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D
e v u kijkt met voorzichtig 

optimisme tegen de 

onderhandelingen over de 

hervorming van politie en Justitie aan. De 

meerderheidspartijen en VLD, VU en PRL-

FDF nemen aan deze onderhandelingen deel. 

Op het ogenblik dat we dit schrijven 

(maandag 18 mei, 13u.30) blijkt dat het met 

het 'Octopusoverleg' nog alle kanten uitkan. 

Deze namiddag kwam een technische 

werkgroep bijeen om zich te beraden over de 

regerings- en oppositievoorstellen in verband 

met de Hoge Raad voor Justitie. In de loop 

van de week wordt nog overlegd over de 

politiehervorming en de andere thema's in 

verband met de Justitiehervorming. 

Naar aanleiding van het SP-congres, zei 

voorzitter Fred Erdman zaterdag jl. dat de 

oppositiepartijen ,^een politieke spelletjes 

mogen spelen. Desnoods zal de regering alleen 

alle mogelijke hervormingen doorvoeren." De 

SP heeft het bijzonder moeilijk met een 

samengaan van lokale politie en rijkswacht, 

op zowel lokaal als federaal niveau. De partij 

verwijt bovendien de oppositiepartijen geen 

uitgewerkte, technisch haalbare nota te 

hebben opgesteld. 

De oppositiepartijen achtten het 

daarom noodzakelijk om zondag jl. een 

persconferentie te houden. Deze partijen 

wilden de bevolking duidelijk maken dat hun 

voorstellen verduidelijkt zijn. Aan de regering 

hebben de oppositiepartijen laten verstaan dat 

hun inbreng even waardevol is als deze van de 

regering. Zo stellen de oppositiepartijen voor 

om tussen het lokale en federale geïntegreerde 

politieniveau een 'verbindingsofficier' in te 

schakelen. Op deze manier zou de functionele 

band tussen beide politieniveaus gewaarborgd 

worden. Voorts stellen de vier 

oppositiepartijen voor één federale politie met 

drie korpsen - een criminele politie, een 

politie voor ordehandhaving en een speciale 

verkeerspolitie - in het leven te roepen. 

In navolging van het confederale 

principe eist de VU dat er geen verticale 

hiërarchische band tussen lokale en federale 

politie zou ontstaan. Vooral de SP stuurt 

daarop aan. Voor de VU moet in het bijzonder 

de lokale politie versterkt worden. De eertijds 

door de regering aangeduide 'nationale 

politie' kan in geen geval de lokale politie 

overklassen. Een principiële structurele 

tweeledigheid moet ook waarneembaar zijn 

binnen de Hoge Raad voor Justitie. In het 

voorstel van premier Dehaene is dit principe, 

noch de oprichting van een Vlaamse 

magistratenschool terug te vinden. Voor de 

VU is deze school én de oprichting van twee 

autonome colleges binnen de Hoge Raad van 

Justitie van fundamenteel belang. Pas dan is 

Vlaanderen structureel bevoegd voor de 

vorming, benoeming en bevordering van 

magistraten. Er mag worden aangenomen dat 

ook de VLD er zo over denkt. 

(evdc) 

ID21 verzamelde. 
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komen om de conferentie die handelt over 
Iclnderarbeid en l<inderuitbuiting l<racht bij te 
zetten. Aisvoorberei 
ding werd verleden weel< te Brussel een 
verklaring ondertekend waarin vakbonden, 
werkgeversorganisaties en de federale mi
nister van Arbeid zich er toe verbinden om 
samen strijd te voeren tegen de drie ergste 
vormen van kinderarbeid: slavenarbeid, ge
vaarlijke arbeid en de seksindustrie. 

Met wortel 
en tak! 

Het gaat nu niet meer over kinderarbeid bij 
ons, maar in verre landen. Volgens een schat
ting van de Wereldbankzou het om meer dan 
250 miljoen 5 tot 14-jahge kinderen gaan. In 
verre landen inderdaad, alhoewel wij in som
mige gevallen vanuit de verte mee ver
antwoordelijk (kunnen) zijn. Er bestaan vol
doende voorbeelden van Westerse bedrijven 
die hun producten laten maken in ateliers 
waar kinderen labeuren. Niet zelden wordt 
kledij - ook van topmerken - door hen ge
naaid of worden tapijten en matten door 
kinderhanden geweven of gevlochten. Uit-

B elgië was in de vorige eeuw na Engeland 
het eerste geïndustrialiseerde land. En 

alhoewel er wetten bestonden die kinder
arbeid beperkten was 1 op 10 arbeiders een 
kind. In weerwil van een keizerlijk decreet uit 
1813 werkten, ook tijdens de Hollandse tijd, 
duizenden kinderen in mijnen en fabrieken, 
In de huisnijverheid en in de landbouw. In zijn 
troonrede van 1842 pleitte Leopold I voor 
een wetsontwerp ,,om de kindsheid in de 
industrie te beschermen", niet om de kin
derarbeid af te schaffen. Gedurende tien
tallen jaren volgde het ene onderzoek het 
andere op. In 1884 werd eindelijk een wet 
gestemd met werkverbod voor jongens on
der de 12 jaar en voor meisjes onder de 14. 
Maar die wet bleef zonder enig praktisch 
gevolg! Onder druk van pnester Daens 
stuurde het parlement een onderzoekscom
missie naar de Denderstreek, het liep toen al 
naar de eeuwwisseling toe. Want de Kin
derwet ü\e eind 1889 werd goedgekeurd (80 
jaar na Engeland, 40 jaar na Frankrijk en 
Duitsland) bleef grotendeels dode letter, Pas 
in 1921, toen ook de achturen werkdag werd 
ingesteld, kwam er een wet die bepaalde dat 
„te zware arbeid voor kinderen onder de 16 
jaar strafbaar is"... 
Wij schrijven deze regels terwijl vanuit ver
schillende landen honderden mensen naar 
Cenève marcheren In de Global March Against 
Child Labour Daar willen ze begin juni aan-

zonderlijk lange werkuren in onwaardige om
standigheden misvormen de onvolgroeide 
mensjes. Het gedicht Fabrleksgalmen (uit 
1865) van Julius Vuysteke klinkt nu pathe
tisch, maar is perfect verplaatsbaar naar de 
Aziatische werkhuizen waar kinderen ver
minkt worden bij het bedienen van gevaar
lijke machines. 
Natuurlijk hoeft kinderarbeid niet altijd kin
deruitbuiting te zijn, zoals staatssecretaris 
voor Ontwikkelingssamenwerking Reginald 
Moreels (CVP) opmerkt {De Morgen. 15 mei). 
Toch liggen de twee doorgaans in mekaars 
verlengde en mag het geen excuus zijn om 
de schande te verschonen. Kinderarbeid 
maakt in het Zuiden vaak deel uit van de 
overlevingsstrategie van veel gezinnen, zoals 
de excellentie stelt, maar dat deed hij hier bij 
ons ook. Natuurlijk gaat het niet om on
betaalde hulp in het gezin, maar om arbeid 
onder dwang. En deze moet uitgeroeid wor
den met wortel en tak, of hij past in de 
economische realiteit van een land speelt 
geen rol. Kinderen moeten, zolang ze kind 
zijn, kind kunnen blijven en een opvoeding en 
onderwijs genieten Een bestel dat zoiets niet 
inziet, is niet waard te regeren. In tal van 
landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika is zeer 
weinig tot geen werkgelegenheid omdat re
gimes hun centen liever in prestigieuze pro
jecten steken dan in economische en cul
turele ontwikkeling. Of in de eigen zak! De 

totale teloorgang van Zaïre, de afrekeningen 
onder krijgsheren in Somalië en Soedan, de 
groei van kernmachten als India en Pakistan, 
de armensteden in Brazilië en Peru. Het zijn 
maar enkele voorbeelden van regimes die 
miljoenen van hun onderdanen tot op en 
over de rand van de hongerdood hebben 
gebracht. 
Kinderarbeid, kinderhandel, kinderprostitu
tie, slavernij, kindsoldaten; zij bestaan op 
grote schaal en worden niet zelden door de 
overheid georganiseerd, tot profijt van mul
tinationals, of in het geval van jeugdpros-
titutie om kapitaalkrachtigen te gerieven. Alle 
landen hebben de plicht kinderverdriet, deze 
ergste vorm van ellende, te bannen. Wie dat 
met doet, moet aangeklaagd worden' 
Het past natuuhijk met zich te mengen in de 
binnenlandse zaken van andere landen Maar 
waarom zou president Clinton een land, om
wille van kernproeven, wel mogen straffen 
en niet om zijn kinderarbeid of kinderuit
buiting? 
Dit land kan een bijdrage leveren tot een 
betere wereld, door samen met andere lan
den ,,de kinderarbeid te omsingelen", en 
door regimes die van goede wil zijn bij te 
staan om het probleem definitief uit te ban
nen. Dit moet ongetwijfeld de edelste vorm 
van ontwikkelingssamenwerking zijn! 

Maurlts van Liedekerke 



Fiets-reisje? 
Senator Bert Anciaux stelt al geruime tijd 

vragen aan de diverse federale ministers 

om erachter te komen hoeveel buitenlandse 

reizen zij al hebben ondernomen tijdens de 

lopende legislatuur. Ook naar de duur en 

de motieven van de reis wordt gevraagd. 

Vanzelfsprekend gaat de aandacht ook naar 

de kostprijs, opgesplitst naar hotel-, 

verplaatsings- en representatiekosten. 

Tot slot vraagt Anciaux ook naar het 

vervoermiddel. Uit de eerste antwoorden -

die overigens niet door alle excellenties 

met de gulle glimlach verschaft werden -

blijkt dat staatssecretaris van 

Ontwikkelingssamenwerking Moreels geen 

enkele verplaatsing naar het buitenland 

heeft gedaan per schip noch met ...de 

fiets. 

Deutschland über Alles? 
,,Aan onze grenzen groeit een nieuw, arrogant Duitsland 
dat voorrang geeft aan wat het beschouwt als de belangen 
van het eigen volk Een Duitsland dat lange tijd vooral naar 
de overkant van de Atlantische oceaan keek, maar nu 
opnieuw een plaats inruimt voor de oude geopolitieke 
Drang nach Osten (. ) ZIJ (de buurlanden/red ) hebben 
nog een andere reden om de evolutie van dichtbij te 
volgen de verontrustende nelging In de publieke opinie 
om nog eens een Duitse Allelngang te ondernemen." 

Manu Ruys In De Standaard van 14 mei 1998. 

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

Het Europees parlement heeft 
beslist reclame voor en sponsoring 
door tabaksproducten te verbieden. 
Uiterlijk tegen 2006 moet alle reclame 
voor tabaksproducten verbannen zijn. 

In het leger zitten relatief ge
zien niet meer racisten dan in andere 
groepen van de samenleving. 

De ferry Prins Flllp is verkocht 
aan een Deense rederij. De ferry was 
het pronkstuk van de ter ziele gegane 
RMT. De ferry ging van de hand voor 
goed 2 miljard, de helft van de kost.-
prijs. 

K i Gezien er al parlementaire vra
gen over gesteld zijn, mag veronder
steld worden dat iedereen weet heeft 
van de komst van de erectiepil. Magda 
de Calan bevrijdde senator Destexhe 
met de boodschap dat het nog goed 
120 dagen zal duren voor ze ook hier op 
de markt te verkrijgen is. 

De financiële sectie van de 
Brusselse BOB viel verleden week in de 
Tiveeicerkenstraat binnen. De PSC 
wordt ervan verdacht kabinetsmede
werkers te hebben gebruikt voor par
tijwerking. Dat druist in tegen de wet 
op de partijfinanciering. Voorlopig 
werd niemand in verdenking gesteld. 
Wel verdenkt de PSC-top er gewezen 
voorzitter Gerard Deprez van geklikt te 
hebben. 

Op het Toekomstcongres van 
de Vlaamse socialisten werd een vol
gens congresvoorzitter Norbert De 
Batselier rood-groen, radicaal-demo
cratisch, Vlaams en Europees pro
gramma goedgekeurd. De Sociale Ze
kerheid en de kinderbijslagen blijven 
evenwel federale bevoegdheden. 

Tijdens het congres van de 
Parti Soclaliste (PS) werd een oproep 
gedaan om de gelederen tussen de 
bekvechtende federaties te sluiten. 
Partijvoorzitter Busquin legde boven
dien sterk de nadruk op het verbond 
tussen Walen en Franstalige Brusse
laars. Er werd gepleit voor de invoering 
van een vierdaagse werkweek zonder 
loonverlies. 

Zanger Frank Sinatra, gebo
ren in 1916, bezweek verleden week 
vrijdag aan een hartaanval in Los An
geles. De rokkenjager, hartenbreker, 
gokker en acteur had vooral een mees
terlijke stem. 

ENTHOUSIASME 
De tweede ID-dag, zaterdag jl in Ant
werpen, verliep in een enthousiaste sfeer. 
Er was de door het pubhek fel gesmaakte 
redevoering van Yves Desmet, hoofd
redacteur van De Morgen. De cartoonist 
Nix kreeg met zijn originele tekeningen 
de lachers op de hand. Robert Mosuse, de 
zanger van Robbie Crown, kwam met een 
sfeervol optreden zijn steun aan ID21 
betuigen. Ook presentator Werther Van

der Sarren is bereid om in de ID21-boot te 
stappen. 

In hoeverre het engagement van de be
kende Vlamingen reikt, is niet erg dui
delijk. Voor sommigen is het (eventuele) 
samengaan van VU en ID21 een hin
derpaal. Aan de pers vertelde Vander 
Sarren enkel op een ID21 lijst te willen 
kandideren en niet op een VU-ID21-lijst. 
Daarop benadrukte Bert Anciaux dat zo
wel VU als ID21 een onafhankelijke po
sitie zullen blijven innemen. 

FLOR VAN NOPPEN 
Een andere opmerkelijk aanwezige in 
Antwerpen was Flor Van Noppen. Hij 
heeft met een aantal mensen een platform 
opgericht en wil daarmee naar buiten 
komen. Van Noppen, die op meerdere 
debatavonden als spreker wordt uitge
nodigd, zei aan de redactie „dat in alle 

partijen de jongeren niet aan bod komen. 

De meeste partijen zijn wel bereid om mij 

zonder enige voorwaarde een verkiesbare 

plaats aan te bieden. Dat ts geen de

mocratie, ik ben dan ook niet op het 

aanbod ingegaan. In feite heb ik schrik van 

partijen, de partijtop beslist wie wordt 

verkozen, er is dus geen sprake meer van 

een echte volksvertegenwoordiging. In af

wachting dat het kiessysteem wordt ver

anderd, wil ik mij bij voorkeur engageren 

voor een beweging. Al sluit ik deelname op 

een ID21-lijst niet uit." 

OVERTROKKEN 
ID21 wil de mens en zijn inbreng centraal 
stellen. Na de discussieronde tijdens de 
tweede ID-dag, zei Vincent Van Quic-

kenbome „dat 140 personen aan het 

woord kwamen. Over welke partij kan dit 

nu nog worden gezegd}" Het oordeel van 
de ambitieuze ID2rer is overtrokken. 
Ook tijdens het jongste, succesvolle VU-
congres konden heel wat VU-militanten 
het programma uittekenen en vooral ver
fijnen. Sommige militanten waren ook op 
de ID-dag aanwezig. Clara Hertogs, se
cretaris van het VU-arrondissement Turn
hout zei aan de redactie het ID21-project 
te steunen. „Levert het niets op dan is het 

een goede poging geweest, levert het wel 

iets op, zoveel te beter." 

MENSENMAAT 
Er kan niet beweerd worden dat de ID21-
groep geen thematisch ruim en volwaar
dig programma heeft voorbereid. Het 
programma is, aldus Bert Anciaux, „Eco

nomisch optimistisch, sociaal-progressief 

radicaal democratisch, pacifistisch, tole

rant, ethisch alert, Vlaamsvoelend en in

ternationaal denkend." 

ID21 kiest voor een economie op men
senmaat. Er wordt gepleit voor een ba
sisinkomen dat losgekoppeld wordt van 
arbeid. De hoogte van alle uitkeringen 
moet opgetrokken worden, terwijl de 
uitkeringen van hogere inkomenscate
gorieën bij het belastbaar inkomen wor
den gevoegd. Het recht op werkloos-

Hoe lang nog, 

Soeharto? 

2 

heidsuitkeringen wordt verbonden aan 
'activeringsvoorwaarden', zodat het 
recht kan opgeheven worden. ID21 pleit 
voor een belasting op de meerwaarde van 
kapitaal. Sociale uitkeringen worden op 
gemeentelijk niveau en door middel van 
een sociaal huis uitbetaald. 

LAKSE HOUDING 
Voor ID21 vergt armoedebestrijding een 
integrale aanpak. Handelaars die zich in 
de schulden hebben gestoken, moeten 
een nieuwe kans krijgen. Om dat te 
financieren betalen banken een solida
riteitsbijdrage op hun nettowinsten. ID21 
opteert voor een streng, maar aangepast 
veiligheidsbeleid. Verkeersagressie en 
roekeloos rijgedrag worden streng ge
controleerd en beboet. Zowel de 'zware' 
als 'kleine' criminaliteit worden op een 
passende manier bestraft. Tegelijk moet 
de overheid inspanningen leveren opdat 
de vele oorzaken van criminaliteit wor
den aangepakt. 

ID21 gaat fel tekeer tegen de lakse hou
ding tegenover racisme: „België is het 

land waar het racisme niet alleen NIET 

wordt bestreden, maar ook gesubsi

dieerd". Daartegenover moeten de nood
zakelijke juridische instrumenten in het 
leven geroepen worden die een actief en 
krachtdadig antiracismebeleid mogelijk 
maken. Voorts moeten zowel autoch
tonen als inwijkelmgen in onderling over
leg hun verantwoordelijkheid in de maat
schappij opnemen Voor ID21 moeten 
mannen en vrouwen evenredig verte
genwoordigd zijn op alle besluitvor
mingsniveaus. 

In Brussel moeten de 19 gemeenten en de 
agglomeratieraad worden afgeschaft. 
Hun bevoegdheden worden naar de 
Hoofdstedelijke raad overgeheveld. Daar 
krijgen de Vlamingen een gewaarborgde 
vertegenwoordiging van 21%; in het be
stuur heerst pariteit. Overigens moeten 
binnen het bestuur van de stad Brussel 
alle culturen medezeggenschap en ver
antwoordelijkheid krijgen. 

WORDT BLOK 
GEWEERD? 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
onderzoekt hoe het Vlaams Blok kan 
geweerd worden uit de beheersorganen 
van de Brusselse sociaal-culturele centra. 
De democratische partijen willen daarbij 
juridisch correct te werk gaan. Zo zouden 
de sociaal-culturele verenigingen zelf een 
kandidatenlijst kunnen voordragen. De 
VGC zou dan de samenstelling van deze 
lijst kunnen goedkeuren. 
Alsnog heeft het cultuurpact alle politieke 
partijen het recht op een vertegenwoor
diging in de socio-culturele instellingen. 
Toch denken de Brusselse democratische 
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waarde Heer 
Hoofdreaacfeur. 
Vriend De Liedekerken, het was me weer een mooi politiek 
weekje. Denkelijk kunnen ze daar in de Wetstraat ook al niet 
meer tegen de hitte want ik lees dat ze allemaal zeer kwaad 
waren over het feit dat dien Dutroux vrijgelaten zou worden. 
Tonny Van Parijs stond daar van zijnen tak te geven alsof hij met 
hem op de koffie moest en Lowie Van Velthoven - toch meer en 
meer de Eddy Wauters van de politiek - deed zwaargewichtig. Ik 
dacht dat hij een toeval zou krijgen. Die Geert Bourgeoisie van 

daar bij u deed het nog zo slecht niet op de radio: hij wilde pas 
een reactie kwijt als hij er iets van wist. Precies de werkwijze die 
ook ik mij toegeëigend heb, vriend De Liedekerken. 
In de politiek gaan vertoont ook grote gelijkenissen met het 
opdrinken van 6 tripels op één uur tijd: het is slecht voor het 
geheugen. Willy Claes wist het niet meer en nu ook Freddy 
Vreven niet. De Liedekerken: daar dampt mij de koekoek! Als 
gij of ik een auto van een half miljoen aankopen, dan weten we 
nog precies waar en hoe we dat deden. Maar als die par
tijmensjes ons belastinggeld verkwanselen, dan 'weten ze het 
niet meer'. Daar gaat het fout. De Liedekerken. 

Tot slot wil ik u er nog op wijzen dat ik met onzen Adam naar de 
bekerfinale ben geweest. Hij in het blauw-zwart, ik in het blauw
wit, kwestie van op alles voorbereid te zijn. Zelfs ons gezicht en 
onze haren hadden we gekleurd. Mochten we er niet in omdat 
we dan gevaarlijk waren omdat ze wisten voor wie we sup
porterden. Voetbal, een feest? 
Uw driedubbelgestreepte. 

De Gele Geeraerts 

RS. Laat u door de Bruine Maesen nooit een 'reflectiepil' 
aansmeren. Vraag hem eerst het woord te herhalen! 

• DOORDEWEEKS ^ 

partijen het Vlaams Blok uit de Brusselse 
sociaal-culturele centra te weren. Ze ba
seren zich daarbij op een recente uit
spraak van de rechter in kort geding. Zo 
had het Vlaams Blok een extra zitje 
opgeëist in de Raad van Beheer van de 
regionale zender TV-Brussel. De rechter 
verklaarde de klacht ongegrond. 

TALENTELUNC 
Er komt geen schot in de toepassing van 
het Brussels 'taalhoffelijkheidsakkoord'. 
Het akkoord bevat onder meer het dos
sier over het taaikader van de Brusselse 
brandweer. De Vaste Commissie voor 

Taakoezicht (VCT) is er niet in gelaagd 
daarover een eensluidend advies aan de 
Brusselse regering over te maken. De 
cijfers die minister Rufin Grijp (SP) over 
de brandweer voor advies aan het VCT 
had bezorgd, zo blijkt, zijn niet in over
eenstemming met het eind vorig jaar 
bereikte taalhoffelijkheidsakkoord. 
De Brusselse regering moet zich nu an
dermaal over het brandweerdossier bui
gen. Door het niet-unaniem advies van de 
VCT moet in feite een nieuwe talentelling 
plaatsgrijpen. Dat brengt het gehele taal
hoffelijkheidsakkoord in het gedrang. 
Ook daarover moet de VCT nog advies 
uitbrengen. Waarnemers verwachten dat 
de VCT het taalhoffelijkheidsakkoord zal 
afwijzen. 

CONTRACTEN 
De taalwetgeving bepaalt dat in het kleu
ter- en lager onderwijs in de facilitei
tengemeenten de lessen in het Frans kun
nen worden gegeven, indien zestien ge
zinshoofden van de betrokken gemeente 
daartoe een verzoek indienen. Voor deze 
scholen betaalt de Vlaamse gemeenschap 
jaarlijks zo'n 230 miljoen fr. aan wer
kingskosten en weddentoelagen. Norma
liter moet in de scholen een doorge
dreven onderricht van de Nederlandse 
taal worden aangeboden. Dat zou de 
integratie van de leerHngen - én ouders -
in Vlaanderen vereenvoudigen. Omdat 
de Vlaamse overheid geen controle op de 
scholen kan uitoefenen, wordt met de 
kennis van het Nederlands een loopje 
genomen. 

Bovendien hebben de zes randgemeenten 
voor hun Franstalige scholen contracten 
gesloten met Franstalige PMS-centra en 
de centra voor Medisch Schooltoezicht. 

Vlaams VU-volksvertegenwoordiger 
Etienne Van Vaerenbergh bezorgde de 
contracten aan minister van Onderwijs 
Luc Van den Bossche (SP). Deze was niet 
op de hoogte van de contracten. Ze zijn 
bovendien niet aan Vlaams minister van 
Binnenlandse Aangelegenheden Leo Peet-

ers (SP) overgemaakt. Volgens Van Vae
renbergh zijn de contracten in strijd met 
de taalwet. Ze zijn niet meegedeeld aan 

de Vlaamse overheid. Overigens zijn ze 
gesloten door de schepencolleges die daar 
niet bevoegd voor zijn. 

POLITIEKE KEUZE 
Zaterdag jl. hield het Overlegcentrum van % 

Vlaamse Verenigingen (OW) in het ^ 
Vlaams parlement een colloquium over 
de vraag welke justitiehervorming Vlaan
deren nodig heeft. Meerdere sprekers 
wezen erop dat de defederalisering van 
Justitie technisch perfect haalbaar is. Vol
gens stafhouder Boliau van de balie van 
Brussel is de splitsing ook in Brussel 
mogelijk. 

Het O W kwam tot het besluit dat de 
defederalisering van Justitie een louter 
politieke keuze inhoudt. 

ID 21 gaat 

door. 

T ijdens de tweede ID21-dag, zaterdag jl. in Antwerpen, 
werd intens gedebatteerd over een thematiscii ruim 

programma. Volgens Bert Anciaux kan niemand langer 
ontkennen dat er een alternatief voor een ander beleid 

wordt geboden. 

Bert Anciaux: 
,.ID21 leeft' 

Ongeveer 140 mensen namen in de voor
middag deel aan inhoudelijl<e discussies 
binnen de verschillende werkgroepen. Na 
de middag kwamen zo'n 250 personen 
hun steun voor de tweede ID-dag be
tuigen Daaronder bevonden zich VU-man-
data rissen als ondervoorzitter Nelly Maes 
en Brussels raadslid Sven Gat7. Ook de 
provinciaal voorzitter van VU-Oost-Vlaan-
deren Jan Cauüron, de gewezen Brusselse 
staatssecretaris VIc Anciaux en VU-secre-
taris LaurensAppeltansw3ren van de partij. 
In vergelijking met de eerste ID21-dag viel 
de geringere aanwezigheid van VU-Jon-
geren op. Daartegenover kwamen er wel 
meerdere oudere VU-militanten opdagen. 
In zijn slottoespraak riep Bert Anciaux, de 
bezieler van ID21, de bevolking op haar 
verantwoordelijkheid op te nemen en de 
politiek niet langer over te laten aan die
genen ,,dle het sinds Jaren verpesten." 
Voor Anciaux staan de ID21-sympathisan
ten synoniem „ voorde duizenden die vast 
en zeker vernieuwende stappen willen zet
ten. Nog altijd hoor ik dat ID21 een klein, 
niet-representatlef clubje is. ID21 groeit 
nochtans gestaag, terwijl de politieke par
tijen afkalven." 

Even voordien had Yves Desmet, hoofd
redacteur van De Morgen, in een fel ge
waardeerde toespraak Bert Anciaux een 
hart onder de riem gestoken. Desmet 

meende dat In dit land een nieuwe ge
neratie is opgegroeid ,,die niet langer van 
de wieg tot het graf begeleid wordt door 
een zuil, die het niet meer weet, geen 
grote dromen en utopieën meer heeft" 
Deze generatie, aldus Desmet, is met een 
zoektocht bezig, drijft op emoties en pikt 
thema's en personen è la carte. Voorlopig, 
zo is Desmet van oordeel, slagen de politici 
er niet in om de emoties van de nieuwe 
generatie te kanaliseren. Dat dreigt uit te 
lopen op een toename aan blanco-stem
men of het slapend rijk maken van het 
Vlaams Blok. Daartegenover bieden de 
nieuwe bewegingen en partijen alsnog 
geen alternatief.,, Net omdat emoties zich 
moeilijk in programma's laten vatten, ont
wikkelt zich een caleidoscoop aan nieuwe 
bewegingen en beweginkjes, aan nieuwe 
partijen en partijtjes, leder met zijn wimpel, 
ieder met zijn vlag. Vol goede bedoelingen, 
maar in deze verwarring en kakofonie 
voorlopig veroordeeld tot politieke ste
riliteit." Niettemin haalde de hoofdredac
teur vooral uit naar de verstarde klassieke 
partijen, verwees hij naar de pleinvrees van 
de politieke klasse en naar de angst van 
deze klasse om de nek uit te steken. ,,0m 
zoiets wel te doen moetje Bert Anciaux 
heten en bereid zijn Je dagelijks door een 
Wetstraatmilieu dat uitblinkt in cynisme 
voor een naïeveling te laten uitmaken." 

Aan Anciaux liet Desmet verstaan ,,het de 
moeite waard te vinden ermee door te 
gaan." in onverholen termen stuurde de 
hoofdredacteur op een nieuwe formatie, 
een nieuwe partij aan. Hij oogstte heel wat 
bijval toen hij meende dat deze de weg 
moet openen voor een paarse coalitie. 
Vandaar dat een nieuwe partij „levens
belangrijk is, ook al moet men beseffen dat 
zo 'n partij veel meer door figuren, emoties 
en beeldvorming zal gedragen worden dan 
door concrete programmapunten." 
Voor Bert Anciaux blijft het in de bedoeling 
liggen een alliantie tussen VU en ID21 te 
vormen. Aan de VRT-radio zei hij „nog 
steeds te hopen dat de alliantie er komt en 
dat er eventueel nog anderen bij de al
liantie zullen aansluiten". 
,,Zowel ID21 als de VU", zo benadrukte 
Anciaux tijdens de perslunch, ,,blijven 
evenwel hun onfhankelijke positie behou
den." Ook Anciaux steekt met onder stoe
len of banken een paarse coalitie genegen 
te zijn. ID21 is volgens Anciaux hét in
strument om een paarse coalitie te re-
allseren In tegenstelling tot Desmet, die 
op uitgesproken wijze de CVP van de 
macht verwijderd wil zien, is voor de se
nator ,,niet de vorm, maar de inhoud van 
paars belangrijk." Anciaux wil bovendien 
vermijden dat de nieuwe beweging door 
één populaire figuur gedragen wordt ,,Als 
zou blijken dat door mijn persoon de ver
dere ontplooing van ID21 verhinderd 
wordt, ben ik bereid een stap opzij te 
zetten." Allicht om te voorkomen dat bij 
een dergelijk scenario ID21 een ongeboren 
kind wordt, werd sterk de nadruk gelegd 
op het thematisch uitgebreid en gecon
cretiseerd programma. 
Bert Anciaux: „We staan er ID21 leeft, 
heeft inhoud en met vol zelfvertrouwen is 
het moment aangebroken om met ons 
vernieuwend, onafhankelijk en volwaardig 
project de boer op te gaan." 
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stof tot spreken 
Minister Pinxten heeft weliswaar verboden 

om tijdens de jaarlijkse Krakelingenworp in 

Geraardsbergen massaal levende visjes op te 

drinken, maar staat dat volgens Hugo Van 

Dienderen wel toe aan enkele 

'vooraanstaanden' om de traditie in ere te 

houden. „Een levend visje heeft pijn als dit in 

een glas wijn zwemt en levend opgeslokt 

wordt, onaf gezien of dit laatste nu gebeurt 

door een gewone burger of door een 

vooraanstaande persoon" argumenteert het 

Agalev-kamerlid. De minister meent niet dat 

er van discriminatie sprake is omdat het 

organiserend comité volledig vrij is te 

beslissen wie de echte vis mag drinken. „Het 

ceremonieel dient qua omvang evenwel 

beperkt te blijven tot het in stand houden 

van de traditie." De minister oefent ook geen 

druk uit om in de toekomst marsepeinen 

visjes te gaan gebruiken. 

4 

• WETSTRAAT ^ 

A Is gevolg van een interpellatie van Vlaams 
parlementslid Chris Vandenbroeke (VU) 

iieeft het Vlaams parlement een ,,met reden 
oml<lede motie" aanvaard. Daarin wordt de Vlaamse 

regering opgedragen een beleidsbrief over een 
noodzakelijk aangepast bevolkings- en gezinsbeleid 

uitte werken. 

Proces van 
ontgroening 

De wetenschapper, Vlaams parlementslid 
en gemeenschapssenator Chris Vanden

broeke onderzoekt reeds jaren de demo
grafische- en sociaal-economische evolutie 

in Vlaanderen. Ook over de historische 
ontwikkeling van Vlaanderen op deze ter
reinen schreef hij meerdere bijdragen. 
Vandenbroeke grijpt niet enkel naar het 

Het Memoriaal en 
de EU-burgers 

Zoals bekend heeft de Vlaamse regering 
de meertalige gids Welkom-in-Vlaanderen 
verspreid voor alle EU-burgers die zich In de 
Rand hebben gevestigd of van plan zijn om 
dat te doen. Op die manier zij op de hoogte 
gesteld van het reilen en zeilen in Vlaan
deren, wordt hen begrip gebracht voor de 
specifieke Vlaamse situaties, bovendien een 
stimulans tot integratie 

Vlaams parlementslid Kris Van Dijck looft 
het feit dat in de gids naast histonsche, 
culturele en vele andere aspecten bijzondere 
aandacht wordt besteed aan toerisme, 
Vlaamse steden en landschappen. „ Toch mis 
Ik iets. De iezer wordt meegevoerd naar de 
Vlaamse kust en het onmiddellijke hinter
land, met name leper en het dramatische 
oorlogsverleden van 14-18. Er is de ver
wijzing naar de meer dan 150 begraafplaat
sen in de streek van leper en Passendale, de 
bunkers en de loopgraven, het oorlogsmu
seum in de Lakenhalle en de Menenpoort. Er 
is bovendien de herinnering aan de meer dan 
54.000 gesneuvelde Britse soldaten. Maar, er 
wordt met geen woord gerept over het 
Memoriaal van de Vlaamse gemeenschap en 
de duizenden gesneuvelde Vlaamse soldaten 
en andere jongeren van over de hele we
reld." 

Aan de Vlaamse minister-president vroeg 
Van Dijck waarom het IJzermonument in 
Diksmuide niet in de gids is opgenomen, 
terwijl dit voor andere monumenten In de 
streek wel het geval Is. 

De minister-president antwoordde dat in 
de brochure de nodige aandacht werd be
steed aan de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Hij 
erkende dat in het hoofdstuk over de kust
streek specifiek werd Ingegaan op het oor
logsgebeuren rond leper. „In de Angelsak-

Vlaams parlementslid Kris van Dijck kon 
bekomen dat het Memoriaal van de Vlaamse 
gemeenschap In de gids voor EU-burgers zal 

vermeld worden. 

sische wereld Is leper het bekendste slagveld. 
Nergens ter wereld sneuvelden er op zo'n 
kleine oppervlakte zoveel militairen van het 
Britse imperium. Tijdens WOl vond Immers op 
de hoogten rond leper vier jaar lang de 
hevigste confrontatie plaats tussen Britten 
en Duitsers, die via leper de Britse kanaal-
havens wilden bereiken. Daar de gids zich dus 
vooral tot EU-burgers, waaronder heel wat 
Duitsers en Britten, richt, werd ingegaan op 
de slag rond leper Vanzelfsprekend doet dit 
geen afbreuk aan de waarde van het IJ
zermonument ter nagedachtenis van de vele 
Vlaamse en andere getroffenen, ik heb op
dracht gegeven aan de administratie om In 
een volgende editie van de brochure het 
Memoriaal van de Vlaamse gemeenschap te 
vermelden. 

(evdc) 

Chris Vandenbroeke: „De 
demografische toestand In 
Vlaanderen Is dramatisch." 

verleden terug om het heden te begrijpen, 
hij wil ook proberen de toekomst te voor
spellen. Zoiets noemt men futurologie. 

DRAMATISCH 

Reeds jaren verwittigt wetenschapper Van
denbroeke voor de nadelige gevolgen van 
de ondermaatse vruchtbaarheid in Vlaan
deren. ,flet proces van ontgroening waar

mee een vruchtbaarioeidsniveau tot ver 

beneden de noodzakelijke vervanging van 

generaties wordt bedoeld, is reeds sinds 

1970 aanwijsbaar." Opdat de Vlaamse 
generaties elkaar kunnen vervangen zou
den 2,1 kinderen per vrouw moeten ge
boren worden. De cijfers van 1991 leren 
dat het gemiddeld aantal kinderen per 
vrouw 1,6 kind bedraagt. 
Chris Vandenbroeke: ,Jiet kan blijkbaar 

verkeren. Begin jaren 1960, toen Wallonië 

zich reeds een hele tijd met een uitge

sproken daling van bet geboortecijfer ge

confronteerd zag, lieten de bekende Franse 

demografen A Sauvy en R. Pressat de 

historische woorden noteren: 'La Wallonië 

se suïcide'. Intussen zijn we ruim drie 

decennia verder. Naar aanleiding van de 

jongste volksstelling van 1991 werden op 

een gestandaardiseerde wijze, gemeente per 

gemeente en voor het ganse land de ge

gevens i.v.m. de vruchtbaarheid in kaart 

gebracht. De regionale verschillen springen 

meteen in het oog. Het Noord-Zuid con

trast van weleer, gekenmerkt door een 

bovenmaatse vruchtbaarheid in Vlaande

ren versus een benedenmaatse gemiddelde 

score in Wallonië, is sinds de voorbije 

decennia aan een complete wijziging toe. 

Vandaar de ontnuchterende conclusie zoals 

ze zich bij het presenteren van de be

volkingsatlas van 1991 aandient: 'de de

mografische toestand van Vlaanderen is 

dramatisch'. 

GENEREUS? 

Een dergelijk proces van ontgroening 

vormt meteen de aanzet voor een duur

zame veroudering inzake de leeftijdsop
bouw. Deze evolutie wordt nog versterkt 
door wat men 'de vergrijzing in de ver
grijzing' noemt. In Vlaanderen is de le
vensverwachting opgelopen tot een ge
middelde van 76 jaar voor mannen en 81 
jaar voor vrouwen. Deze verhoudingen 
liggen internationaal bekeken aan de hoge 
kant. In vergelijking met Wallonië ligt de 
levensverwachting in Vlaanderen twee tot 
drie jaar hoger. „Vlaanderen is tegen een 

versneld tempo aan het verouderen met alle 

gevolgen vandien voor de S-Z van na het 

jaar 2010. Het is een reden te meer om de 

toekomstgerichte inschatting van zowel de 

uitbouw als de financiering van de S-Z in 

Vlaanderen extra attent op te volgen. Er 

moeten navenante en passende accenten 

worden voorzien, in het bijzonder voor wat 

de kostencompenserende onderdelen - kin

derbijslagen en gezondheidszorgen - van de 

S-Z betreft. Zoveel is duidelijk. De toe

komst van de verzorgingsstaat juist in

schatten en uitbouwen vraagt als vanzelf 

om een geëigende aanpak met specifieke 

accenten in Vlaanderen en Wallonië. Dat 

houdt minstens een gedeeltelijke defede-

ralisering van de S-Z in." 

Vandenbroeke stipt evenwel aan dat reeds 
binnen de huidige bevoegdheidsverdeling 
voor een passende bijsturing van het beleid 
kan geopteerd worden. De optimale be
hartiging van het gezinsbeleid moet als een 
basiscomponent van de gemeenschaps
materies beoordeeld worden. ,flet prijs

kaartje dat daaraan verbonden is, moet nu 

eenmaal door de gemeenschappen inge

bracht worden. In die zin is het open vraag 

hoe genereus wij vanuit Vlaanderen deze 

toekomstgerichte uitdagingen willen aan

pakken. In hoeverre is men bereid om de 

nodige financiële ruimte voor een geac

tualiseerd gezinsbeleid vrij te maken? Dat 

het hierbij om een erg omvattende pro

blematiek gaat, die bovendien een tactvolle 

en discrete aanpak impliceert, moge dui

delijk zijn." 

Aan Vlaams minister van Welzijn Luc 

Martens (CVP) vroeg het VU-parlements-
lid of de Vlaamse regering bereid is meer 
gezins- en kindvriendelijke maatregelen 
m.b.t. het ouderschapsverlof te financie
ren? Is de Vlaamse regering bereid om, 
zoals met succes in de Scandinavische 
landen gebeurde, voor een 'batterij' aan 
maatregelen te zorgen die als gezins- en 
kindvriendelijk te kenmerken zijn? Deelt 
de Vlaamse overheid de mening dat de 
overheid er alles moet aan doen om in de 
postmoderne maatschappij alle criteria te 
vervullen in functie van een kindvrien
delijk milieu zonder daarom in popu
listische excessen te vervallen? 
De Vlaamse regering kan alvast beginnen 
met het opstellen van een doordachte 
beleidsbrief ter zake. 

(evdc) 
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H et was een merkwaardige verkiezingscampagne 

voor de Nederlandse Tweede Kamer. Geen 

centraal thema, de politieke zwaargewichten Wim 

Kok en Frits Bolkestein heersten in de media, maar 

zij wisselden frequente aanvallen op eikaars 

standpunten af met wederzijdse 

aanhankelijkheidsverklaringen. De Nederlandse 

kiezer vond het allemaal best, want PvdA en WD 

wonnen beide evenveel. 

De grootste oppositiepartij, het onder 
Lubbers nog zo machtige CDA, kwam er 
in de verkiezingscampagne niet aan te 
pas. De voormalige diplomaat Jaap de 
Hoop Scheffer „verloor" ook nog eens 
het verkiezingsdebat van 5 mei en zijn 
partij moest vijf zetels prijsgeven. Het 
CDA is nu in de Tweede Kamer de derde 
partij. D66 verloor met tien zetels nog 
aanzienlijk meer, maar was toch tevre
den omdat de partij net groot genoeg 
bleef om mee te kunnen doen aan een 
waarschijnlijk tweede paarse kabinet. 

PREMIERBONUS 

De Nederlandse verkiezingscampagne 
wordt steeds meer hoofdzakelijk een 
mediacampagne. Het toespreken van ro
kerige bovenzaaltjes, huis-aan-huis aan
bellen, grote verkiezingsmanifestaties en 
het aanspreken van kiezers op de kermis; 
het gebeurt allemaal steeds minder en als 
het gebeurt dan bij voorkeur met enkele 
camera's in de buurt. Raamaffiches van 
politieke partijen waren tien jaar geleden 
nog een gangbaar verschijnsel in villa en 
arbeiderswoning, maar zijn nu een zeld
zaamheid. De ooit zo keurige Neder
landse politiek amerikaniseert. Steeds 
minder kiezers stemmen altijd op de
zelfde partij. Het imago van de par
tijleider geeft vaak de doorslag. 
De Partij van de Arbeid ging de cam
pagne in met een glamourfoto van Wim 
Kok van de hand van popfotograaf Arn
old Corbijn met daarop de woorden 
„Sterk en sociaal". Logo en partijnaam 
stonden klein in een hoekje. De be
doeling was duidelijk: de Partij van de 
Arbeid wil de premierbonus verzilveren 
en is daar overduidelijk in geslaagd. 
Belangrijk onderdeel van de campagne 
waren trouwens reclame op en bezoeken 
aan met name regionale radio- en TV-
zenders, waar de populaire premier 
rechtstreeks debatteerde met het volk. 
De rechtse W D domineerde het nieuws 
middels dagelijkse persconferenties met 
ministers die ouderwets waarschuwden 
voor het „opschuiven naar links" van 
coalitiepartner Partij van de Arbeid. In 
de persoon van Frits Bolkestein beschik
ken de liberalen over een scherp debater, 
die in Nederland met graagte de dis
cussie over allochtonen op gang bracht. 
Bolkestein heeft zich de afgelopen jaren 
als partijleider in het parlement zo 
scherp geprofileerd, dat bij menigeen de 
twijfel rees over mans geschiktheid als 
premier. Eerste minister zal Bolkestein 
niet worden, maar hij boekte met 38 
zetels wel het beste WD-resultaat ooit. 

POTVERTEERDERS 

Het optreden van PvdA en W D gaf de 

campagne een beetje een wezenloos ka

rakter. Het hameren van Kok op een 
socialer beleid in de komende jaren 
werpt onmiddellijk de vraag op waarom 
hij de afgelopen jaren geen socialer be
leid voerde. 
Dit gegeven was uiteraard koren op de 
molen voor GroenLinks en de voor
malige maoïsten van de Socialistische 

Partij, die stevig wonnen. Bolkestein 
waarschuwde op zijn beurt voor so
cialistische „porverteerders" of zijn mi
nisters haastten zich om te zeggen dat 
juist met de sociaal-democraten goede 

treden van Kok denken aan voormalig 
PvdA-premier Willem Drees. Evenals va

dertje Drees is Kok sober, zuinig, sociaal 
bewogen en van eenvoudige komaf. Na 
de verkiezingen toegejuicht worden als 
King of the Netherlands kan een man als 
Kok dan ook niet waarderen. 

Nederland stemt 
paars én progressief 

afspraken gemaakt kunnen worden. De 
campagne ontbeerde met andere woor
den een stevig thema, waarover de kan
didaten de degens konden kruisen. 
Het zwakke optreden van het CDA is 
ongetwijfeld een belangrijke oorzaak 
voor de groei bij de W D . Het CDA 
voerde naar eigen zeggen een „ouder
wetse" campagne, met veel bezoeken 
aan de regio, met ballonnen, muziek en 
avonden met sprekers en... psalmen. 
Voor de lange termijn niet onverstandig, 
maar in het nieuws ontbrak het CDA 
dagenlang. 

Bovendien zou Jaap de Hoop Scheffer de 
„nestgeur" missen van een traditionele 
christen-democraat. De Hoop Scheffer 
heeft met zijn krijtstreeppakken een iet
wat conservatieve uitstraling, maar ging 
de verkiezingen in met een christelijk-
sociaal programma. Dat zorgde voor 
verwarring bij de kiezers, die De Hoop 
Scheffer veelal onecht vinden. Het CDA 
verloor opnieuw veel terrein in Brabant 
en Limburg, waar steeds minder kiezers 
zich in het stemhokje door het katho
licisme laten leiden. 

MELKERTBANEN 

Een belangrijke verklaring voor de Ne
derlandse stembusuitslag is de tevre
denheid bij grote delen van het elec
toraat over premier Kok en het eerste 
paarse kabinet. Geholpen door de po
sitieve economische ontwikkeling is 
Paars-1 er in geslaagd om zelf tien
duizenden nieuwe banen te scheppen. 
Het gaat hier wel om „kunstmatige" 
banen volgens critici, zoals Melkert-
banen - genoemd naar minister voor 
Sociale Zaken Ad Melkert - , banen
poolbanen en jeugdwerkgarantie-banen. 
Maar banen zijn banen, herhaalde Kok 
dagelijks. 
Veel oudere Nederlanders doet het op-

INFORMATEUR 
Koningin Beatrix heeft PvdA-er Klaas de 
Vries aan het werk gezet als informateur 
met een rmme opdracht. Dit betekent 
dat hij behalve Paars-2 ook de the
oretische mogelijkheid PvdA-CDA-
GroenLinks mag nagaan. Paars-2 zal er 

wel komen, maar krijgt het zeker niet 
gemakkelijker dan Paars-1. De verlie
zende regeringspartij D66 wil zich na de 
verkiezingsnederlaag beter profileren en 
stelt een aantal stevige eisen. Daarnaast 
is de W D zeer beducht voor de hnkse 
meerderheid in de Tweede Kamer. De 
liberalen willen een gedetailleerd re
geerakkoord, om verregaande „linkse" 
kamerbesluiten voor te zijn. De PvdA 
heeft juist geen behoefte aan een ge
detailleerd regeerakkoord. Kortom, de 
kans is aanwezig dat na de saaie cam
pagne van '98 de Nederlandse politiek 
weer wat spannender wordt. 

Onno F. Falkena 

Frits 

Bolkestein 

voerde zijn 

WD naar het 

grootste 

zetelaantal 

ooit. Of dit 

hem een 

ministerpost 

zal opleveren 

in Paars-2 is 

nog een open 

vraag. 

s 

Geen paarse 
meerderheid in Frysian 
Paars is zeker niet in heel Nederland populair. 
Afgaande op de verkiezingsuitslag in Fr/sl3n 
zouden PvdA, WD en D66 geen meerderheid 
hebben. Dat komt vooral door de relatief 
lage scores van VVD en 066, die in FrysiSn 
veel kleiner zijn dan in de randstad. Het zo 
geplaagde CDA haalt In Fryslên 10 zetels 
meer dan landelijk gemiddeld. Het CDA komt 
als oppositiepartij op voor de belangen van 
landbouw en platteland en die boodschap is, 
ondanks het slechte nationale resultaat van 
de partij, In FryslSn duidelijk verstaan. De 
stembusultslag bezorgt overigens slechts 
een zeer beperkt aantal Friezen een zetel in 
Den Haag. De vier grootste partijen hebben 
leder slechts één Fries in hun fractie, waar
mee FryslSn duidelijk opnieuw wordt on
derbedeeld. 

De uiterst afwijkende uitslag en de kritiek in 
FryslÉn op paars maken eens te meer dui
delijk dat een regionale noordelijke lijst, in
gediend door partijen als de Frysk Nasjonale 
Partij en de formatie Nieuw Foarum in Gro
ningen en Drenthe, zeker kansen had ge
boden op een bevredigend resultaat, 

JAMMER 

Kort na de paasdagen, een kleine maand voor 
de verkiezingen, sloot het paarse kabinet nog 
een beperkt akkoord met Noord-Nederland 

over de toekenning van de zogenaamde 
Langmangelden. Langman was voorzitter 
van een regeringscommissie die voorstellen 
deed voor het wegwerken van de econo
mische achterstand van Noord-Nederland. 
Van de 10 miljard die de liberaal Langman 
eiste, zei Kok uiteindelijk slechts 4 miljard toe. 
FNP en Nieuw Foarum hadden toen het 
besluit om - o.a. vanwege de hoge kosten -
niet aan de verkiezingen mee te doen al 
genomen. 
Achteraf Is dat jammer. Het beperkte Lang-
man-akkoord, het randstadkabinet, de zeer 
beperkte aanwezigheid van aansprekende 
Friezen op andere kieslijsten, het zijn allemaal 
factoren die een gecombineerde lijst van 
FNP en Nieuw Foarum zeker veel publiciteit 
en enkele tienduizenden stemmen hadden 
kunnen opleveren, Zo'n Fries/noordelijke lijst 
had bovendien Friese kandidaten bij andere 
partijen aan een hogere plaats op hun lijst 
kunnen helpen. Het was sowieso positief 
geweest voor de Friese Invloed in Den Haag, 
mits een bevredigend aantal stemmen wor
den gehaald. De Frysk Nasjonale Partij heeft 
inmiddels wel het besluit genomen om in 
ieder geval aan volgende Tweede Kamer
verkiezingen deel te nemen Dat is in 2002, of 
kort na de val van Paars-2, 

(opf) 
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- Is het juist dat een „muziektheater" niet 

voor de hoger geciteerde betoelaging in 

aanmerking komt? 

CULTURELE HOOFDSTAD 

J.-M. Bogaert: „In de toelichting bij mijn 

vragen heb ik de minister op het hart 

gedrukt dat er in Brugge reeds geruime tijd 

behoefte is aan een degelijke concertzaal 

met voldoende ruimte en technische ac-

Schepencollege 
verkracht 

Mechels structuurplan 

Brugge 
krUgt concertzaal 

Midden 1997 ondertekende minister van 
Cultuur Luc Martens (CVP) een protocol 
met vertegenwoordigers van de stad 
Brugge en de provincie West-Vlaanderen 
betreffende een op te richten concertzaal 
te Brugge. 

Er werd toen in het vooruitzicht gesteld 
dat de Vlaamse regermg 500 miljoen fr. 
zou inbrengen in de bouwkosten, die 
oorspronkelijk op 1 miljard geraamd wa
ren. 

Er was toen sprake van een zuivere con
certzaal met een capaciteit van 1.200 
zitplaatsen. Uit een haalbaarheidsstudie 
bleek naderhand dat 1.600 a 2.000 zit
plaatsen noodzakelijk zijn om de zaal 
commercieel leefbaar te maken. 
J.-M. Bogaert: „Inmiddels doen verschil

lende verhalen de ronde. De zaal zou 

maximaal 800 d 1.000 zitplaatsen mogen 

hebben, er zouden uitsluitend concerten 

mogen georganiseerd worden en er zou 

geen privé-inbreng mogen zijn. Vandaar 

mijn vragen aan de minister." 

- Heeft de Vlaamse regering reeds prin
cipieel beslist over de hoogte van een 
eventuele toelage en zo ja, hoeveel? 

- Welke concrete voorwaarden werden 
aan deze eventuele toelage verbonden? 

- Is het juist dat er geen privé-inbreng zou 
mogen zijn? 

commodatie om ook grote concerten, 

opera's, enz. naar onze stad te halen." 

Minister Martens antwoordde duidelijk 
„Op de begroting 1998 is 50 miljoen 

voorzien, die deel uitmaken van een totaal 

bedrag van 450 miljoen die voor de bouw 

van een concertzaal in Brugge werden 

begroot. Deze inspanning kadert volledig 

vu-Randdag op TV1 
Hoe moet Vlaanderen reageren op het Franstalig 
imperialisme m Vlaams-Brabant? De Vlaams-Bra-
bantse parlementsleden Etienne Van Vaerenbergh en 
Annemie Van de Casteele verduidelijken alvast het VU-
antwoord. Bestendig Afgevaardigde Herman Van Aut-
gaerden licht de initiatieven van de provincie Vlaams-
Brabant toe. Meteen ook een oproep voor en een 
voorsmaakje van de eerste VU-Randdag op 30 mei 
e.k "Kies de kant van de Rand!" 
c& VNOS, op dinsdagavond 26 mei e.k., TVl, omstreeks 

23u20. 

Jean-Marie Bogaert 

in de kandidatuur van Brugge als culturele 

hoofdstad in 2002. Over bet aantal zit

plaatsen of over mogelijke inbreng van een 

privé-partner bestaat geen enkel veto bin

nen de Vlaamse regering. Wij komen niet 

tussen in de exploitatie van de zaal en het 

staat de stad Brugge vrij er ook andere -

maar aanverwante - dingen te doen dan 

louter concerten organiseren. Als de ac

commodatie in die zin dient aangepast te 

worden, zullen wij ons daar niet tegen 

verzetten." 

J.-M. Bogaert: „Ik dank de minister voor 

zijn engagement. Maar hoop dat de stad 

op haar beurt de engagementen in verband 

met inspraak van cultuurraad. Kunsten-

overleg Brugge enz., nu ook zal waar

maken." 

Het was burgemeester Bervoets (SP), die 
als eerste de idee van een industriële as 
tussen Willebroek en Mechelen ter sprake 
bracht. Hij verdedigde dit plan met het 
argument dat het enige échte probleem in 
Mechelen het tekort aan industrieterrei
nen is. Van kortzichtigheid gesproken... 
Eric D'Hiet, VU-afdelingsvoorzitter, in-
terpelleerde daarover de schepenen. Zij 
lieten weten dat hen geen enkel plan voor 
bijkomende industrieterreinen bekend 
was, ook niet aan de grens met Willebroek. 
Blijkbaar ging het slechts om een vrij
blijvend hersenspinsel van de burgemees
ter, althans zo leek het toen nog. 

In februari hernam de voorzitter die ook 
raadslid is van de gemeentelijke adviesraad 
zijn vraag. Schepen Pepermans (Agalev) 
stelde in zijn antwoord opnieuw dat hem 
geen enkel plan bekend was. Een maand 
later gaf hij echter schoorvoetend toe dat 
de GOM-Antwerpen vragende partij is om 
het gebied rond het Rupelkanaal en de 
Mazda-site (Ring van Willebroek) om te 
zetten in industriezone. 
Begin mei verscheen in Gazet van Ant

werpen een artikel waarin schepen Stevens 
(CVP) stelt dat Mechelen zelf in indus-
triegronden wil voorzien in de Stom-
pershoek. Het schepencollege volgt blijk-

OOST-VLAANDEREN 
vr. 29 mei LiBBEKE: Guldenspo-

renkaarting Belotten 1998. Vierdaagse 
prijskaartlng met telkens 4.000 fr. vooruit 
+ inleg + trofeeën. Vandaag in zaal 't 
Osken, Kapellestraat, Denderbelle. inschrij
ven vanaf I9u., aanvang 20u. inleg: 50 fr. 
per deelname. Org. i.s.m. VU-Lebbeke. 

Vr. 19 Juni LEBBEKE: Guldenspo-
renkaarting Belotten 1998. Vierdaagse 
prijskaartlng met telkens 4.000 fr. vooruit 
+ inleg -t- trofeeën. Vandaag in zaal Edel-
wijsss, Jules De Buckstraat, Lebbeke. In
schrijven vanaf I9u., aanvang 20u. Inleg: 
50 fr. per deelname. Org. i.s.m. vu-Leb-
beke. 

Za. 20 Juni GAVERE: 16de Zomer-
barbecue. Vanaf I9u.30 in zaal Nova, 
Steenweg 82 te Asper Aperitief, hapjes, 
scampi's.varkensham en dessert (600 fr. 
p.p.; -18j. 300 fr). Inschrijven vóór 18/6 bij 
bestuursleden. Org.: vu-Gavere. 

vr. 26 juni LEBBEKE: Guldenspo-
renkaarting Belotten 1998. Vierdaagse 
prijskaartlng met telkens 4.000 fn vooruit 
+ Inleg + trofeeën. Vandaag in Speedy 
Saloon, Brusselsese Steenweg 310, Leb
beke. Inschrijven vanaf I9u., aanvang 20u. 
Inleg: 50 fr. per deelname. Org. i.s.m. VU-
Lebbeke. 

zo. 28 Juni OUDENAARDE: Bar 
becue van vu-Oudenaarde. vanaf 12u.30 in 
Dorshuls „De Linde", Berchemweg 250 te 

Melden. Deelname: 400 fr, kinderen tussen 
6 en 12j.: 250 fr. Org.: VU-Oudenaarde 
i.s.m. Vlaamse Vriendenkring. 

Vr. 3 Juli LEBBEKE: Culdenspo-
renkaarting Belotten 1998. Vierdaagse 
prijskaartlng met telkens 4.000 fr vooruit 
+ inleg -i- trofeeën. Vandaag in zaal Gil-
denhuis, Aalsterse straat 135 te Wieze. 
Inschrijven vanaf 19u., aanvang 20u. Inleg: 
50 fr per deelname. Org. i.s.m. VU-Leb
beke. 

vr. 10 Juli CENT: 11 juli-viering van 
WVC-Cent. Om 15u. in zaal Reynaert, Rey-
naertstraat. Gastspreker: Koen Baert. 
M.m.v. Rony Ranke en Emiel Hullebroeck-
koor Gratis toegang. Ruime parking, info: 
Robert De Geyter, 09/225.09.42. 

WEST-VLAANDEREN 
WO. 20 mei ROESELARE: V-Club 

voor kinderen. Volksspelen maken. Deel
name 150 fr. Van 13u.30 tot 16u.30 in 't 
Laag Plafond, Caalpersstraat 2. Org.: Vla-
najo. 

WO. 20 mei BRUCCE: VWG-
Brugge viert 25-jang bestaan. Info bij het 
bestuur 

WO. 27 mei IZEGEM: V-Club VOOr 
kinderen. Afscheidsfeest. Deelname 100 fr 
Van 13U.30 tot 16u.30 in De Drie Gezellen, 
IMentenhoekstraat. Org.: Vlanajo. 

WO. 27 mei BRUGGE: Katrien 
Craeye spreekt over ,,Hulpcentrum 100". 
Om 15u. in de Magdalenazaal, Violierstraat 
7. Deuren om 14u. Na de activiteit is er 
koffietafel voor wie dit wenst. Org.: VWC-
Brugge-Noord. 

Do. 28 mei IEI>ER: Bezoek aan 
,,leper de verdwenen stad". Tentoonstel
ling in het stedelijk iviuseum, teperieestraat 
31. Samenkomst om 14u. aan het museum. 
Drg;:Wl. 

Ma. 1 Juni BRUGGE: Plnksterwan-
deling langs het Pinksterpak te Sint-Kruis. 
Keuze uit 9 (15u.) en 19 km (13u.). Vertrek 
en aankomst: op het pleintje achter ,,De 
Zorge", Moerkerkse Steenweg 196 te Sint 
Kruis. Deelname: 60 fr. (infobrochure, fris
drank...). Org.: Pinksterwandeltocht komi-
tee. 
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baar SPAM {Strategisch Plan Arrondis

sement Mechelen) en GOM-Antwerpen in 
hun klaagzang: Mechelen heeft geen ter
reinen voor industrie meer ter beschik
king. 

Het is zonder meer duidelijk dat het hier 
om een georkestreerde campagne gaat, 
waarin achter de schermen ook het college 
van Burgemeester en Schepenen betrok
ken is. Ze valt samen met het begin van de 
openbare bespreking van het Ruimtelijk 

Structuurplan Mechelen (eerste vergade
ring van de werkgroep overleg ging door 
op 18 mei jl.). 

Het ligt blijkbaar in de bedoeling om nog 
snel en op slinkse wijze de nodige ge
westplanherzieningen door te voeren, 
vóór de definitieve vastlegging van het 
structuurplan. 

Dat daarbij de landbouw en de natuur in 
het meest landelijk gebied van de dorpen 
Heffen en Leest worden getroffen is stui
tend. Het startrapport van het structuur
plan voorziet immers in vrijwaring en 

versterking van het groene karakter in de 
deelgemeenten. 

Dat de realisatie van de huidige plannen 
een overbelasting zullen betekenen voor 
de omwonenden en voor de verkeers
infrastructuur stoort de meerderheid 
(CVP, SP en Agalev) elkaar niet. De Volks
unie denkt daar anders over, haar Me-
chelse afdeling is niet tegen de industrie op 
zichzelf, maar wel tegen bijkomende ter
reinen die zonder enige inspraak van de 
burger tot stand komen en een aanslag 
vormen op de leefbaarheid van hun woon
omgeving. 

Het gemeentebestuur moet de landbou
wers uit de omgeving en de omwonenden 
van de Blaasveldsesteenweg (NI 6) maar 
eens naar hun mening vragen. Zij kennen 
immers met zekerheid de échte problemen 
van Mechelen. 

WO. 3 Juni ROESELARE: V-Club 
voor kinderen. Afscheidsfeest. Deelname 
150 fr. Van 13u.30 tot 16u. in 't Laag 
Plafond, Gaaipersstraat 2. Org.: Vlanajo. 

Vr. 5 juni BRUGGE: Kwisavond 
„Wisselbeker Ereprijs Jean-Marie Bo-
gaert". Om I9u.30 in de Schippersschool, 
Komvest te Brugge. Ploegen van 3, 300 fr 
per ploeg, ledereen krijgt prijs. Inschrijven 
bij Joel Boussemaere (050/35.66.87 of 
41.84.30 - kantoor) of Hilde Jaques 
(050/33.80.53 Of 02/219.49.30 - kantoor). 
Org.: Vlaams Forum vzw. 

Ma. 8 Juni ROESELARE: „Oe waar
den die dreigen verloren te gaan' door e.h. 
Cools. Om 14U.30 in het parochiaal cen
trum, Kattenstraat. Org.: Vlaamse Seni-
orenclub WVC-Roeselare. 

Za. 13 Juni lEPER: Dagreis naar 
Frans-Vlaanderen. Met bezoek aan La Cou-
pole, Montreuil sur Mer en nog veel meer, 
o.l.v. Rik Sohier uit Poperinge. Deelname 
1.450 fr. p.p. (reis, fooi chauffeur, volledig 
middagmaal met drank). Inschrijven vóór 5 
juni. Info: 057/20.24.68. Org.: Vlaamse 
Vrouwen leper 

Do. 18 Juni BRUGGE: Met WVG-
Brugge naar het Pajottenland. Vertrek om 
7U.30 aan parking zijkant station Brugge. 
Met o.m. bezoek aan Dilbeek, Pedevallei, 
Breugelkerkje, Gaasbeek en Lambiekbrou-
werij. Deelname 1.200 fr., alles (ook mid
dagmaal) inbegrepen. Info bij bestuurs
leden. 

Dl. 23 Juni lEPER: Bezoek aan ten
toonstelling „Oorlog en vrede in het on
derwijs voor tijdens en na WOi ".in het 
Schoolmuseum, in de gewezen Sint-Ni-
klaaskerk. Afsrpaak om 14u. aan het mu
seum. Org.: Wl. 

VLAAMS-BRABANT 
WO. 27 mei KORTENAKEN: Voor

stelling project ID 21 door Jos Bex. Om 
20U.30 In Café Luna, Dorpsplein 26. Org.: 
vu-Arr. Leuven i.s.m. VCLD. 

DO. 28 mei AARSCHOT: Voorstel
ling project ID 21 door Jos Bex. Om 20u. in 
koffiehuis Damèndéni, boven eethuis 't 
Schalulntle, Schuin 117. Info: 

016/56.40.59. Org.: VU-Arr. Leuven i.s.m. 
Vlaamse Jongeren Aarschot en VCLD. 

Vr. 29 mei NEDER-OVER-HEEM-
BEEK: 3de Algemene kwis van VU-Heem-
beek-Mutsaard-Haren. Om 20u. stipt in de 
grote zaal Familia, F Vekemansstraat 131. 
Ruime parking. Deuren om 19u.30. Aantal 
deelnemers per ploeg: max. 5. Max. 40 
ploegen! Tijdig inschrijven door 400 fr te 
storten op rek.nr 428-4053551-51 (vóór 
25/5) met vermelding ploegnaam, of con
tact aan bestuursleden. De avond zelf: 500 
fr. 

Za. 6 Juni IMEISE: VU-eetfestijn 
vanaf 18u. in Sport- en Recreatiecentrum, 
Nieuwelaan (zwembad) te 1860 Meise. Ook 
op 7/6 van 1lu.30tot I5u. Org.: vu-Meise-
Wolvertem-Oppem. 

ANTWERPEN 
vr. 29 mei LINT: Leden- en svm-

pathisantenfeest vu-afdeling Lint. Met 
Vlaamse Breugeltafel. Gastspreker: Geert 
Bourgeois. Deelname: 600fr Vanaf 20u.30 
in O.C. De Witte Merel te Lint. Info: Frank 
vercauteren (03/455.71.56). 

za. 20 Juni ANTWERPEN: TWeede 
Zomer-Barbecue. Om I9u. in het Fort van 
Merksem, Fortsteenweg (zijstraat Breda-
baan). Deelname: 500 fr. p.p. Inschrijven 
graag vóór 15/6 bij M. De Coninck, 
03/322.08.06. Org.: vu-Groot-Antwerpen. 

WO. 24 Juni TURNHOUT: Lionel 
Vandenberghe over „De toekomst van de 
Vlaamse beweging - Heeft de Vlaamse 
beweging nog toekomst?". Om 20u. in De 
Warande, Keldercafé. Org.: Vlaamse Kring 
Turnhout i.s.m. VCLD. 

za. 27 Juni BORNEiH: Vlaamse 
Kring Bornem-Mariekerke neemt deel aan 
het 21ste Vis- en Folklorefestival te Ma-
riekerite a/d Schelde. Stand is opgezet in de 
Omgangstraat 24-26, met vlsdellcatessen 
aan democratische prijzen! 

zo. 5 Juli ANTWERPEN: Zingende 
boot. Cezinsuitstap in het kader van Vlaan-
deren-Europa 2002. Van 14 tot 18u. op het 
Albertkanaal. Samenzang o.l.v. Gust Teu
gels. Info en org.: FW-Nationaal, Bennes-
teeg 2, 9000 Gent, 09/223.38.83, fax 
09/223.71.87. 

Met de bus 
naar de Randdag 

Op zaterdag 30 mei kan u ook met de bus 
naar de VU-Randdag- U kan hiervoor 
rechtstreeks inschrijven bij de verant
woordelijke in uw arrondissement. In
schrijven voor de Randdag zelf doet u 
echter nog steeds via het Barrikadenplein 
(tel: 02/219.49.30 of fax: 02/217.35.10). 
nlE 

en overzichtje van de VU-bussen per 
arrondissement: 
Kortrijk-Roeseiare-Tielt 
Inlichtingen en inschrijven via Tonie 
Soete: 051/20.85.63 (tel. privé), 
051/20.83.45 (tel. kantoor) of 
051/24.19.96 (fax). 
Opstapplaatsen en vertrekuren: 
7u.45 Tielt (Station) 
8u. Roeselare (Station - achterzijde) 
8u.l5 Izegem (Goederenstation) 
8u.30 Kortrijk (Conservatormmplem) 
Kostprijs: 150 fr. voor volwassenen, 100 
fr. voor VUJO en gratis voor kinderen 
jonger dan 12. 
Antwerpen en Mechelen 
InHchtingen en mschrijven: 
Antwerpen: Arr. secretariaat (tel: 
03/238.82.08) 

Mechelen: Wilfried Van Assche (tel: 
015/41.35.73) 

Opstapplaats en vertrekuren: 
Su. Berchem (Smt-Willibrorduskerk) 
Su.30 Mechelen (Zandpoortvest) 
Kostprijs: gratis 
Turnhout 

Inlichtingen en inschrijven: 
Klara Hertogs (tel:014/41.45.79) en Kris 
Van Dijck (tel:014/37.24.54) 
Opstapplaats en vertrekuren: 

7u.45 Dessel (De Plaetse - nieuw ge
meentehuis) 

8u. Geel (Concordia - Grote Markt) 
8u.l5WesterloaefThys) 
Kostprijs: 100 fr. 
Limburg 

Inlichtingen en inschrijven: 
VNS-Limburg, Erwin Dewallef: tel: 
089/35.67.53 

Opstapplaats en vertrekuren: 
8u. Genk (Station) 

8u.l5 Hasselt (Parking achter cultureel 
centrum) 

8u.35 Lummen (Carpooling) 
Kostprijs: 200 fr volwassenen en 100 fr 
jongeren tot 25 jaar 
Leuven 

Inlichtingen en inschrijven: 
Tijdens de kantooruren via Nadine Veu-
lemans (tel: 016/49.00.48) of 's avonds 
vanaf 20u00 via Annie Ruytings (tel: 
016/63.59.05). 
Opstapplaats en vertrekuren: 
7u45Tienen (Grote Markt) en vervolgens 
Aarschot (Christus Koning-kerk, 8u.l5), 
Leuven (parking Bodart, 8u.45) en Ber-
tem (parking frituur, 9u.). 
Kostprijs: 300 fr., kinderen 100 fr. 
Sint-Niklaas 

Inlichtingen en inschrijven; 
Jan-Pieter Maes via tel.: 03/776.51.3 O of 
fax: 03/218.40.96 
Opstapplaats en vertrekuren: 
8u Beveren (station) 

8u30 Sint Niklaas (zwembad, hotel Ser-
wier) 

8u45 Temse (parking voor Scheldebrug) 
Kostprijs: 100 frank; tot 18 jaar gratis 7 

Toone is niet meer 
Op 1 mei overleed Antoon Lantjuyt in het 
rustoorci Meunynckhof te Koekelare. Toone, 
zoals wij hem altijd noemden, was dé pionier 
van de VU te Koekelare, Toen nog bijna 
niemand zijn Vlaams-zijn durfde te tonen of 
te uiten, was Toone daar. Onversaagd, recht 
door zee, een flamingant uit één stuk. Hij 
werd dan ook de eerste voorzitter van de 
afdeling en bieef dit bijna 25 jaar lang. 
Hij kende de opmars en de tegenslagen van 
zijn partij Hij wierf ieden aan, ging prijzen 
schooien voor de toen zó populaire VU-bais 
en verkocht nog de meeste tomboiabiijetten 
ook. 

Hij was steeds present op arrondissements
raden en bestuursvergaderingen. Kortom, 
Toone was een voorbeeld van piichtsbe-

wustzijn, in het gewone ieven was hij aard
appelhandelaar Ook voor zijn levensonder
houd was hij een harde werker 
Toen zijn vrouw enkele jaren geleden over
leed, brak er iets in de stoere vent die hij was. 
Hij werd nooit meer dezelfde. 
Zijn laatste levensjaar werd hij in het rusthuis 
verpleegd Bij ons laatste bezoek, in januari 
Jl., zagen wij hoe Toone achteruitging, tot het 
onvermijdelijke volgde 
De VU van Koekelare verliest met deze man 
zijn pionier, zijn eerste en trouwste lid 
Antoon laat een zoon, schoondochter en 
twee kleinkinderen achter 
Hij werd ten grave gedragen op 8 mei jl 
Vaarwel Antoon, we zullen je missen 

(Jh) 
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Open West-
Vlaams wieiei^ 

kampioenschap 
voor poiitici 

Op zaterdag 19 september 1998 
organiseert de gemeente Lede-
gem voor het eerst het Open 
West-Vlaams kampioenschap 
wielrennen voor politici. 
Ook de VU-mandatarissen (bur
gemeesters, schepenen, OCMW-
voorzitters, volksvertegenwoor
digers, senatoren, provincie
raadsleden, gemeenteraadsleden, 
OCMW-raadsleden...) zijn er, al 
dan niet getraind, van harte wel
kom. 
Er wordt een 30-tal km „ge
koerst" in verschillende reeksen. 
De deelname is gratis. Iedereen 
ontvangt een herinneringsme
daille en er is een gratis tom
bola. 
Alle practica en inschrijvingsfor
mulieren kunnen opgevraagd 
worden bij Geert Dessein, Pro-
vinciebaan 86a, 8880 Ledegem 
(tel/fax 056/50.49.33). 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoseiijklieden 

in WIJ? 

Bel dan vandaas nog naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

HERENKLEDING 

Steenhouwersvest. 52 
ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

Zaterdag 30 mei 
VU-Randdag in 
Alsemberg. 

Kies de kant 

van de Rand! 
Het Vlaams karakter van de Vlaams-Brabantse Rand wordt bedreigd. 

Franstalige mandatarissen, gesteund door hun partijvoorzitters, 

treden de gemaakte politieke afspraken met de voeten en negeren 

de rondzendbrieven van de Vlaamse ministers. 

De VU wil hiertegen een krachtig 'nee' laten horen. Op de VU-Randdag, 

op zaterdag 30 mei, in het Cultureel Centrum De Meent in Alsemberg. 

Ook u wordt er verwacht. Om samen met ons massaal de kant van de Rand 

te kiezen. En er aansluitend met het hele gezin een fijne, ontspannende dag 

van te maken. 

Informatie en inschrijvingen VU-Randdag: Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 
Tel. 02/219 49 30 - Fax 02/217 35 10. 

VOLKSUNIEJONGEREN vzw zoekt dringend voor haar landelijk secre
tariaat te Brussel een 

VASTBENOEMDE LEERKRACHT 
(m/v) 

Ben jij een voltijds vastbenoemde leerkracht in het vrij- of gemeen
schapsonderwijs (basis- of secundair onderwijs)? Wil je boeiend werken met 
politiek geëngageerde jongeren? Ben je jonger dan 38 jaar, dan kan je als 
gedetacheerde leerkracht vanaf 1 september 1998 bij Volksuniejongeren vzw 
aan de slag, met behoud van loon, anciënniteit, enz... 
Geïnteresseerd? Bel of schrijf ons: 
Volksuniejongeren, Barricadenptein 12,1000 Brussel, tel. 02/219.49.30, 
fax 02/217.35.10, e-post: vujo@geocities.com 
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Afhalen van palinggerechten mogelijk 
Openingsuren: van maandag tot en met donderdag: 

12 uur tot 14.30 uur -18 uur tot 21.30 uur 
Zaterdag: 18 uur tot 22 uur 
Zondag: 12 uur 21.30 uur 
Verlofperiode: de maand december 
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O M S L A G V E R H A A L 
DE AAAFFIA VAN RUSLAND 
"Een spook waart door Europa; het spook 
van de georganiseerde misdaad." De 
Zwitserse politicus en socioloog Jean Ziegler 
waarschuwt voor de wijd vertakte netwerken 
van de Russische maffia. Volgens hem is het 
Westen niet op dit gevaar voorbereid. "Onze democratie 
wordt bedreigd en niemand slaat alarm. We moeten ons hart 
vasthouden. Het Russische leger is honderd kernkoppen kwijt. 
De bakermat van de Russische mafha is het Rode Leger Dus, 
waar zijn die kernkoppen naartoe, denkt u?" Een gesprek met 
"de meest gehate man van Zwitserland." 

E C O N O M I E 

HET WERK VAN MiET SMET 
Vraag: "En hoe hebt u de vakbonden zo ver gekre
gen, mevrouw de minister?" Antwoord: "Met mijn 
charme." (Luide lach) Minister van Arbeid Miet 
Smet praat over werkgelegenheid en werkloosheid, 
en over de jobs die ze uit haar mouw schudt. "De zie 
ook wel dat zondag de drukste dag op de bouwwer
ven is, maar wat kan je eraan doen?" En: "Managers 
moeten op tijd gaan slapen, anders blijft er voor de 
anderen geen werk meer over." Voorts: "De minach
ting voor de poetsvrouw moet absoluut ophouden." 
Een gesprek. 

B O E K 

MOORD IN BELGIË 
In België zijn vrouwen drie keer meer slachtoffer 
dan dader van een moord. De Belgische moorde
naars zijn vooral mannen tussen 20 en 40 jaar. En, 
waarom begaat iemand een moord? "Ik geloof niet 
in een misdadig brein, psychopaten buiten beschou
wing gelaten. De meeste mensen plegen een moord 
als eindpunt van een proces van mislukkingen en 
pech, van niet leren omgaan met conflicten en frus
traties. Ze reageren in een moment van grote crisis 
op een onaangepaste manier." leroen Wils schreef 
een boek over moord en doodslag in België: een 
gesprek. 
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o p zondag 30 augustus a.s. zal de 71ste 
IJzerbedevaart in het teken staan van 

'Werk maken van Vlaanderen, werk maken voor 
Vlaanderen'. Niet enkel een autonomer Vlaanderen 

is voor het Comité van belang, ook de verworven 
autonomie moet ingevuld worden. 

li7PR 
BEDEVAA 
DIICSMtjn^ 11 uur 

• A C T U E E L ^ 

Slechts enkele journalisten woonden de 
persconferentie naar aanleiding van de 
71ste IJzerbedevaart bij. ,fioor de huis-, 

tuin- en keuken-perikelen", zo keek on
dervoorzitter Bob Wezenbeek in eigen boe
zem, ,fiijn we heel wat krediet bij de pers 

verloren." Daarin wil het Comité ver
andering brengen. Nu acht ex-comité-
leden, waaronder een aantal van de ge
wezen Groep van Gent, een paar van het 
het nog bestaande IJzerbedevaardersfomm 

en zelfs één iemand van de Werkgroep 

Radicalisering, terug in het Comité zijn 
opgenomen, Ujkt de 'verzoeningsfase' 
voor het Comité afgesloten. Al weet je 
natuurlijk nooit. Het is nog maar de vraag 
in hoeverre de nieuwkomers zich soHdair 
met het Comité zullen opstellen. De eerste 
Algemene Vergadering van het herschikte 
Comité, zaterdag jl.. zal misschien klaar
heid hebben gebracht. 

TWEELEDIGHEID 

Alleszins zal tijdens de 71ste bedevaart de 
radicale communtaire snaar betokkeld 
worden. Ijzerbedevaartvoorzitter Lionel 

Vandenberghe benadrukte dat het com
munautaire thema geenszins, zoals som
migen beweren, een ver-van-mijn-bed-be
doening is. Het kan ook niet aanzien 
worden als een louter door de poHtieke 
elite uitgebuit onderwerp. „Steeds meer 

nemen de communautaire problemen hel 

karakter aan van sociaal-maatschappelijke 

problemen. Het communautaire raakt het 

meest gewone dagelijkse leven. Zelfs bij de 

uitreiking van de gouden schoen duiken 

communautaire problemen op. En binnen 

allerlei bonden, zoals deze van journa

listen, advocaten en geneesheren, doemt de 

splitsingsgedachte op." 

Niettemin blijven de Vlamingen en hun 
politici onder druk staan van die ene 
minister uit de Wetstraat 16. Vandaar dat 
de Ijzerbedevaartvoorzitter zijn dreiging 
van vorig jaar zal herhalen: de Vlaamse 
partijen moeten weigeren aan een federale 
coalitie deel te nemen als geen verdere en 
verregaande stappen in de staatshevor-
ming worden genomen. Welke stappen 
moeten worden gezet en welke methode 
moet daarbij worden aangewend? Het 
Comité biedt een radicaal, maar realistisch 
antwoord, al kan één en ander nog worden 
gewijzigd naargelang de politieke actu
aliteit. In feite gaat het Comité uit van een 
doorgedreven confederaal model. De 
tweeledige visie of de 'bipolariteit', sinds 
1970 een vast gegeven, veronderstelt dat 
de gemeenschappen zelf bepalen welke 
bevoegdheden ze opnemen en welke ze 
nog willen delen met andere, hogere be-
stuursniveau's. Daarbij mag de ene ge
meenschap de andere gemeenschap geen 
duimbreed in de weg leggen. Een soe
verein Vlaanderen moet aanzien worden 
als een Vlaanderen dat in zijn ontwikkeling 

en in de uittekening van zijn maatschap
pelijke visies niet mag belemmerd worden 
door andere bestuursniveau's. Dat houdt 
het verwerven van nieuwe bestuursin
strumenten in. Het Comité eist de over
dracht van de volledige Sociale Zekerheid, 
Buitenlandse Handel, Welzijnsbeleid, 
Werkgelegenheidsbeleid, Wetenschapsbe
leid, Mobiliteitsbeleid, Telecommunicatie-
beleid, Justitiebeleid, Ontwikkelingssa
menwerking en de provincie- en gemeen
tewetgeving, incluis de volledige moge
lijkheid om regels voor de faciliteiten
gemeenten uit te werken, want „dit zijn 
onze gemeenten." 

Bovendien moet gepraat worden over so-
hdariteitsverbanden. Wallonië is en bhjft 
de belangrijkste buur, ook vanuit eco
nomisch oogpunt. 

Bob Wezenbeek: „Wij hebben er alle be

lang bij ons te laten omringen door eco

nomisch welvarende gebieden. Wtj willen 

bovendien Wallonië niet aan zijn lot over

laten. Wij zijn bereid voor onze dichtste 

buur, waarmee we zolang hebben samen

geleefd, meer solidariteit op te brengen dan 

voor andere regio's. Maar, er kan geen 

sprake meer zijn van de 'automatische' 

solidariteit en we hebben het recht om aan 

de solidariteit voorwaarden te koppelen." 

mwm Mhmm 

VLAANPiHify 

Agenda is klaar 
EERLIJK GESPREK 
Uiteraard wordt aan de overdracht van 
bevoegdheden fiscale-en financiële auto
nomie gekoppeld. Van zodra dat proces is 
afgewerkt, kan ook Vlaanderen ten aan
zien van de verworven bevoegdheden be
palen welke op het Europees niveau moe
ten geregeld worden en mee onderhan
delen over hoe Europa daarmee zal om
gaan. Eventueel kan er nog sprake zijn van 
een 'Belgisch residu'. Daarover moet 
Vlaanderen met Wallonië een eerlijk ge
sprek aangaan. Zo kunnen de beide ge
meenschappen niet anders dan samen in
staan voor de oprichting van een schuld
agentschap. 

Overigens zal Vlaanderen met Wallonië 
blijven samenwerken. Als Vlaanderen 
Brussel niet wil loslaten, is er (vooralsnog) 
geen andere keus. Indien de voor Vlaan
deren nadelige drieledige gewestvorming 
verlaten wordt, moet dit vervangen wor
den door één grote Brusselse stad waar
voor Vlaanderen en Wallonië financiële 
verantwoordelijkheid dragen, waarin 
Vlaanderen een gewaarborgde vertegen
woordiging krijgt en waarin Vlaanderen 
en Wallonië bevoegd zijn voor de ge
meenschapsmateries. „We moeten ook na

gaan of het nog wenselijk is dat Brussel zelf 

zou instaan voorde territoriale materies, de 

vandaag genoemde gewestmateries." 

NIEUW LAND 
De communautaire agenda van het IJ-
zerbedevaartcomité is afgewerkt. Of dat 
de weg naar verregaande autonomie of de 
quasi zelfstandigheid van Vlaanderen 
opent, is lang niet zeker. Ondervoozitter 
Bob Wezenbeek bekloeg zich over de 
'unitaire restauratie', verwees daarbij naar 
het nakende wereldkampioenschap voet
bal, de affaire-Dutroux en het verbazende 
status-quo dat de federale regering aan de 
dag blijft leggen. „W?e vanuit profijtzucht 

of conservatisme verdere hervormingen af

wijst, ondergraaft de nu reeds wegkwij

nende burgerzin. Vandaag moeten alle 

Vlaamse partijen en de a-politieke Vlaamse 

beweging ieder op hun niveau, maar ook 

tussen beide niveaus, het gesprek over de 

staatshervorming aangaan. Dat moet voor 

de verkiezingen uitmonden in een ver

klaring tot herziening van de grondwet. 

Partijleiders die realistische Vlaamse vragen 

opzij schuiven om gemakkelijker de par-

tijmacht te bestendigen, verdienen geen 

vertrouwen en geen mandaat meer. Wij 

willen een nieuw land. Nu." 

(evdc) 9 

Sober en vernieuwend 
Het Uzerbedevaartcomité eist niet zo
maar tweeledig zelfbestuur. Daarmee 
moet dringend één en ander worden 
aangevangen. Bekijkt men bijv. de de
mografische evolutie dan ziet deze er 
voor Vlaanderen niet al te rooskleurig uit. 
De demografische 60-40 verhouding 
wordt niet aangehouden. Vlaanderen 
moet instrumenten In handen krijgen om 
de gevolgen van denatalltelt en verou
dering op te vangen. Dat Is een sociaal 
gegeven, net als de werkloosheldspro-
blematlek. Terecht werd erop gewezen 
dat het aantal laaggeschoolden drama
tische vormen aanneemt. Het bedrijfs
leven vindt onvoldoende bekwame krach
ten om aan de vereisten van de kennis- en 
hoogtechnologische maatschappij te vol
doen. Het vandaag zo geprezen welva
rend Vlaanderen mag niet verglijden tot 
een arm(er) Vlaanderen. Onderwijs, vor
ming, tewerkstelling, Investeren In risi
cokapitaal, economische verankering, vol
doende middelen om vrije tijd zinvol In te 
vullen: het één haakt aan het ander. 

Zonder een globale maatschappelijke visie 
dreigt het democratische Vlaanderen op 
de helling te staan. Dat Is de reden 
waarom het brede pakket aan bevoegd
heden wordt geëist. 
Over dergelijke eisen debatteerden ook de 
Fronters In studiekringen. Tijdens de 71ste 
bedevaart zal het Comité blijven belang 
hechten aan de mensonterende erva
ringen aan het front van 1914-1918. De 
jaarlijkse herdenking aan de gesneuvelden 
herinnert aan de 'nooit meer oorlog' ge
dachte. Deze keer staan niet enkel de 
'vooraanstaande', maar ook de anonieme 
flamingaten centraal. Basismllltant en be
kende Vlamingen worden herdacht tij
dens de bloemenhulde. Het Comité denkt 
er bovendien aan om de politici - die geen 
speciale uitnodiging meer zullen krijgen -
of de Comitéleden geen voorbehouden 
plaatsen meer toe te kennen. ,, Vroeger 
stonden Frans Van Mechelen en RW. Se-
gers ook tussen het volk." Aldus on
dervoorzitter Carlos Van Louwe. 
De choreografie op 'De Steen' van Bran) 

Vermeulen zal de belangenloze Inzet van 
de anonieme flamingant symboliseren. 
Zijn of haar Inbreng was ook bijzonder 
belangrijk bij het heropstarten van de na
oorlogse bedevaarten. Voorts worden vla 
fragmenten uit nieuwsultzendeningen de 
cruciale momenten van de ontvoogdings-
strijd gevisualiseerd. Over de heden
daagse Vlaamse beweging en de sociale 
problematiek worden kritische vragen ge
steld en op het podium beantwoord. Op 
vraag van de bedevaarder en onder aan
voeren van Gust Teugels zal er meer sa
menzang zijn. Daarbij komt 'Ik zou wel 
eens willen weten' van Jules de Corte aan 
bod. Zoals verleden jaar zal de komende 
bedevaart, zo beloooft het Comité, naar 
vorm sober en naar inhoud vernieuwend 
zijn. Met presentator Wllfried Haesen en 
onder de deskundige regie van Jaak Van 
Assche wordt afgestapt van het statig 
presenteren op het podium en wordt er 
almaar meer met figuratie en visualisering 
gewerkt. 

(evdc) 
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CATTACA 
... werd gesebreven en geregisseerd door de debuterende Nieuw-

Zeelander Andrew Nicol. Het is eerste film over genetische 

manipulatie van mensen die ons te wachten staat. Omdat er niet 

dadelijk ecbte megasterren in de rolverdeling zitten, zal deze film 

bet jammer genoeg erg moeilijk krijgen. 'Jammer'inderdaad, want 

bet is een intelligent gemaakte sf-thriller. 

Het verbaal speelt zicb af in de nabije toekomst, een on

persoonlijke wereld die wordt geterroriseerd door mensen die alles 

op maat uit de proefbuizen balen. Rijke mensen kunnen de 

genetische structuur van bun nageslacht bepalen, en welke ouder 

wil nu niet dat z'n kind perfect is f In deze wereld is Vincent 

Freeman (een schitterende Ethan Hawke) een freak, want hij werd 

NIEUW IN DE BIOS 

niet in het lab ontworpen, maar is de vrucht van een echte 

liefdedaad. Hij krijgt dan ook dadelijk het etiket 'slecht gemaakt' 

mee, want zijn genetisch profiel vermeldt dat z'n ogen niet al te 

best zijn, dat hij emotionele problemen heeft en een korte 

levenslijn. Dat helpt hem uiteraard niet om zijn favoriete op

leiding, die van ruimtenavigator, te volgen. Zijn andere kwa

liteiten zijn ook nog echt menselijk: hij kan nog hopen en 

vertrouwen en zit vol passie. Dat wordt duidelijk aangetoond 

wanneer de jonge Vmcent tegenover zijn genetisch gemanipuleerde 

babybroer Anton wordt geplaatst. Anton is het lievelingetje terwijl 

Vincent liefst verborgen wordt gehouden. Wanneer Vmcent echter 

zijn 'betere' broer van de verdrinkingsdood redt, zal dit hun beider 

toekomst bepalen. 

Vincent komt steeds meer tegen zijn voorbeschiktheid in opstand, 

en koopt zich een vals genetisch portret. Dit is vanjerome Morrow 

(Jude Law), die volledig verlamd is, en geld nodig beeft ... 

Vincent/Jerome ontmoet dan Irene (Uma Thurman), een vrouw 

met een lichte hartafwijking. Naar het einde toe wil de plot wel 

eens uit de hand lopen en erg verwarrend worden, maar regisseur 

Nicol verdient zeker dat we hem in de toekomst in bet oog zullen 

houden, ri/2) 
Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

' & r # Somebody to love Amerikaanse komische 
thriller van Alexander Rockwell uit 1994 met Harvey 
Keitel, Anthony Quinn en Rosle Perez. Mercedes, eeni 
knap meisje, droomt van een filmcarrière in Hoi-' 
lywood maar komt nog steeds aan de kost als dan
seres Zo brengt zij het hoofd op hol van Ernest, een 
illegale Mexicaanse Immigrant. Die is tot alles bereid 
om haar te helpen... zat. 23 mei, TV1 om 21U.10 

*&=# De keuze van Dekeyser in de VS en Siberië 
worden nog steeds een aantal stalen van het pok
kenvirus bewaard. Niets staat de totale vernietiging in 
de weg, maar toch gebeurt dat niet. Een BBC-
documentaire met als titel Pokken de wereld uit. Zon. 
24 mei. Canvas om 20u.25 

' ï£3^ Mac Amerikaanse film van en met John Tur-
turro uit 1991, In Cannes bekroond met de Caméra 
d'Or. New York In de jaren 50. Mac is de oudste en 
meest explosieve van drie Italiaanse broers. Hij werkt 
voor een bonafide bouwbedrijf dat de naoorlogse 
vraag naar woningen misbruikt om in hoog tempo 
onvolwaardige huizen uit de grond te stampen. Na de 
dood van zijn vader besluit Mac met de hulp van zijn 
broers en het geld van een vriendin zelf met een 
bouwbedrijf te starten... Maan. 25 mei. Arte om 
20U.30 

"ï^r^ Le Grand Bleu Franse film van Luc Besson uit 
1988 over twee beroepsduikers die zich voorbereiden 
op de naderende wereldkampioenschappen. Met Ro-
sanna Arquette, Jean-Marc Barr en Jean Reno. Een 
film die werd neergesabeld door de kritiek en als een 
fenomeen werd onthaald door het publiek Dins. 26 
mei. Kanaal 2 om 21 u. 

Sheila Fiorance In 
A Woman's Tale, 
woen. 27 mei, 
Canvas om 20u.30. 

'ï&S^ Panorama: De zwarte parel Elke voetbal
makelaar probeert wel eens jonge zwarte voetballers 
aan Europese topclubs te verkopen, maar voor de 
meesten Is het Europese avontuur van korte duur. 
Panorama volgde een jonge Nigenaan bij zijn om
zwervingen in ons land. Dond. 28 mei, TV 1 om 
22U.30 

^J? Ruby Cairo Amerikaanse film van Graeme 
Clifford uit 1992 met Andle MacDowell, Llam Neeson 
e.a. Na een vliegtuigongeval In Mexico waarbij haar 
echtgenoot als verongelukt wordt opgegeven, blijft 
een moeder van drie kinderen achter met een pak 
onbetaalde rekeningen en een zware hypotheeklast. 
Wanneer zij de spullen van haar man gaat ophalen, 
ontdekt zij via enkele honkbaltickets een geheime 
code die haar leidt naar een aantal goedgevulde 
bankrekeningen over de hele wereld... VrU. 29 mei, 
TV1 om 22U.05 

Le bal masqué? 
IP De Brusselse UGC-zalen, noch de 
Vendómezalen - die 'de betere cinema' 
programmeren - brengen de film 'Le bal 
masqué' van de dnczst Julien Vrebos niet 
in hun bioscopen omdat zij vrezen voor 
woedende reacties van het publiek. De 
film brengt een fictief verhaal gebaseerd 
op de affaire van de Bende van Nijvel. In 
Wallonië zou hij alleen te zien zijn in 
Charleroi, in Vlaanderen wordt hij wel 
verdeeld. Er wordt vooral gevreesd dat 
een impliciete verwijzing naar de be
trokkenheid van het hof - o.a. een koek
jesdoos met daarop de beeltenis van het 
huidige vorstenpaar - bij de sexaffaires in 
de marge van het Bende-dossier. 
Volgens het bericht in De Standaard 

kampt de regisseur al langer met voor

ingenomenheid tegen het project. De 
Waalse selectiecommissie zou de plannen 
hebben afgeschoten nog voor ze goed 
uiteengezet waren en de RTBf omschreef 
het als een 'B-filmpje'. De scenarist zou 
zelfs doodsbedreigingen gekregen heb
ben. De kritiek, ook die van nabestaanden 
van de slachtoffers van de Bende, was 
Vrebos niettemin gunstig gezind. De ci
neast ontkent overigens iedere verwijzing 
naar het vorstenhuis ontkent. 

Mogelijk hebben de krantenredacties 
gedacht dat het met deze zomerse tem
peraturen al komkommertijd was want 
Joyce De Troch beheerste eventjes het 
nieuws met de mare dat ze zou deelnemen 
aan de badpakkenserie 'Baywatch'. La De 
Troch had zelfs al gemeld niet bereid te 

Joyce De Troch niet naar 
'Babewatch'? 

zijn haar borsten te willen laten ver
anderen. Het bleek een flodder van je
welste. Kan ook moeilijk anders: het 
badpak moet aijngehouden worden. 

'Kwesties' had voor ons de re
portage 'Honger en Mode' van de 
journaliste Cecilia Zadig voor ons 
klaargelegd. Ze had zich de vraag 
gesteld hoe het toch kon dat H&M 
aan relatief lage prijzen toch in
teressante producten kon aanbie
den. Ze liet haar reportage be
ginnen met een blik op de H&M-
catwalk waarop vetbetaalde mo
dellen Heten zien dat kleding van 
H&M best wel te dragen is. Met een 
drankje en een hapje achteraf 
wentelde de beau monde zich in 
de Idee dat kleding en vooral hoe 
ze te dragen toch minstens een 
VN-top waard is. 
Zadig had een kindertruitje ge
kocht en trok daarmee naar de 
kantoren van H&M 'Of men haar 
even kon uitleggen wie het truitje 
gemaakt had?' „Nee," hoorden 
we de perschef zeggen, ,,wij laten 
geen journalisten toe omwille van 
de concurrentie " Dan maar zelf 
op pad gegaan: Zadigs zoektocht 
begon in Hong Kong van waaruit 
het, middels een zoekertje in een 
veelgelezen krant, illegaal op weg 
ging naar China. Daar gaf ze zich uit 
voor een kledinglnkoopster en al 
vlug bevond ze zich met haar ver
borgen camera in een jeansfa-
briek. H&M deed graag Inkopen in 
China omdat daar 'alles via De Partij 
geregeld kan worden' En er dus 
geen vervelende pottenkijkers zijn. 
De werkomstandigheden vielen al 
bij al nog mee: de arbeiders werk
ten er weliswaar 15 tot 14 uur per 
dag, zeven dagen per week, maar 
sommigen konden tot driekwart 
van hun loon sparen en geen van 
hen zag er echt verhongerd uit. 
Omdat ze vanuit het arme plat
teland van China waren opgetrom
meld, woonden ze, met 16 per 

klein kamertje, op het fabrieks
terrein. Maandelijks 420 uur wer
ken in chloorgassen leverde hen 
toch maar mooi 2.300 fr. op. 
Een bedrijf van Filippijnse origine 
mocht het ondergoed maken 
waarin de afgemeten borsten en 
billen van o.a. Pamela Anderson, 
Naomi Campbell en Tyra Banks 
toch zo goed tot hun recht komen. 
Het bedrijf had het niet gemak
kelijk want het moest zijn arbeid
sters goed 7.000 fr. per maand 
uitkeren voor het maken van de 
nlemandalletjes. Op moeten tor-

jawel want ergens zagen we JoAnn 
aan het werk, Het meisje was ne
gen en was goed in staat om de 
finishing touch aan te brengen. 
Het kind mocht al blij zijn dat het 
thuis bij de moeder was en niet 
moest slapen in een lawaaierig 
naal-ateller. 
Aan het eind van het programma 
werd een moeder-naaister de foto 
voorgelegd van de oprichters van 
H&M. „Als ze rijk zijn, dan hoop Ik 
dat ze mij helpen en mij genoeg 
geld geven om mijn kinderen naar 
school te laten gaan. Ik zal hen en 

Koning Kleding 
Kwesties, maandag 11 mei 1998, Canvas 

nen tegen die verdomd goedkope 
Chinezen Is voorwaar geen pretje 
Met winst werken was er niet meer 
bij, maar voor H&M kon het. 
,,Maybe they like us" sprak een 
werkneemster. 
Wie echt goedkope producten aan 
de verwende westerse consument 
wil aanbieden, kan evenwel met 
blijven klooien met uit de kluiten 
gewassen Chinezen en Filippijnen 
Beter is mensen thuis te laten wer
ken, bv. door hen motiefjes te 
laten borduren Wie thuis werkt, 
kan tegelijk op de kinderen letten 
en ze, waarom niet, laten mee
werken. Twee meisjes van respec
tievelijk twaalf en dertien jaar oud 
borduurden dagelijks 4 uur aan 
truitjes waar niet eens zo ver
wende kinderen hier in Europa 
mee rondlopen. Ze kregen om
gerekend één peso per uur. 
Maar H&M moet gedacht hebben 
dat het voor nog minder kon. En 

God er eeuwig dankbaar voor zijn" 
sprak ze huilend van miserie. De 
directeur van H&M antwoordde, 
gevraagd naar het succes van de 
keten, dat dat,,helemaal te dan
ken was aan de 15 000 mede
werkers die een hecht team vor
men." Dezelfde man is Inmiddels 
151ste op de wereldranglijst van 
rijke mensen. Ter verdediging te
gen de reportage werd aange
haald dat H&M geen greep had op 
onderaannemers en volop aan het 
werken was aan een deontologl-
sche code Waar en wanneer heb
ben we dat Ukea, Nike, Addidas,...) 
nog gehoord ... 
'Honger & Mode' was een repor
tage waaraan u hopelijk nog eens 
zal denken wanneer u binnenkort 
weer - zij het uit fascinatie, zij het 
uit verontwaardiging - halt houdt 
bij de jaariijkse bikini-campagne 
van H&M. 

Krik 
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O ok in Engeland is het doek gevallen over een 

bewogen voetbalseizoen. De Premier League 

is de belangrijkste competitie ter wereld geworden. 

Omdat er nu eenmaal onmogelijk veel geld rondgaat 

en omdat sterren van over gans de wereld fortuinen 

vergaren. Vooral Franse voetballers varen daar wel 

bij. Een op zichzelf verbazende vaststelling. 

• SPORT # 

Het begon allemaal met Eric Cantona. Dit 
grillige en onbestuurbare toptalent leidde 
eerst Leeds United naar de landstitel. Een 
complete verrassing. Leeds zelf was nog 
het meest verwonderd want het verkocht 
zijn matchwinnaar prompt aan Manches
ter United. Cantona en trainer Wilkinson 
konden met elkaar niet opschieten. Van
daar. Vijf seizoenen lang was Cantona de 
koning van Old Trafford. Hij werd met 
Manchester viermaal kampioen. Een 
vijfde titel ging verloren door een maan
denlange schorsing wegens wangedrag. 
Eind vorig seizoen kondigde Cantona 
„plots" zijn afscheid aan. Hij had in de 
Champions League ervaren dat zijn gou
den jaren voorbij waren. Hij verkoos in 
volle glorie te vertrekken, men moet het 
kunnen. Ruim een half jaar geloofde Man
chester United dat het ook zonder Can
tona onbereikbaar zou blijven voor de 
concurrentie. In de beslissende maanden 
maart en april werd Old Trafford met de 
realiteit geconfronteerd. In de Champions 
League brak United zijn benen op Mon
aco, niet onmiddellijk de beste ploeg van 
Europa. In de Premier League nam Arsenal 
onverbiddelijk afstand van de Mancu

nians. Arsenal, een ploeg met een Franse 
coach en vijf Franse spelers. Emmanuel 
Petit, Nicolas Anelka, Patrick Vieira, Gilles 
Grimandi en Remi Garde behoren na dit 
succesrijke seizoen tot de geschiedenis van 
de Gunners. De architect van het nieuwe 
Arsenal heet evenwel Arsène Wenger. De 
Elzasser uit Duttlenheim oogt als de ernst 
zelve. Hij lacht enkel wanneer het niet 
anders kan. Hij spreekt altijd doordachte 

van 
en eerlijke taal. We hoorden hem af
gelopen maanden vaak in Match of the 
Day. Het was telkens een verademing. 
Vorige zaterdag beleefde Wenger zijn glo
riedag. Arsenal pakte de dubbel. Voor de 
tweede keer in zijn bestaan. Op Wembley 
werd zonder veel moeite afgerekend met 
Newcastle. 2-0 en Bergkamp, speler van 
het jaar in Engeland, bleef dan nog ge
kwetst langs de lijn. Het was drie klassen 
sterker dan Newcastle dat zich in de 

voorbije jaren nochtans ook blauw had 
gekocht in de Europese voetbaltop. De 
Franse inbreng is daarbij overheersend. En 
dat mag toch verwondering wekken. Het 
stijlverschil tussen het Franse en Britse 
voetbal scheen onoverbrugbaar groot. 
Scheen, want de werkelijkheid blijkt an-

Koningen 
Engeland 
ders te zijn. In het afgelopen seizoen 
speelden niet minder dan zeventien Fran
sen in de Premier League. Dat aantal wordt 
na de zomer zeker nog opgevoerd. Made in 

France is in het Britse voetbal een kwa
liteitslabel geworden. De Cup Final die we 
noodgedwongen met het commentaar van 
VT4 moesten ondergaan confronteerde 
ons nog maar eens met het debacle van 
Newcastle United. Die club heeft in de 
voorbije jaren zeker twee miljard geïn

vesteerd op de spelermarkt maar slaagt er 
niet in het kleinste prijsje te winnen. Onder 
Kevin Keegan speelde Newcasrie aantrek
kelijk, ja zelfs spectaculair voetbal. Onder 
Kenny Dalglish - ook nochtans een uit
muntende aanvaller - is daar niets van 
overgebleven. Met of zonder Shearer 
maakt nauwelijks verschil. In de com
petitie eindigden de Magpies dertiende. 
Maar voor Dalglish, die liefst met elf 
hbero's en vier doelmannen zou spelen, is 
er niets aan de hand. Allemaal tegenslag. 
De ene trainer kan zich meer veroorloven 
dan de andere. 

Het staat nu al vast dat de Premier League 
ook volgend seizoen de verzamelplaats 
van toptalent zal zijn. Arsenal wil verder 
bouwen en Wenger ondertekent vermoe-
dehjk een langetermijncontract. Hij zal 
ongetwijfeld carte blanche krijgen. Verder 
heet het dat Manchester twee miljard opzij 
heeft gelegd om de ploeg te versterken. 
Kwestie van niet achterop te geraken... 

(Olympus) 

In de sportwereld van vandaag is alles 
mogelijk. De wielersport maakt op die 
regel geen uitzondering. Waarom zou ze 
ook. 

Het wielerseizoen verkeert even in een 
dal. Van de Giro ligt bij ons niemand 
wakker. Amper twee Belgische deelne
mers. Maar we maken ons wel druk over 
het voortbestaan van de Mapei-ploeg, de 
formatie van sportbestuurder Patrick Le-
fevere en van kopman Johan Museeuw. 
Girgio Squinzi, de grote baas van Mapei, 
heeft het verlossende woord nog altijd 
niet uitgesproken. Eind mei zullen de 
renners de vrijheid kiezen, zoveel staat 
vast. Het zal anders wel ophef maken 
wanneer de succesrijkste formatie van de 
jongste jaren in de eendagkoersen de 
boeken dicht doet... 

Frank Vandenbroucke zal daar vermoe
delijk niet van wakker liggen. Het Franse 
Cofidis jaagt openlijk op 's lands grootste 
belofte. De jonge Waal wordt dertig mil
joen frank per jaar aangeboden en daar 
bovenop mag hij nog een viertal ploeg
maats mee inbrengen. Het is om van 
achterover te vallen want hoe men het 
ook draait of keert, Vandenbroucke moet 
zoniet alles, dan toch nog altijd heel veel 
bewijzen. Al heet het dat is veranderd is, 
dat hij rustiger en realistischer is ge
worden. Grootspraak heeft hij in de voor
bije maanden achterwege gelaten. Hij 
heeft blijkbaar met een aantal beper-

Dertig! 
kingen leren leven. Hij schat zijn eigen 
mogelijkheden scherper in. Een verkla
ring voor het onwaarschijnlijke aanbod 
moet worden gezocht in het feit dat een 
aantal insiders in Vandenbroucke nog 
altijd een potentiële Tourwinnaar her
kennen. Op dat soort coureurs wordt 
door iedereen gejaagd. De Tour de France 
domineert immers het wielerjaar. Wie in 
die koers uitmunt vliegen de gebraden 
kippen in de mond. 

Voor Patrick Lefevere moeten het moei
lijke tijden zijn. De ongelukken van Johan 
Museeuw hebben hem niet onberoerd 
gelaten. Zijn coureurs smeken om dui
delijkheid. Troost moet Lefevre vinden in 
de vaststelling dat zijn renners eigenlijk 
allemaal het liefst met hem zouden door
gaan. Tom Steels is er één van, maar zelfs 
Vandenbroucke heeft zich nog niet on
omwonden tot zijn mogelijke - of is het 
waarschijnlijke - nieuwe werkgever be
keerd. Hij wil trachten tot op de laatste 
dag alvorens Mapei de rug toe te keren. 
Dat wil toch wat zeggen in een tijd dat 
waardering voor andermans werk en in
breng eerder uitzondering dan regel is. 
Het bewijst ook dat de Mapeis een ho
mogeen blok vormen. Men geeft er blijk
baar nog om mekaar. Dat het dus toch 
nog kan is een deugddoende vaststel
ling. 

(Olympus) 
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De opperste zaligheid 

Racing Genk won vorige zaterdag de Beker 
van België. Club Brugge, nochtans als favoriet 
vertrokken, werd met 4-0 weggeblazen en 
veel hadden de West-Vlamingen daar niet 
tegen in te brengen. Achteraf gaven ze rui
terlijk toe dat de tegenstander beter was, 
scherper stond, gretiger speelde... Club had 
nochtans op de derde dubbel gehoopt. 
Voor het Belgische voetbal Is het Limburgse 
succes een zegen. Geen gouw, geen provincie 
heeft in de lengte van jaren meer toptalenten 
afgeleverd. Veel stoere binken met karakter. 
Jongens om van te houden, Genk kan bo
vendien terugvallen op een rijke traditie, Thor 
Waterschel en Winterslag stonden aan de 
wieg van de fusleclub die over het natuurlijke 
potentieel beschikt om In het Belgische voet
bal blijvend een rol van betekenis te ver
vullen. 

Het Genkse succes moet vooral trainer AImé 
Antheunis gelukkig hebben gemaakt. Deze 
werker met gezond verstand kreeg niet altijd 
de erkenning waarop hij recht had, In Limburg 
Is hij een ander mens geworden. Hij kan er 
zichzelf uitleven In een omgeving die hem als 
het ware op het lijf geschreven staat. De 
bekerfinale was een geslaagd orgelpunt van 
een schitterend jaar. 
Eenjaar waarin anders nogal wat trends wer
den verder gezet. Het zwaartepunt van ons 
voetbal verschuift van de grote steden naar 
de provinciesteden, Anderiecht en Standard 
zijn niet meer wat ze waren en alles wijst er op 
dat ze nooit nog zullen worden wat ze eens 
zijn geweest. De instorting gaat onvermin

derd verder. Club Luik heeft opgehouden te 
bestaan en vandaag durft niemand één frank 
verwedden op de overtevingskansen van 
RWDMolenbeek, Zal deze jarenlang geplaagde 
club de degradatie ooit nog te boven komen? 
We mogen het betwijfelen. 
En wat te zeggen over Antwerpen, De Great 
Old tuimelt voor de tweede keer In zijn be
staan uit de hoogste klasse. Beerschot speelt 
volgend seizoen In de derde afdeling.,. Het 
klinkt onwezenlijk, In het Antwerpse stads
bestuur overweegt men de nieuwbouw van 
een stadion voor 12,000 toeschouwers. 
Twaalfduizend ter vervanging van de Bosull 
waar jarenlang zestigduizend toeschouwers 
samenstroomden voor de derby der Lage 
Landen. Wil men in dat nieuwe stadion mis
schien het museum van het Antwerps voetbal 
huisvesten? Wil men er de versleten shoe's 
van Raymond Bralne, Rik Coppens en Vic Mees 
etaleren? Wie houden die stadsbestuurders 
voor gek? Zichzelf, de Antwerpenaars of de 
voetballiefhebbers?,,. 

De grootstad moet het voetbal loslaten. Het 
verhuisde al eerder naar Brugge. Vorig jaar 
meldde zich Lier. Nu Genk. Het succes van 
Racing Genk moet een aansporing zijn voor 
andere clubs die met kleinere budgetten 
moeten werken. Het kan. Als men weet wat 
men wil en als men dat weten en willen 
ondersteunt met voetbalkennis. Vooral dit 
laatste is in het tijdperk na het arrest-Bosman 
van goudwaarde, 

(Olympus) 
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W ie dezelfde taal spreekt, houdt er daarom niet 

ook dezelfde politieke gewoontes op na. Dat 

blijkt overduidelijk na lectuur van 'Vreemde buren', 

een prettig boek van Derk Jan Eppink over de 

politieke verschillen tussen België en Nederland. 

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

De jongste jaren wordt Vlaanderen over
stelpt met hoera-berichten over het Ne
derlandse 'poldermodel'. Nederland doet 
het economisch goed, heeft een paars 'doe-
kabinet' en slaagt er schijnbaar moeiteloos 
in om de sociale problemen op te vangen. 
Niet zelden wordt dit zegebulletin bij ons te 
lande afgesloten met de vraag om meer, 
zoniet de totale, Vlaamse autonomie. 'Wat 
Nederland zelf kan, kan Vlaanderen zelf 
zeker beter', is de algemene teneur. Dat 
Vlaanderen een en ander evenwel zal moe
ten doen met een totaal verschillende ach
tergrond als zijn noorderbuur, blijkt ten 
volle uit het boek Vreemde buren. Over 
politiek in Nederland en België van Derk 

Jan Eppink. 

Eppink is wat men noemt een 'bevoorrecht 
getuige'. Na een korte loopbaan in dienst 
van de (Nederlandse) PvdA-fractie in het 
Europees parlement, begon hij in 1987 als 
redacteur Buitenland voor het NRC Han

delsblad. Vier jaar later ging hij voor het 
NRC naar het Haagse Binnenhof en in 
1995 maakte hij, in dienst nu van De 

Standaard, de overstap naar de Belgische 
equivalent daarvan, de Wetstraat. Uit het 
feit dat o.a. premier Dehaene bereid ge
vonden werd om naar de voorstelling van 
het boek te komen, valt af te leiden dat 'dat 
stukske Hollander' zich goed geïntegreerd 
heeft in het centrum van de Belgische 
politiek. 

CHATEAUCRATIE 

'Vreemde buren' valt uiteen in een tiental 
hoofdstukken over de meest diverse as
pecten van het politieke leven. Soms vervalt 
Eppink daarbij in een lesje 'politieke ge
schiedenis', maar in het overgrote deel van 
het boek is hij erin geslaagd om een (sappig) 
verhaal te brengen, eerder dan een droge 
opsomming van feiten. Zonder voor beide 
landen echt een type-politicus op te voeren 
schetst de auteur een beeld van het ietwat 
saaie, moraliserende en centralistisch den
kende Tweede Kamer-lid versus de van het 
leven genietende, sjacherende en regionaal 
handelende parlementair in Beluga. 
In Nederland, zo heet het, blijven de ka
merleden beleefd voor de ministers en voor 
elkaar en antwoordt de uitvoerende macht 
al even formeel en respectvol op de vragen 
van het parlement. „Een Nederlandse mi

nister moet in de Tweede Kamer en de 

Senaat nederig en dienstig zijn. Het par

lement is de baas." 

Hoeft het gezegd dat het beeld dat geschetst 
wordt van de politieke tegenhangers in 
België iet of wat afwijkt van het voor
gaande. De uitgebreide maaltijd en het 
'vertrouwde glaasje cognac' zijn er on
ontbeerlijk om goed aan politiek te doen. 
En er is nog een groot verschil: „De 

Belgische regering heeft geen enkel ontzag of 

respect voor het parlement. Ministers maken 

er een hobby van Kamerleden belachelijk te 

maken". En wat doet de premier op dat 
ogenblik ? „Hij kijkt als een varkensboer die 

wordt gedwongen een show met poedel-

hondjes, van bontjassendametjes uit de Lou-

izalaan, bij te wonen." 

Het gevolg daarvan, zegt Eppink, is dat de 
partijvoorzitters en niet de volksvertegen
woordigers het voor het zeggen hebben. 
Particratie wordt 'chateaucratie', daarbij 
verwijzend naar de tientallen 'paleizen' 
waarbij compromissen werden en worden 
bedisseld. En als er al regels gemaakt wor
den dan zijn die 'niet strak, maar buigzaam'. 
„De Nederlandse politicus ( en dat geldt 

tegelijk voor de doorsneeburger} gaat in het 

werkt bij een liberaal, gaat men maar te rade 

bij een socialist. (...) Een burger die dus van 

tevoren zijn mening prijsgeeft, laat zich 

achter de kaarten kijken. Hij krijgt een 

stempel, wordt geklasseerd en verspeelt op

ties. De burger scheldt graag op politici, 

maar zal niet twijfelen om er te rade te gaan 

als de eigen zaken worden bevorderd. Er zit 

een schizofrenie in zijn publieke moraal." 

Een tip voor de leden van Witte- en andere 
vernieuwingsbewegingen ? 

TVissen sjacheren 
en moraliseren 

algemeen uit van regels; in België gaat men 

uit van relaties." In Nederland is de par
tijvoorzitter overigens niet veel meer dan 
dan 'een partijmannetje met weinig aan
zien'. „De voorzitter komt vroeg of laat in 

conflict met de fractie en legt het loodje." In 
tegenstelling tot België, waar het voor
zitterschap zowat het wachriokaal is voor 
een ministerpost, brengt een Nederlandse 
partijvoorzitter het er zelden politiek le
vend vanaf. En ben je voorzitter van een 
liberale partij, dan is het al helemaal mis: 
„Een doorsnee tennisvereniging heeft min

der last van leiderschapscrises dan liberale 

partijen." 

POLITIEKE ZELFBEDIENING 

Een en ander wordt door Eppink verklaard 
door de religieuze achtergronden van beide 
landen. Heerst er m Nederland een 'schuld-
cultuur', in België gaan politici die een 
foutje hebben gemaakt te biechten. „Na de 

biecht is de zonde vergeven en begint men 

met een schone lei. Daarop kan men even

tueel weer een zonde begaan, indien de 

omstandigheden daartoe dwingen." 

Eppink maakt van Nederland zeker geen 
politiek paradijs, maar in België lijkt alles 
toch net iets erger te zijn. Zo ook het geval 
met het dienstbetoon: in Wallonië kan je 
amper aan een baan geraken zonder de hulp 
van de PS, in Brussel is VDB het meest 
gekende letterwoord. „Ook Vlaanderen zit 

met een last van het cliëntelisme. Niet de 

overheid stond er voorop maar de partij of 

de zuil. (...) Jarenlang werd politiek niet als 

hoeder van het publieke domein gezien maar 

als een soort onbetrouwbare eigenaar van 

een zelfbedieningswinkel." De auteur ont
waart in Vlaanderen nu weliswaar een 
tegenstroming, maar dat is voorlopig 
slechts 'het begin van een trend'. De po
litieke verknechting in België heeft ook zo 
zijn gevolgen voor het burgerschap: „Er 

ontstaat politieke shopping: als het niet 

ORANJE BOVEN 
'In België is zowat alles politiek' zegt Ep
pink ergens. Tegelijk onderkent hij dat ook 
het communautaire een kapitale rol speelt 
in diezelfde politiek. Onder meer tijdens 
het eind van de jaren '60 en de woelige 
jaren '70. Ook de Nederlandse bewind
voerders ondervonden daarvan hinder. 
„Beide landen vallen terug in een oud 

historisch spoor. In Nederland maakte het 

kabinet-Den Uyl de morele geesten wakker; 

in België vlogen tijdens Egmont commu

nautaire geesten uit de fles. Wat volgens 

Egmont niet meer kon, zou later via een lang 

proces van onderhandelingen toch komen. 

Niet in 197S, maar in 1993 werd België een 

federale staat." 

De Nederlanders hebben ook geen goed 
oog in het nationalisme, zegt Eppink. Ze 
gruwen van de beelden van de IJzerbe
devaart en gaan ervan uit dat alle deel
nemers eraan extreem-rechts zijn. De 
meeste Nederlandse journalisten die het 
gebeuren bijwonen „gaan met een ver

trokken gezicht naar huis en berichten dat ze 

'het fascisme' hebben gezien. (...) Ook de 

Vlaamse strijd is de Nederlander vreemd. Hij 

kijkt ernaar met een mengsel van goed

bedoelend begrip of diepgewortelde on

verschilligheid en begrijpt het niet. (...) Ook 

het Heel-Nederlandse gevoel is de Neder

landers vreemd." Eppink verklaart aan de 
hand van de historische feiten en voegt daar 
nog aan toe dat zijn landgenoten nati-
onalisrischer zijn als de gemiddelde Vla
ming, maar dat - o.w.v. het politiek correcte 
gedrag - niet wensen toe te geven. 
Vanzelfsprekend heeft Eppink ook aan
dacht voor de schandalen en 'zware er
fenissen' - o.m. de collaboratie en de ko
lonies - van beider landen. We laten het aan 
de lezer om ze tot zich te nemen en wijzen 
tot slot wel nog op een bijzonder ver
makelijk hoofdstuk over het taalgebruik in 
beide landen. Het is overigens een van de 
argumenten die de auteur elders in zijn 
werk aanhaalt om een mogelijk 'Geme
nebest der Nederlanden' uit te sluiten. „De 

onderbouw - wegen, bruggen, HSL-spoor-

lijnen en bedrijfsovernames - is gemak

kelijker aan te sluiten op elkaar dan de 

mentale kloof in de politieke bovenbouw. 

En zeker als die kloof wordt toegedekt door 

een gemeenschappelijke taal. Vlamingen en 

Nederlanders zetten elkaar soms op het 

verkeerde been, juist omdat ze dezelfde taal 

spreken." Ook het gewicht van woorden is 
in beide landen niet hetzelfde. „Tobback 

kon Martens uitmaken voor een Caligula, 

en later toch met hem regeren zonder dat hij 

ooit een woord terugnam. Tobback noemde 

de CVP een 'kwal', en regeerde daarna jaren 

met die kwal. (...) A/s een Nederlands 

regeringslid het krasse taalgebruik van de 

Wetstraat op het Binnenhof zou gebruiken, 

zou wellicht de regering vallen. In het 

omgekeerde geval vindt men de minister 

maar een 'saaie gast." Woorden waarmee 
we Eppink, na het lezen van 'Vreemde 
buren', niet zo vlug meer mee zullen om
schrijven. 

(gv) 
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