i d lD i |ii 
K - : ' i . ' l K \ l l k ' iH 

OBUSSENSCHANDAAL 
Op -''"' III.1,111 km lil hol iiK'ci J.iii iK'ii i.i.ii oiuk' ohi 

• AANBEVOLEN HUIZEN # 

SPECIAL MANNEN 
I woixll ki iimk'Mn.'!, (';iil De KcN/or lotogr,!! 
X \a i i tic 111,kill i 11 Uiiil i5acluii;k'li is hack! 
c maiiiioiis |K\ lal \a i i Wcckc iu l K i u k k . 

SERIE "ONTDEK FRANKRIJK" 
deze week: Limousin 

KNACK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK 
EN VACATURE, NU TE KOOP! 

W'-^ip ^?;""F* WW-

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers. 

^ DEVRIESE ^ 
woonverllchting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

paan brugge-oostkamp^ 
V 050 35 74 04 , 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

WIJ hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

De beste merken, maken en plaatsen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 

Tel. 052/41.15.73 

TAVERNE-RESTAURANT 
NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis te 
tonen (zie toonbanl< ingang) , 

Brugge 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten - " ' ' 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

De Haan . 

Hoevel<ip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

HERENKLEDING 

mees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarl i jks verlof december De famil iezaak met traditie 
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RETSEN 
Fijne midweek superweekend 

3 Nachten G 
Luxe kamer, stilte gratis, R 

3x gastronomisch A 
half pensioen, bierdegustatie, T 

Normandische pannekoek I 
met koffie, s 

tevens fietsen ter beschikking etc... 
6.500 fr. per persoon 10 Km van 

de laatste dag uw kamer Brugge & 
tot IS.OOu. Oostende 

Missciiien het mooiste iiotel in Vlaanderen 

Knip me uit = 
fles champagne 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool, 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

de kamer, lekker lang slapen, 
kamer tot 15.00u. 

4.950 fr. per persoon. 

Hotel De Stokerij Oudenburg 
Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 

Bel voor folder maar,wees er vlug bij!!! 

ZAKENKANTOOR 

MARTENS-DE KEGEL 

N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 
054/33.43.47 

<alP üwqppgllit root ag docsi 

GELDPLAATSINGEN 

LENINGEN 

VERZEKERINGEN 


