
D e voorbij week werd nog maar 
eens de onbekwaamheid van de 
huidige regering aangetoond. 

Het is opvallend hoe weinig sereen 
federaal minister van Binnenlandse 
Zaken Luc Van den Bossche (SP) op het 
protest van de rijkswacht en in het 
bijzonder van de BOB reageert. VU-
kamerlid Karel Van Hoorebeke eist een 
open gesprek tussen alle betrokken 
partijen. Het personeelsstatuut van de 
politiediensten is de weerslag van een 
door oppositie en meerderheid afgesloten 
Octopus-akkoord. 

Althans, dat zou het moeten zijn. 
Slaagt de federale regering er niet in om 
een open dialoog met alle betrokkenen 
aan te gaan, dan presteert ze het ook om 
de oppositiepartijen niet eens te 
raadplegen. VU, VLD en PRL, die 
nochtans het startschot gaven voor de 
Octopus-onderhandelingen, klagen dit in 
een open brief aan de premier aan. 

Ook het debat over de seksuele 
minderjarigheid en de bescherming van 
minderjarigen tegen seksueel misbruik, 
heeft aangetoond hoe amateuristisch, 
ondemocratisch en deemoedig de 
Belgische regering te werk gaat. Eerst 
worden het parlement en oppositie 
buiten spel gezet, nadien wordt het 
parlementair debat, zonder dat de 
bevolking weet heeft van het probleem, 
vlak voor verkiezingen geopend, nog 

later wordt bij de minste weerstand van 
één of andere achterban het gesprek 
afgevoerd. „Hier is geen normaal, 
zakelijk en open parlementair debat over 
heikele problemen mogelijk", zo stipte 
VU-kamerlid Geert Bourgeois terecht 
aan. 

Moet het probleem, denken we aan 
het Europees 'voorbeeld', door een 
Comité van Wijzen worden opgelost? 
Een vijfde van de Vlaamse bevolking, zo 
toont wetenschappelijk onderzoek aan 
(zie laatste blz.), is daar niet ongevoelig 
voor. Schaf regering en parlement af, zo 
klinkt het almaar nadrukkelijker in de 
volksmond. Intussen laten niet enkel het 
Vlaams Blok, maar ook de Vlaamse 
socialisten geenszins na de 
angstgevoelens bij de bevolking uit te 
buiten. 

Het gebrek aan vertrouwen binnen 
de maatschappij en in de politieke 
instellingen, is alarmerend. We hebben 
een ander en nieuw land nodig, waar een 
gezond burgerschap en een minimum aan 
politieke consensus aanwezig zijn. 
VU&ID heeft deze week het Vlaams 
staatsvormend project voorgesteld (zie 
blz.3). 

Met open vizier horen we een 
verdraagzaam Vlaanderen uit te bouwen. 
Dat veronderstelt voor eens en altijd een 
verzoenende houding tegenover de 
gebeurtenissen tijdens en na WO.II. 
Vlaanderen is daartoe in staat. „Ook en 
vooral omdat de alliantie bruggen wil 
slaan tussen alle mensen." 

(evdc) 
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Verkiezingen 1999: Leuven 

De tijdbom ^^^^^^^^^^^ 

T erwijl politici volop redetwisten of het 
nu méér blauw op straat moet zijn of 

blauw méér op straat steken jonge sa-
tanlsten hun school in de fik en laat een 
man een boreling uit het raam vallen. Wij 
wezen er reeds herhaaldelijk op dat geweld 
zich in het leven heeft geïnstalleerd als een 
dagelijks kwaad. Dit fenomeen manifes
teert zich wereldwijd, de media leggen er 

beetje te verzachten. De problematiek is 
echter zo veelomvattend dat hij niet zon
der grote inspanningen kan worden over
wonnen. Wat in de jongste kwarteeuw 
ongebreideld verloederde, wordt in geen 
verkiezingscampagne - laat staan in een 
legislatuur - weer rechtgetrokken. Dit 
wordt werk vanjaren, van grote menselijke 
inzet en navenante middelen. Toch zal het 

Niet alleen de koorts, 
ook de ziekte 

24 uur op 24 uur getuigenis van af. Zelfs de 
politici zijn tot het besluit gekomen dat er 
wat moet gebeuren. Vandaar dat elke par
tij poogt om op de markt van het vei
ligheidsstreven een gunstig plaatsje te ver
overen. Het aantal voorstellen groeit met 
de dag aan, ze gaan van ,,de vreemdeling 
als oorzaak van alle kwaad en dus weg er 
mee" tot ,,eens de werkloosheid opgelost 
zal het allemaal wei goed komen"... 
Hoe dan ook; veiligheid of het gebrek 
daaraan is een van de vooraanstaande 
onderwerpen in de lopende verkiezings
strijd. 
Vanzelfsprekend zit in elke aangeboden 
remedie wel ,,iets" om het probleem een 

moeten, wil deze maatschappij weer de 
leefbare en aantrekkelijke thuis worden 
van groot en klein. 
Wij willen niet kleinerend doen over de 
plannen die partijen en andere middens 
vandaag aanprijzen, ons komt het echter 
voor alsof zij gauw-gauw voor 15 Juni ook 
nog iets over veiligheid willen zeggen. 
Terwijl allen weten dat duurzame oplos
singen even Ingewikkeld als het probleem 
zelf zijn. Het vraagstuk wordt niet enkel 
opgelost door méér blauw op straat te 
sturen of nog meer zakenvluchten bij 
Lauda Air af te huren. De oplossing ligt in 
een veelheid van maatregelen die bo
vendien niet alleen van politieke aard zijn 

maar een breed maatschappelijke visie 
vereisen. Daarom: willen de partijen a.u.b. 
twee keer nadenken alvorens de goe
gemeente nog vlug het zoveelste vei
ligheidsplan kado te doen? Teveel 
(weliswaar goed bedoelde) plannen nog 
even uit de mouw schudden, leidt on
vermijdelijk tot half werk. Het onvoldragen 
wetsontwerp over seksuele minderjarig
heid is daar een mooi voorbeeld van. Hoe 
het andere onderwerpen ais sektenon-
derzoek, NPC, ongehuwde samenwonen
den, onderzoek naar criminele organisa
ties, enz... vergaan is, daar heeft de pu
blieke opinie het raden naar. 
In de nasleep van Dutroux voelden velen 
zich geroepen om toch maar „iets" te 
veranderen, desnoodsin het wilde weg. En 
zoals het in onze maatschappij de ge
woonte is, deden slechts weinigen de 
moeite om de problemen in hun samen
hang te bekijken. Even leek het erop dat uit 
de enkele gesprekken tussen politici van 
verschillende partijen een globale aanpak 
zou groeien, maar zetelzekerheid dreef 
allen naar de eigen stal terug. Van het hele 
opzet bleef enkel de vernieuwingsalliantie 
VU&ID over. 
De mensen die in hun partij de verkie
zingsprogramma's voorbereiden moeten 
weten dat in de luttele dhe maanden die 
nog resten geen mens geboeid wordt 
door het zoveelste plan of kiescontract dat 

de hemel op aarde belooft. De verstandige 
kiezer weigert,,morgen gratis geschoren" 
te worden, omdat hij weet dat hij dan de 
baard Is afgedaan. Van beloften als een 
gratis PWA-er aan huis, de zoveelste be-
lastingvehaging, gratis busvervoer, gratis 
dit en gratis dat heeft de kiezer er al vele 
gehoord. Hij veriangt veiligheid, niet enkel 
als gevoel maar als gevolg van een maat
schappelijke omwenteling. Veiligheid is 
slechts mogelijk wanneer de hand die 
criminaliteit krachtig bestrijdt dezelfde is 
die in de harten en in de geesten eerbied 
voor gemeenschap en individu kan ont
wikkelen. De kiezer wil aan dat ideaal mee
werken, al weet hij dat de weg daartoe 
lang zal zijn. 
WIJ leven in een tijd waahn geweld onder 
vele vormen tot norm is verheven. Hoge 
snelheden, domme krachtpatserij, oorver
dovende decibels, verpulverende records, 
extra-legale voordelen, krankzinnige files, 
buitenissig veel geld verdienen; het hoort 
er allemaal bij. Dat onderhand een plafond 
Is bereikt gaven vele knipperlichten aan, 
wij weigerden ze te zien. Hoe gevaarlijk de 
toestand nu is, kan van roodgloeiende 
thermometers afgelezen worden. 
Daarom graag een velllghelusplan dat niet 
alleen de koorts wegneemt maar ook in 
staat is de zieke maatschappij te gene
zen. 

Maurits van Liedekerke 



Duur en ingewikkeld 
De zowat half miljoen landgenoten die 
in het buitenland verblijven zouden op 
13 juni a.s. voor een eerste keer aan de 
verkiezingen kunnen deelnemen. Dat 
kan middels een volmacht aan een 
familielid. De meerderheid heeft dit 
stemrecht gebruikt als pasmunt voor de 
PRL-FDF die het beruchte stemrecht 
voor EU-onderdanen mee heeft 

goedgekeurd. Vlamingen in de Wereld 
protesteerde terecht over de bijzonder 
ingewikkelde en dure - 7.000 tot 
12.000 fr. - procedure die Vlamingen in 
het buitenland moeten doorworstelen 
om te mogen stemmen. Ook de minister 
van Binnenlandse Zaken gaf dit, na een 
parlementaire vraag, toe. De aanvragen 
moeten op 1 april binnen zijn. 

Celijk voor de wet 
,,Je moet een persoon beoordelen op zijn of haar kwaliteiten en 
met op geslacht of Uiterlijk Ikvind het even verkeerd dat, indiener 
voor twee jobs tien mannelijke en twee vrouwelijke kandidaten 
zijn, men op voorhand beslist dat er dan één man en één vrouw 
moet worden gekozen Wat heeft dat er nu in godsnaam mee te 
maken' Als er twee mannen beter geschikt zijn voor dat werk dan 
die vrouwen, moet men die mannen ook kiezen ( ) Ik vind dat we 
moeten streven naar gelijkwaardigheid in plaats van gelijkheid 
Mannen en vrouwen zijn nu eenmaal met gelijk " 

TV-presentatnce Ram De Comnck in Dag Allemaal vzn 16 maart 
1999 

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

Het Vlaamse wiskundeonder
wijs wordt wereldwijd als vijfde beste 
gerangschikt. Alleen Singapore, Zuid-
Korea, Japan en Hongkong doen het 
beter. Wallonië bekleedt de negen
tiende plaats. 

Een rekensom van de redactie 
van de Financieel-Economische Tijd 
leert dat 60% van de verkiesbare CVP-
kandidaten van ACW-strekkIng is. 

Duitsland zal op het Eurovisie
songfestival vertegenwoordigd wor
den met het lied 'Reise nach Jeruzalem' 
van de Duits-Turkse groep Sürpriz. Het 
lied wordt gezongen in het Duits, En
gels en Turks. Traditiegetrouw duiken 
in Vlaanderen ook de eerste geruchten 
op als zou het Vlaamse festivallied pla
giaat zijn. 

Meer dan 6.600 Vlamingen dfe 
Vacature lezen én de tijd vonden om 
een enquête in te vullen werken ge
middeld 48 uur per week. Eén op twee 
enquêtedeelnemers verklaarde regel
matig stress te ondervinden. 

'De Plukvogel', de voorlaatste 
Vlaamse boekhandel in Brussel, sluit 
zijn deuren. Stadsvlucht, minder Vla
mingen in Brussel en de concurrentie 
van ketens en warenhuizen zijn de 
belangrijkste redenen. 

Het aantal orgaandonoren is 
het afgelopen jaar gedaald met bijna 
15%. 

De Vlaamse regering zou aan 
het kasteel van Beaulieu de meest drin
gende herstellingen laten doen. Het 
dossier kwam in een stroomversnelling 
na een oproep van o.a. Johan Sau-
wens. 

Jean-Pierre Van Rossem kan 
vervroegd vrUkomen. 

Hugo Claus kreeg voor zijn oeu
vre de driejaarlijkse Cultuurprijs van 
de Vlaamse Gemeenschap. 

De Breitling Orbiter III en zijn 
bemanning slaagden als eerste in een 
bemande ballonvlucht rondom de we
reld. 

Tot slot: met het oog op een 
Europese harmonisering worden de 
bankrekeningnummers langer. Nu 
nog de bedragen groter. 
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15JAARADVN 
Zaterdag jl. vierde het Archief- en Do

cumentatiecentrum van het Vlaams Na

tionalisme (ADVN) haar 15-jarig bestaan. 
Het centrum werd op 21 maart 1984 
opgericht, goed een jaar later werd het 
decretaal erkend en kwam het in aan
merking voor overheidssubsidiëring. Na
dat het AD VN lange tijd gevestigd was 
aan de Minderbroedersstraat in Antwer
pen, vond het onlangs een nieuw on
derkomen in het riante pand aan de 
Lange Leemstraat. „Sindsdien, aldus af
gevaardigd beheerder Frans-Jos Verdoodt, 

kan hetADVN op kruissnelheid vliegen." 

Vandaag worden in het ADVN ruim 
6.000 archieffondsen bewaard, er kun
nen meer dan 20.000 boeken geraad
pleegd worden, er zijn meer dan 36.000 
audiovisuele stukken en voorwerpen be
schikbaar. In het ADVN worden talrijke 
lezingen gehouden, er is de jaarlijkse 
uitgave ADVN-Tijdingen. ,^nder enige 

zweem van overschatting mag ik hier 

stellen dat de oprichting van het ADVN 
een gebeurtenis is geweest met een bij

zondere draagwijdte voor de geschiedenis 

van de Vlaamse beweging." De belang
stelling van het ADVN gaat ook uit naar 
de ontwikkeling van nationale bewegin
gen in Europa. Aan De Standaard (20 
maart) maakte Verdoodt bekend binnen
kort naar Argentinië af te reizen. ,fie 

Vlaamse kolonie in Zuid-Amerika is stil

aan aan het uitsterven." 

Frans-Jos Verdoodt haalde zaterdag jl. 
zwaar uit naar de 'ontoereikende over
heidssubsidies'. Hij dankte evenwel de 
stad Antwerpen die het ADVN de kans 
bood om „tegen geenszins ongunstige 

voorwaarden over een accommodatie te 

beschikken." Overigens v/trden Jef Ma-

ton, de bijwijlen bevlogen rentmeester 
van dit kleine paradijs, aldus Verdoodt en 
Maurits Coppieters, de eerste charisma
tische voorzitter, in de bloemetjes gezet. 
„Tot slot wil ik hier de piëteitsvolle her

innering oproepen van wijlen Hector de 

Bruyne, die voorzitter was van 1987 tot 

1991. Ik zal nooit de steun vergeten die ik 

toen van deze moedige en correcte man 

heb mogen ondervinden." 

HISTORISCHE 
WERKELIJKHEID 
Bij de gehele Vlaamse bewegmg en ook 
daarbuiten, heeft het ADVN een be
trouwbaar imago, opgebouwd. „Hef cen

trum heeft een aanzienlijke bijdrage ge

leverd tot de verwetenschappelijking van 

de geschiedenis van de Vlaams beweging, 

zo verduidelijkt Frans-Jos Verdoodt. 
De historicus had ook een waarschuwing 
op zak. Hij stelde terecht dat het his
torisch discours van de Vlaamse bewe
ging op het punt staat de legitieme ide
ologie van de Vlaamse overheid en van de 
Vlaamse sociaal-economische beslissings
centra te worden. ,fiaarom is het nood

zakelijk dat wij als gemeenschap in staat 

zijn om een onberispelijke blauwdruk van 

ons collectief geheugen te formuleren. In 

elke beweging met een strijdbaar karakter 

is er plaats voor mythevorming en over

leving. Maar, beide moeten in elk geval 

uitdovend zijn, liefst zo snel mogelijk. En 

alleszins vooraleer ze als een boemerang 

terugkeren en belastend gaan worden voor 

het debat over onze culturele identiteit. In 

elke beweging mag er ook plaats zijn voor 

engagement, maar dit moet tijdig aan de 

historische werkelijkheid getoetst wor-

van den 

Bossche 

houdt goed 

huis... 

BRUSSEL VERDIENT 
BETER 
„Brussel en de Brusselaars verdienen beter 

dan de politici die nu aan de macht zijn, 

dan de extremisten die er de macht willen 

grijpen." Dat stelden de VU'ers Bert An-

ciaux en Sven Gatz, de VLD'ers Annemie 

Neyts en Guy Vanhengel en de onaf
hankelijke kandidaat Fouad Ahidar tij
dens de voorstelling van het ontwerp
programma van de Open Stadslijst VLD-
VU-0, woensdag jl. Op 27 maart a.s. is 
een congres over het programma voor
zien. Intussen krijgen alle Brusselaars een 
verkiezingskrant van de VLD-VU-0-lijst 
in de bus. Daarin staan voornamelijk 
Nederlandstalige, maar ook Franstalige 
bijdragen. 

De Brusselse meerderheidspartijen, zo 
merken de kandidaten van de Open 
Stadslijst op, blijven zich aan hun oude 
belangen en voorrechten vastknopen. 
Brussel wordt bestuurd door partijen die 
niet goed weten hoe ze de meerdere 
problemen moeten aanpakken. , ^ 

wordt de weg vrij gemaakt voor extre

misten die met haatdragende boodschap

pen een leugenachtig paradijs voorspie

gelen. Daarom hebben we de handen in 

elkaar geslagen, met één programma en 

één lijst van bekwame en gemotiveerde 

kandidaten." Lijstduwer BertAnciaux be
nadrukte dat de problemen die extre
misten uitbuiten niet uit de weg worden 
gegaan, maar wel op een positieve, op
bouwende wijze worden behandeld. 
De Open Stadslijst verwijst naar de nood
zakelijke leefbaarheid, veiligheid en net
heid van de hoofdstad om de stadsvlucht 
tegen te gaan. Overigens moeten politie 
en administratie makkelijker bereikbaar 
zijn. Bovendien kan niet langer worden 
goedgepraat dat „mensen niet meer alleen 

over straat durven, dat inbraken en aan

randingen te hoog liggen, dat sommige 

jongeren een weg volgen van laffe diefstal 

en illegale praktijken. De tijd van excuses 

IS voorbij." De 19 gemeentelijke po
litiediensten moeten in één groot en goed 
georganiseerd politiekorps overgaan, ste
vige afspraken met jongeren en overleg 
met ouders zijn noodzakelijk. 

VLAAMSE 
WAARBORGEN 
,flet tart elke verbeelding dat in de grond

wettelijk erkende tweetalige hoofdstad 

politici en ambtenaren goed geld ver

dienen zonder dat ze bekwaam zijn de 

twee landstalen te spreken." De Open 
Stadslijst hecht veel belang aan Vlaamse 
eisen. Zo wordt in alle Brusselse over
heidsdiensten tweetalig onthaal en 
dienstverlening geëist. Ook de tweeta
ligheid van de ambtenaar staat op het 
verlanglijstje, net zoals de oprichting van 
een taalpromotiedienst. De Open Stads-
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waarde Heer 
Hoofareaacfeur. 

Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Nu heb ik 
Gezeile in de praktijk toegepast en dan kan ik mijnheer Barnard 
alleen maar met grof geschut gelijk geven. Het gebeurde vorige 
week zondag bij het afscheuren van mijnen Druivelaar. Het was 
het begin van de lente en dat werd passend gevierd met een 
gedichtje van Vlaanderens gekendste poëet. „Die verschgeroerde 
grond hij riekt zo goed, zoo vruchtbaar, in de lonken des 
zonnekens weer opgestaan, gelaafd en zatgedronken aan 't zog. 

dat hem de borst heeft toegestaan der beke, die daar kwelt en 
blinkt, vol moedervochten en die de goede lochten des len-
tenweders wekt, in 't eerste kruiduitslaan." 
Laat ik u eerst opmerken, vriend van de drukkerijpers, dat 
Ludwina er na afloop van mijn 'Gezeile voor beginners' mijn 
kruid heeft uitgeslagen. Ze vond het in eerste instantie al vreemd 
dat ik met haar het weiland in wilde. Nog verwarder keek ze toe 
nadat ik eens flink aan de grond geroken had en mij had voorzien 
van een half literke oude klare. „Geeraerts, ge gaat u toch weer 
niet beginnen aanstellen?" klonk het met enige opwinding van 
harentwege. Ik evenwel had er een ander soort opwinding uit 
kunnen opmaken en vatte plotsklaps mijn zoektocht naar de borst 

en de moedervochten aan. Ik kan u verzekeren, De Liedekerken, 
dat de 'lochten' van dit eerste lenteweer er bepaald niet klaarder 
op werden. 

Mijn vraag is dan ook onmiddellijk aan u, die ook wel eens een 
voetje in de dichterlijke aarde pleegt te zetten, gericht: kunt gij mij 
het adres en het telefoonnummer van Gezeile opsnorren zodat ik 
met hem eens van gedachten kan wisselen over zijne stijl. Naar de 
Druivelaar heb ik inmiddels de Bruine Maesen gestuurd, hem op 
zijn mouw speldend dat er gratis stripverhalen waren. Een grotere 
straf kan ik voor dat kalenderke niet bedenken. 
Uw gekrenkelde. 

De Gele Geeraerts 

4 DOORDEWEEKS ^ 

lijst ondersteunt de eis van het Vlaams 
parlement om in Brussel een Vlaams 
gezondheidsbeleid te voeren. „In de Brus

selse- of OCMW-ziekenhuizen moeten er 

voldoende Nederlandstalige artsen en ver

pleegkundigen zijn. Teneinde Nederlands

talige artsen aan te trekken, dienen de 

faculteiten Geneeskunde van de Neder

landstalige universiteiten tijdig op de 

hoogte gebracht worden van openstaande 

betrekkingen. En in de gemeenten is de 

verplichte aanwezigheid van één of twee 

Vlaamse schepenen, met effectieve be

voegdheden, een logisch gevolg van de 

tweeledigheid in de Brusselse instellin

gen:' 

DESINFORMATIE 
In de Kamer van Volksvertegenwoor
digers ontaardde het debat over de sek
suele minderjarigheid tot een electoraal 
debat. Het was alles behalve een goed 
idee om een dergelijk gevoelig wets
ontwerp, dat betrekking heeft op het 
privé-leven, vlak voor verkiezingen door 
het parlement te willen jagen. 
Een tweede vaststelling is het gebrek aan 
communicatie tussen politici en bevol
king. Het ontwerp kwam tot stand in de 
nasleep van de Dutroux-affaire. Deze 
pijnlijke zaak heeft de gemoederen be
roerd, het land op zijn kop gezet. Was het 
teveel gevraagd om de bevolking beter te 
informeren over een wet die handelt over 
verkrachting, mishandeling, genitale ver
minking, passieve deelname aan pedofilie 
en seksuele meerder- en minderjarig
heid? 

Het gebrek aan dialoog tussen overheid 
en maatschappij leidde tot desinformatie, 
overtrokken conclusies en platvloerse be
denkingen. 

MONSTERVERBOND 
De waarheid ligt, zoals steeds, ergens in 
het midden. Het is een schande hoe 
Alexandra Colen (Vlaams Blok) de be
volking een rad voor de ogen heeft ge
draaid. De fundamentele doelstelling van 
het wetsontwerp is het verhogen van de 
bescherming van minderjarigen tegen 
seksueel misbruik, ook binnen het gezin. 
Daarover zweeg Colen. Is het Blok gekant 
tegen een hardere aanpak van seksueel 
misbruik? Het lijkt alsof voor deze partij 
alles is toegestaan, als het maar binnen de 
muren van het eigen huis gebeurt, want 
over misbruiken binnen het gezin mag 
met geen woord worden gerept. An
derzijds maakten de Waalse socialisten 
van het ontwerp een vaudeville, alsof een 
'geile blik' van een 20-jarige naar een 14-
jarige tot straffen zou leiden. Op die 
manier ontstond een 'monsterverbond' 
tussen PS en Vlaams Blok, hoewel een 
vergelijk tussen de Vlaamse partijen in het 
vooruitzicht lag. Voor uiterst rechts telde 

de 'Vlaamse meerderheid' opeens niet 

meer mee. 
VU-kamerlid Geert Bourgeois, die het 
met de doelstelling van het ontwerp eens 
is, haalde via amendementen enkele fun
damentele bedenkingen aan. Het ver
lagen van de seksuele meerderjarigheid 
van 16 tot 14 jaar heeft tot gevolg dat 
tieners van 14 of 15 elkaar automatisch 
toestemming verlenen bij het vrijen. Op 
die manier gaat het aspect toestemming in 
tegen het maatschappelijk gangbare, wat 
Bourgeois verwerpt. Anderzijds kan ie
mand van net geen 16 geen toestemming 
geven voor enig seksueel contact aan 
iemand van 19 en een paar maanden. De 
moeilijkheid van het ontwerp ligt bij het 
begrip toestemming dat nauwelijks ob
jectief kan beoordeeld worden. De toe
stemming wordt bovéndieh gekoppeld 
aan de definitie 'aantasting van de sek
suele integriteit', terwijl niet duidelijk is 
wat daaronder moet worden verstaan. 

Glitter en 
glamour: de 

gescniedenls 

wint. 

In de Kamer van Volksvertegenwoordgers heeft de VU een 
uitgebreid voorstel tot verl<laring van de herziening van 

de grondwet ingediend. Dit moet het voigende parlement 
mogelijk maken het confederate model gestalte te geven. 

De confederale logica 
Het heeft heel wat voeten in de aarde 
gehad vooraleer de bevolking het fe-
deraiisme aanvaardde. Daarbij werd de 
klemtoon gelegd op eenheid in verschei
denheid. Velen voelen vandaag aan dat dit 
unionistisch federalisme voorbijgestreefd 
Is. Er Is de dynamiei< van de rechtstreeks 
verkozen deelstaatparlementen die hun 
bevoegdheden willen uitbreiden, daar
mee het beleid dichter bij de burger willen 
brengen en bovendien verantwoordelijk
heid willen opnemen. Dat houdt evenzeer 
verband met de Europese integratie, de 
deelstaten willen daaraan deelnemen. 
Binnen de Belgische federatie bestaat 
geen eensgezindheid, denken we aan het 
EU-stemrecht, over de Europese integra
tie. Laatst, maar niet in het minst tonen 
oeverloze voorbeelden het non-beleid 
van de Belgische regering aan omdat de 
visies van de gemeenschappen te ver 
uiteen liggen. En straks bestaat er niet 
eens een Belgische munt meer. 
Het antwoord op de verlammende com
munautaire problemen, die de bevolking 
meer dan beu Is, is de confederale logica. 
Eerst dit: het confederale model, en dat 
zouden alle partijen mogen beseffen, be
oogt In de eerste plaats een verzoening 
tussen de gemeenschappen. Het houdt 
met andere woorden een positief en op
bouwend project In dat zich afzet tegen al 
te simplistische, eng-nationaiistlsche of 

agressieve veroveringsstrategieën. 
De confederale logica betekent immers 
dat de ongebonden of niet-bevoogde 
deelstaten zelf bepalen welke bevoegd
heden ze uitoefenen en in onderling over
leg afspreken welke bevoegdheden ze 
nog samenoQ het niveau van de Belgische 
confederatie willen uitoefenen. ..Dezeaf-
spral<en worden vastgelegd in vrijwillig 
afgesloten samenwerkingsakl<oorden die 
autonomie en solidariteit verzoenen. Het 
afstaan van bevoegdheden en de sa
menwerking met anderen met respect 
voor mekaars identiteit welzijn en wel
vaart moet een meerwaarde inhouden." 
Respect voor identiteit houdt de onaan
tastbaarheid van eikaars grondgebied in. 
Eerbied voor eikaars grondgebied, taal en 
cultuur is van primordiaal belang. De nota 
van VU&ID maakt niet duidelijk of ge
meenschappen onderlinge akkoorden 
kunnen afsluiten over anderstalige ini
tiatieven op eigen grondgebied. Zeker is 
dat Vlaams-Brabant als jongste provincie 
groen, Vlaams en sociaal moet blijven. Dat 
veronderstelt o.m. de afschaffing van de 
taaifaciliteiten. Deze worden vervangen 
door „de meest ruime Integratiefacili
teiten. Vlaanderen wil een gastvrije natie 
zijn en olijven, de Vlaamse overheid moet 
daartoe meer middelen vrij maken, zodat 
tegelijk een genereus en dwingend beleid 
mogelijk wordt Integratie veronderstelt 

eerst en vooral kennis en praktijk van 
cultuur en de taal van de gemeenschap. 
Het politiek gesprek over het project in
burgeringscontract moet verder worden 
uitgediept en door een Vlaamse wet
geving veralgemeend worden." 
Eerbied voor eikaars identiteit betekent 
ook dat de zelfstandige deelstaten vol
waardig aan de Europese besluitvorming 
deelnemen. ,,ln de Europese, laatstaande 
Internationale besluitvorming komt 
Vlaanderen niet of nauwelijks aan bod. De 
alliantie VU&ID wil dat Vlaanderen recht
streeks zijn plaats krijgt op het Europese 
en internationale forum. Dit veronderstelt 
Vlaams lidmaatschap van de Europese 
Unie, de Verenigde Naties en andere in
ternationale organisaties. Vlaanderen 
moet ook een plaats verwerven in de 
Europese Commissie en de Europese 
Raad. Intussen blijft de alliantie pleiten 
voor meer samen werking met Nederland. 
De Nederlandse Taalunie moet vervangen 
worden door een Nederlandse Culturele 
Unie, zodat niet enkel taal en letteren, 
maar ook cultuur in de ruimst mogelijke 
betekenis door Vlaanderen en Nederland 
worden behartigd." 

De staat België kan voorlopig een tus
senschakel blijven voor zover de partners 
binnen de confederatie dit niet onmo
gelijk maken en de confederatie boven
dien een meerwaarde voor Vlaanderen 
Inhoudt. Brussel vormt een belangrijk, zo 
niet het belangrijkst aspect van deze 
meerwaarde. Dat betekent dat de deel
staten in Brussel eigen initiatieven op het 
gebied van welzün gezondheid en huis
vesting nemen. „Het onweerlegbaar mul
ticultureel karakter van Brussel moet in 
het beleid tot uiting komen, maar dit mag 
niet haaks staan op het volwaardig twee
ledig bestuur van Brussel." 

(evdc) 
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stof tot spreken 
„Toerisme Vlaanderen, een openbare 

Vlaamse instelling, stelt zich op het 

internet uitsluitend voor in het Engels. 

Bij deze werkwijze kunnen om velerlei 

redenen vragen worden gesteld. Zo is 

het merendeel van de toeristen die naar 

Vlaanderen komen afkomstig uit 

Nederland, Frankrijk en Duitsland. En 

wat met de vele Vlamingen die de 

voorkeur geven aan een (korte) 

vakantie in hun regio?" Vlaams 

parlementslid Jean-Marie Bogaert 

interpelleerde Luc Van den Brande in 

de commissie Economische 

Aangelegenheden over deze toch wel 

vreemde gang van zaken. De Vlaamse 

minister-president schrok zich een 

hoedje toen hij vaststelde dat Bogaert 

het bij het rechte eind had. De 

taalkeuze zal flink uitgebreid worden 

en het Nederlands wordt - zoals dat 

hoort - de hoofdtaai. Slechts één 

adres: www. toerismevlaanderen. be! 

# WETSTRAAT ^ 

n de commissie Ruimtelijl<e Ordening en IVIobiliteit 
van liet Vlaams Parlement wordt sinds vorige 
week over een nieuw decreet betreffende de 

organisatie van onze ruimtelijke ordening 
gedebatteerd. De vorige regelgeving dateert nog 

van de stedenbouwer van 1962. 

Een trendbreuk? 
Een oude wet is niet bij voorbaat een 
slechte wet. Voorwaarde is wel dat wetten 
worden uitgevoerd. Daar knelde het 
schoentje in verband met de Stedenbou

wer van 1962. Zo werden er toen geen 
streekplannen en algemene plannen van 
aanleg opgesteld. De gewestplannen wer
den daarentegen te detaillistisch opge
maakt, waarbij vaak geen rekening werd 
gehouden met de bestaande uitgangs
situatie. Daardoor wordt Vlaanderen 
thans geconfronteerd wordt met veel 
zonevreemde inrichtingen. Er is dan ook 
een nieuw decreet op de Ruimtelijke 
Ordening noodzakelijk. Deze moet bij 
het concept van de structuurplannen aan

sluiten. Ook het aftoppen van de on
eigenlijke macht van de gemachtigd amb
tenaar is broodnodig. 

VEREENVOUDIGING? 

Slaagt het nieuwe voorziene decreet er in 
om de bestaande regelgeving te vereen
voudigen? Vlaams VU-parlementslid 
Herman Lauwers meent van niet, maar 
vraagt zich tegelijk af of een eenvoudige 
regelgeving voor de hand ligt. In het 
verleden werd immers al te vaak on
zorgvuldig met 'schaarse ruimte' opge
sprongen. ,JDaarom", aldus Lauwers, 
„horen we selectief en toch niet te streng te 

zijn." Ook het invoeren van het sub-

Nood aan 
parlementair debat 

iropese beleidsmaatregelen blijken meer 
en meer noodzakelijk bij de bestrijding van 
grensoverschrijdende criminaliteit. De sa
menwerkingsprocedures op strafrechtelijk 
gebied moeten verbeterd worden. Er moet 
een gemeenschappelijk strafrechtelijk beleid 
komen en een coördinatie van het opspo
ring- en vervolgingsbeleid. Tot slot is een 
eigen Europees orgaan, bevoegd voor op
sporing en vervolging, noodzakelijk of moet 
de bevoegdheid van het Europees Hof van 
Justitie Uitgebreid worden. 
VU-kamerlid en Justitiespecialist Geert Bour
geois vjou van minister van Justitie Tony Van 
Parys (CVP) weten of er daarover een par
lementair debat zou gehouden worden. In an
dere Europese landen, zoals Nederland, is men 
daar reeds mee bezig. En in oktober van dit jaar 
komt er een Europese Top in het Finse Tampere 
over Justitie en Binnenlandse Zaken. 
Wat blijkt? Naar aanleiding van de informele 
Europese bijeenkomst van de ministers van 
Justitie en Binnenlandse Zaken van 11 en 12 
februari 1999, heeft minister Van Parys over 

een aantal aspecten van interne vettigheid 
contacten gehad met zijn Franse collega. Op 
die manier wordt de belangrijke Europese top 
over Justitie en Binnenlandse Zaken 
'binnenskamers' voorbereid. Daarover is 
Geert Bourgeois niet te spreken. Andermaal 
worden de democratische spelregels over
treden. Het kan niet dat enkel de uitvoerende 
macht het beleid eenzijdig bepaalt. Zeker 
over belangrijke aangelegenheden als Vei
ligheid en Justitie moeten eerst het Europees 
parlement en de nationale parlementen hun 
zeg krijgen. 
Van Parys beloofde dat de gemaakte den
koefening In een oriëntatienota zal worden 
gegoten De nota kan voorwerp uitmaken 
van een parlementair debat. Ook de federale 
minister erkende dat het thema te belangrijk 
IS om zonder parlementaire discussie te blij
ven. Op die manier heeft Bourgeois zijn slag 
thuis gehaald Hij zette de minister onder 
druk om met het parlement rekening te 
houden. 

Nico De smet 

Vlaams VU-parlementslid Herman 
Lauwers: Integraal federalisme is voor 

de gemeenten geen vrijgeleide om 
zich tegen de bestaande rechtsorde 

te verzetten. 

sidiariteitbegrip in de ruimtelijke orde
ning maakt de regelgeving complexer. 
Dit neemt niet weg dat een ernstige 
poging ondernomen werd om toch enige 
doorzichtigheid te realiseren. We denken 
hierbij aan de invoering van plannen-
registers, planologische attesten, en uit
treksels van uitvoeringsplannen. Deze 
vernieuwingen gaan wel geld kosten. Op 
dit ogenblik voorziet Vlaams minister 
Steve Stevaert (SP) slechts 300 miljoen op 
de begroting. Volgens Herman Lauwers is 
dit onvoldoende om de gemeenten aan te 
zetten de hen opgedragen nieuwe taken 
efficiënt uit te voeren. Een goede vondst, 
waarvoor de regering zelfs werd gefe
liciteerd, is de opsplitsing van de functie 
van gemachtigd ambtenaar. Deze was in 
het verleden 'al te gemachtigd'. Vandaag 
zou deze ambtenaar vervangen worden 
door een planologisch inspecteur, een 
stedenbouwkundig inspecteur en een 
ambtenaar voor de vergunningen. Dit 
toont aan dat ondanks de toenemende 
complexiteit de beleidsvoering toch kan 
verbeteren. 

NJfXGQEDiCEUSEN 

Toch zal de VU het ontwerp van decreet 
niet goedkeuren. De partij uit twee prin
cipiële bezwaren. Eerst en vooral is de 
inbreng van de provincie al te groot. 
Vermits deze ruimtelijke structuurplan
nen opstellen, moeten zij ook voor de 
provinciale uitvoeringsplannen instaan. 
Het is weinig zinvol hetzelfde niveau als 
beroepsinstantie voor de vergunningen te 
laten optreden. De Bestendige Deputatie 
bestaat immers ook uit politici die ge
neigd zullen zijn hun partijaanhorigheid 
te laten primeren. Het lijkt de VU dan ook 

beter de beroepsprocedure aan een ad
ministratief rechtscollege toe te vertrou
wen. De VU-fractie in het Vlaams Par
lement plaatst ook vraagtekens bij de 
provinciale verordeningen. Dergelijke 
verordeningen zijn onnodig en hollen de 
gemeentelijke autonomie uit. Provincies 
zullen bovendien geneigd zijn zichzelf 
waar te maken, wat tot overbodige regels 
zal leiden. 

Voor de VU is ook grotere gemeentelijke 
bevoegdheid om zelfstandig vergunnin
gen uit te reiken een doorn in het oog. Dit 
stanpunt kan verwondering wekken. In
tegraal federalisme betekent echter niet 
dat alle bevoegdheden naar het laagste 
bestuursniveau overgeheveld moeten 
worden. Integraal federalisme houdt eer
der de zoektocht naar het juiste be
stuursniveau in. En dat is niet steeds het 
gemeentelijke niveau. Het is goed dat 
gemeenten eigen verordeningen kunnen 
uitvaardigen, maar de gemeentelijke au
tonomie op het vlak van de vergunningen 
kan perverse gevolgen hebben. 

POPULISTISCH 

Herman Lauwers toonde dit tijdens zijn 
tussenkomst duidelijk aan. De jongste tijd 
werd het overduidelijk dat sommige ge
meentebestuurders zich tegen herstel-
maatregelen verzetten. Op die manier 
kantten zij zich tegen de bestaande rechts
orde. Denken we daarbij aan de pro
blematiek van de weekend huisjes en de 
illegale woningen. Slechts weinig bur
gervaders eerbiedigden de rechtsorde. 
Heel wat onder hen gingen de popu
listische toer op. De hautaine reactie van 
de burgemeester van Dadizele of de kol-
dereske vertoning door de burgervader 
van Meise spreken boekdelen. De bur
gemeester van De Haan presteerde het 
zelfs de ruimtelijke figuur van het Bij
zonder Plan van Aanleg (BPA) aan te 
wenden om vluchtelingen op zijn grond
gebied te weigeren! 

De VU vraagt dan ook om de gemeen
temandatarissen, die zonder meer dicht 
bij de bevolking staan, niet in een benarde 
positie te dwingen. Als men dicht bij de 
burger staat, is het soms zeer moeilijk om 
'neen' te zeggen. Nu reeds adviseren heel 
wat schepencolleges gunstig, maar achter 
de schermen wordt de gemachtigd amb
tenaar met aandrang verzocht de ver
gunning toch maar af te wijzen. Het 
uitreiken van vergunningen op gemeen
telijk niveau is dan ook een slechte keuze. 
De gemeentelijke overheid beslist toch 
ook niet aan wie studiebeurzen uitgereikt 
worden? De VU zal zich bij de stemming 
van het ontwerpdecreet onthouden. 

Karl CoUaerts 
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w ie het financiële nieuws een beetje volgt vangt 

regelmatig geruchten op van nieuwe records 

die worden gebroken op de beurs, koersen van 

belangrijke aandelen die intussen fel zijn gestegen, 

andere aandelen die duur of goedkoop zouden 

noteren, enz. ... Maar hebben we eigenlijk al eens 

stilgestaan bij de rol die een aandelenbeurs voor 

onze economie vervult? Hierbij een deskundig 

antwoord 

^ E C O N O M I E 4 

In een economie vormt een aandelen-
beurs de schakel tussen investeerders (of 
beleggers) en bedrijven die een finan
cieringsbron voor hun activiteiten zoe
ken. Een bedrijf kan op twee manieren 
haar activiteiten financieren. 

MANIEREN 

Enerzijds kan het bedrijf naar een bank 
stappen en een lening vragen. Dit gebeurt 
dus buiten de beurs. Onafhankelijk van de 
w înst die het bedrijf in de toekomst zal 
maken op basis van haar activiteiten weet 
het op voorhand welk kapitaal het zal 
moeten aflossen. Dit bedrag zal de ge
leende som plus de hierop te betalen 
intresten bedragen. De bank zal dus een 
zekere vergoeding ontvangen voor het ter 
beschikking stellen van kapitaal. Het 
enige risico dat de bank loopt is dat het 
bedrijf failliet gaat en zo haar lening niet 
meer zou kunnen aflossen. Door een 
lening aan te gaan creëert het bedrijf een 
financiële hefboom die zowel positief als 
negatief kan werken. Wat de onderne
ming meer verdient aan liaar activifeiten' 
dan de kosten van het lenen kan als pure 
winst worden beschouwd. Omgekeerd 
zullen de toekomstige aflossingen van 
kapitaal en intrest bij een verlieslatende 
activiteit de verliezen nog zwaarder ma
ken. 

Anderzijds kan het bedrijf zich finan
cieren met aandelenkapitaal. Zij die fi
nanciële middelen toereiken worden 
hiermee dus mede-aandeelhouder van 
het bedrijf. Hun vergoeding voor het ter 
beschikking stellen van de financiële mid
delen zal het dividend zijn dat het bedrijf 
al dan niet jaarlijks zal uitkeren. De 
hoogte van de dividenden zal dus af
hankelijk zijn van de grootte van de 
behaalde winsten, waardoor een aan
deelhouder ook meer risico loopt dan 
iemand die kapitaal uitleent. Zo is de prijs 
van een aandeel gelijk aan de actuele 
waarde van alle toekomstige dividenden 
die de aandeelhouder zal ontvangen. Een 
beursgenoteerde onderneming die extra 
financiële middelen wenst aan te trekken 
kan dit dus doen via een kapitaalver
hoging op de beurs. Zo worden bij
komende aandelen uitgeschreven waarop 
het publiek vrij kan intekenen. 

LIQUIDITEIT 

Nu kan het gebeuren dat een aandeel
houder wenst uit te treden uit het kapitaal 
van dat bedrijf. Voor een bedrijf dat 
beursgenoteerd is gaat dit vrij gemak
kelijk. Het pakket aandelen kan gewoon 
te koop worden aangeboden op de beurs. 
De beurs vervult hier dus een belangrijke 
rol in de liquiditeit van het aandelen
kapitaal van de genoteerde bedrijven. 
Iedereen kan dus vrij in- en uitstappen. 

De evolutie van de beurskoers leert ons 
tevens hoe de markt over een bepaald 
bedrijf denkt. Groeibedrijven die mooie 
resultaten kunnen voorleggen kunnen 
dan ook rekenen op de beleggers op de 
beurs om tegen vrij gunstige voorwaar
den nieuw kapitaal aan te trekken om 
verder te groeien, wat dan weer goed is 
voor de werkgelegenheid. Zo zorgt de 
beurs tevens voor een optimale allocatie 

beurs als gevolg van een bepaalde ge
beurtenis. Als een bedrijf een vestiging 
sluit om kosten te besparen en zo de 
toekomstige winsten te verhogen, kan dit 
nieuws op de beurs positief worden ont-

De rol van de beurs 
in de economie 

van de financiële Siiddelea in een eco

nomie naar de meest rendabele bedrij

ven. ••. *t 

PERVERSE EFFECTEN 

Soms kunnen zich ook wel perverse 
koersbewegingen manifesteren op de 

haald via een koersstijging van het be
treffende aandeel. Minder perddËHPÖV 
tekent hogere potentiële toekomstige di,v 
videnden en dus een hogere waarde van 
het aandeel. Dit is uiteraard een pervers 
effect waarvan men zich dient bewust te 
zi]n. 

Al bij al weegt dit aspect niet op tegen de 
belangrijke financieringsbron die de 
beurs toch vormt voor bedrijven en men
sen met goede ideeën. Voldoende fi
nanciële middelen kunnen een bedrijf 
juist toelaten snel te groeien. Bovendien 
creëren groeibedrijven ook heel wat bij
komende werkgelegenheid. In die zin zou 
een meerwaardebelasting op aandelen de 
ontwikkeling van de beurscultuur kunnen 
tegenwerken en de mogelijkheden voor 
bedrijven om kapitaal op te halen op de 
beurzen afremmen. Daar zou ook de 
werkgelegenheid niet mee gebaat zijn... 

Kristof Agache 

De beurs is 
een 

belangrijke 
financierings
bron voor 
bedrijven en 
mensen met 
goede ideeën. 

Med-TV tiJdelijR gesloten 
Op 11 maart jl. werd te Bonn onder de titel 
„Vrijheid voor Ocalan Vrede in Koerdis-
tan" een wereldwijd initiatief gelanceerd 
Daarbij werden de regenngen, de Euro
pese Unie en de Verenigde Naties op
geroepen om te erkennen dat de vrijlating 
van PKK-leider Abdullah Ocalan én vrede in 
de Koerdische regio met los van elkaar 
kunnen gezien worden 
Vandaag blijkt hoe omvangrijk de hin
dernissen zijn die het vredesverlangen van 
de Koerden in de weg staan. Zowel Turkije 
als Europa houden het been stijf. 
Bij de stemming van een motie, ingediend 
door Jan Loones (VU) in de senaat op 11 
maart Jl., hielden de vertegenwoordigers 
van de regeringspartijen CVP en SP zich 
doofstom voor Loones' pleidooi tegen de 
schending van de mensen- en volkeren
rechten in Turkije, voor een eerlijk proces 
voor Ocalan én voor een internationale 
monitonng van de nakende verkiezingen 
in Turkije De senaat verkoos over te gaan 
tot de orde van de dag. Wordt het weer 
wachten op een paniekreactie van de Bel
gische regering wanneer de uitwassen van 
de Koerdische kwestie zich opnieuw gaan 
manifesteren? Wat zullen de reacties zijn 
na een eventuele sluiting van de Koer
dische zender Med-TV in Denderleeuw'' 
Het station was reeds enkele dagen uit de 
ether en zopas werd de licentie voor drie 
weken ingetrokken. De laatste waarschu
wing aan Med-TV zou minister Van den 
Bossche ingefluisterd zijn door eerste mi
nister Dehaene, nadat in Londen Turkse 
autoriteiten grote druk uitoefenden om 

de Bntse licentie van Med-TV in te trek
ken. 
Ook de pers gaf slechts een summier 
overzicht van de gebeurtenissen n,a v. het 
Koerdische nieuwjaarsfeest Newroz. Alsof 
duizenden arrestaties (8 000) voor en na 
het feest van mogelijke ,,amokmakers" -
zoals het op VRT-radio luidde - de normale 
gang van zaken zijn in het vooruitzicht van 
een feest. De reèie omvang van de re
pressie, m het bijzonder in Zuid-Oost-Tur
kije zullen we met kennen, de hele Koer
dische regio was afgesloten voor buiten
landse pers, politici en delegaties. Zij die er 
wel raakten werden gearresteerd De 
Turkse autoriteiten wensten geen pot
tenkijkers; naar alle gewoonte stonden de 
Europese regeringen er bij en keken er 
naar, . 
De vrees dat zij op eenzelfde wijze zullen 
toezien hoe het proces van Ocalan ver
loopt, is dan ook gegrond 
Volgens woordvoerders van Vrede in Koer-
distan op de persconferentie te Bonn 
heeft de Europese Unie drievoudig bedrog 
gepleegd: 
1. Een keer in de laaghartige behandeling 
van Ocalan, haar knieval voor Amerika 
heeft uiteindelijk tot zijn arrestatie ge
leid, 
2. Zij heeft de Koerdische gemeenschap 
bedrogen door hardnekkig te weigeren 
initiatieven te nemen met het oog op een 
internationale vredesconferentie over de 
Koerdische kwestie; 
5 Zij heeft de Koerdische gemeenschap in 
Turkije en in de diaspora bedrogen door 

onder druk van de Turkse autoriteiten 
Med-TV tijdelijk te sluiten. De sluiting be
tekent dat de verspreide Koerdische ge
meenschappen hun rechten op een eigen 
cultuur, taal en vrije meningsuiting ver
liezen. 
In Bonn werd de onmiddellijke vrijlating 
van Ocalan geëist en een volledig en ge
detailleerd openbaar onderzoek over zijn 
arrestatie in Kenia, de onmiddellijke toe
lating van Öcalans advocaten en een me
disch team om hem te bezoeken; een 
eerlijk proces voor Ocalan volgens de in
ternationale juridische normen, de toe
lating van internationale observatoren tij
dens het proces; de opheffing van de 
doodstraf in Turkije en het stopzetten van 
de bedreiging deze op Ocalan toe te pas
sen; de behandeling van zijn asielaanvraag 
door Europa op eenzelfde manier als an
dere vragen behandeld worden; de steun 
voor een internationale conferentie om 
een oplossing voor de Koerdische kwestie 
te vinden en het begin van onderhan
delingen. 
VU-Europarlementslid Nelly Maes be
tuigde tijdens de persconferentie haar 
steun aan de Koerdische gemeenschap en 
pleitte voor een eerlijk proces voor Ocalan 
en een politieke oplossing voor de Koer
dische kwestie De Koerden hebben recht 
op zelfbeschikking binnen de Turkse 
staatsgrenzen, besloot Maes die ook haar 
steun aan Med-TV verleende en het beleid 
van de regering-Dehaene inzake de Koer
dische kwestie op de korrel nam 

isabelle De Keyser 
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/Si 
SULAWESI 

Indonesië 
wierp een 

begerig oog 
op de 

oostelijke 
helft van het 
eiland Timor. 

De familie 
soeharto Is 

Inmiddels van 
haar troon 
gestoten. 

z< e zullen het in Oost-Timor nauwelijks geloven: 

ter is sprake van zelfbestuur binnen Indonesië, ja 

van onafhankelijkheid! Ooit brachten wij hier een 

bespreking van een boek doorJ.R. Horta, een van 

plaatselijke verzetsleiders, geschreven. In weerwil 

van de opwekkende titel „de vrijheidsstrijd is niet 

voorbij!" klonk het eerder als een wanhoopskreet, 

een kreet om aandacht voor een onaanzienlijk stukje 

Oceanië. 

• LANDUIT ^ 

Het eiland Timor werd sedert de zes
tiende eeuw door Portugezen beheerst. 
Pas in de negentiende eeuw moesten ze de 
westelijke helft in Noord-Nederlandse 
handen laten. De definitieve grens werd 
pas in 1913 getrokken. 

OUDE EN NIEUWE HEERSERS 
De dekolonisering van Nederlands Oost-
Indië, dus ook van West-Timor, bete
kende machtsovername door de Mal-
eiers, vooral die van Java. Dit hield in dat 
de niet-Maleise volkeren even weinig 
onafhankelijk bleven als vroeger. Erger: 
totaal verschillende rassen, zoals de Pa
poea's op Nieuw-Guinea, kregen een 
stelselmatige inwijking van Javanen te 
verduren en werden (worden) in hun 
woongebied bedreigd. 
Alsof dit nog niet genoeg was, wierp 
Indonesië - dat zich graag als een ge
westelijke grootmacht gedraagt - zijn 
begerig oog op de oostelijke helft van het 
eiland Timor. 

Nog vóór Portugal tot dekolonisering 
besloot waren daar drie politieke groepen 
actief: Fretilin, links en op onafhan
kelijkheid gericht; UDT, portugees-ge-
zind maar uiteindelijk toch kiezend voor 
onafhankelijkheid; Apodeti, dat er rond 
voor uitkwam, aansluiting te zoeken bij 
Indonesië. 

De overweldigende meerderheid van de 
bevolking steunde (steunt) Fretilin. Toch 
waagde het kleinere UDT een machts
greep, uiteraard tegen het Fretilin gericht.. 
Hij ontaardde in een echte burgeroorlog 
die gelukkig slechts drie weken duurde. 
Toen greep Indonesië zelf in, aanvankelijk 
via gevluchte UDT-ers, die na een goede 

militaire opleiding de grens opnieuw over
staken om te vechten tegen het als 
„communistisch" gebrandmerkte Fretilin. 
Daarna drongen kleine commandogroe-
pen van het Indonesische leger binnen. 
Op 7 december 1975 viel dat leger met 
veel gedruis binnen. Infanterie, lucht
macht, zeemacht en pantserwagens kwa
men er aan te pas. 

Sedertdien heerst over Oost-Timor een 
schrikbewind. Een guerilla blijft er al 25 
jaren lang tegen heug en meug in door
vechten, met wisselende kansen. Ten-

signaal waar alle betrokkenen, vooral de 

Indonesische overheden, van opkeken. 

STORING, MISSCHIEN KERING 
In 1998 hebben de grootscheepse pro
testen heel Indonesië dooreengeschud. 
De familie Soeharto is van haar troon 
gestoten. Opvolger Habibie vaart een 
soepeler koers. Dadelijk steken autono-
mistische bewegingen de kop op: in Atjeh 
(Sumatra), Nieuw- Guinea, Celebes en... 
Oost-Timor. 

President Habibie liet tijdens de zomer 
van verleden jaar horen dat hij geneigd is, 
deze „27ste provincie" een speciale status 
te verlenen. 

oost-lfmor 
herademt omzichtig 
rifiv 3l§oo 

minste 220.000 mensen, hoofdzakelijk 
inboorlingen, zijn er omgekomen. Nog 5 
a 600.000 blijven er over. 
Het Portugal van de rode anjer-revolutie 
heeft zich aanvankelijk nogal onverschil
lig gedragen. Overdracht van het ge
dekoloniseerd gebied aan het machtige 
buurland Indonesië, over de hoofden van 
de betrokken bevolking heen, leek deze 
„demoeraten" voor de hand te liggen. 
Toch hebben ze de militaire bezetting 
noch de politieke inlijving erkend. De 
Verenigde Naties evenmin, al hebben die 
het bij een papieren protest gehouden. 
Zeer verrassend reikte het Nobelprijs-
comité in 1996 zijn jaarlijkse Nobelprijs 
voor de Vrede uit aan twee strijders voor 
de onafhankelijkheid van Oost-Timor. 
Eén van hen is de schrijver van bo
venvermeld boek. Het was een politiek 

Een aantal Timorezen eist daarop da
delijk een referendum over onafhanke
lijkheid; wat voor de president te ver 
gaat. Betogingen, rellen (met doden en 
gewonden) zijn daar het gevolg van. De 
EU-lidstaten doen niets méér dan hun 
bezorgdheid uiten om de spanningen en 
pleiten voor een verminderde militaire 
aanwezigheid. 

Maar zie, in januari van dit jaar deelt de 
Indonesische minister van Voorlichting 
mee dat Oost-Timor „speciale autono
mie" kan verwerven na de verkiezingen 
van 7 juni a.s. Wat meer is: als de 
bevolking daarmee niet tevreden is, wil 
de Indonesische regering instemmen met 
volledige onafhankelijkheid. 
Het is haast te mooi om waar te zijn. Niet 
zonder reden twijfelt verzetsleider Horta 
aan Indonesië's ware bedoelingen. In
derdaad, nauwelijks is dit perspectief ge
opend of duizenden Oost-Timorezen ont
vluchten hun dorpen, waar - volgens 
Westerse persagentschappen - „bloedige 
botsingen waren uitgebroken tussen pro-
en anti-Indonesische groepen. De ge
vechten wakkeren de vrees aan voor een 
burgeroorlog als Indonesië zijn voorstel 
doorzet om het gebied onafhankelijkheid 
te verlenen." 

Hoe waarschijnlijk is het dat mensen, na 
een kwarteeuw bloedige onderdrukking, 
naar de wapens grijpen om bij hun beulen 
te kunnen blijven? 

De waarheid luidt dat Indonesië naar dat 
gebied, zoals naar andere, niet alleen 
militairen en (24.000) ambtenaren heeft 
gestuurd doch ook duizenden kolonisten. 
Die zijn nog niet talrijk genoeg om op een 
referendum te wegen. Daarom grijpen ze, 
voor alle zekerheid, naar de wapens. En 
verwekken zodoende de indruk dat die 
Oost-Timorezen bijlange niet zo een
drachtig op onafhankelijkheid gebrand 

zijn. Tenzij we natuurlijk een onderscheid 
maken tussen inboorlingen en ingevoer-
den. Wat dan weer niet „politiek correct" 
is. 

VERVANÖl^SlED 
En wat doet Europa? Het gebaart te 
geloven in een „burgeroorlog", zodat 
misschien - omwille van de lieve vrede -
onafhankelijkheid toch niet zo gewenst 
is; en een standpunt... voorbarig. 
Het is niet alles. Wij horen hier stemmen 
opgaan die twijfel zaaien aan de 
„economische leefbaarheid van Oost-Ti
mor". Heeft ooit de vraag naar eco
nomische leefbaarheid doorgewogen 
wanneer koloniën als Guinee-Bissau, de 
Groene-Kaap-eilanden, de EUis-eilanden 
(nu Tuvalu) of de Seychellen onafhan
kelijk wilden worden? 
Er is weliswaar een groot verschil. Laatst
genoemden waren koloniën van Westerse 
staten. Oost-Timor is de kolonie van een 
ex-kolonie. Dekolonisering hiervan be
wijst dat Aziatische of Oceanische heer
sers geen haar beter zijn dan hun Eu
ropese voorgangers. Voor zulke waarheid 
stoppen de tiersmondisten nog steeds de 
oren. 

Het gelag betalen altijd de volkeren die in 
gedekoloniseerde staten de dienst niét 
uitmaken. Op de 18.889 km^ van Oost-
Timor worden meer dan 30 talen ge
sproken. Tétoen is er de „lingua franca". 
Zelfs drie rassen komen er voor: Mal-
eiers, Makasseren en Papoea's. 
Dit zal, in Europese ogen, allemaal wel 
geen belang hebben. Anderzijds is het niet 
doenbaar elk taaltje zijn staatje te be
zorgen. 

Niettemin zullen die volks- en taalgroe
pen zeker meer kansen krijgen om zich
zelf te zijn en zich naar eigen wezen te 
ontwikkelen in een onafhankelijk Oost-
Timor dan in een Indonesische provin
cie. 

Over hun lot zal echter beslist worden 
door het eigenbelang van enkele staten als 
Australië, de VSA en China. België, zelfs 
Europa, zal toekijken en niet eens een 
zinnebeeldig protest laten horen wanneer 
de Timorezen deze waarschijnlijk laatste 
kans op eigen lotsbeschikking zou ont
nomen worden. 

Het zou onze uitvoermogelijkheden naar 
Indonesië kunnen schaden. 

Karel Jansegers 

c» Funu, Ost-Timors Freiheitskampf is 

nicht vorbeüjosé Ramos Horta. Uitg. 

Ahriman-Verlag, Freiburg i.B., 1997, 

220 bk. 
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Hart onder de riem 
Na Tielt (West-Vlaanderen), Hoeselt 
(Limburg) en Oud-Heverlee (Vlaams-
Brabant) was het de beurt aan het Ant
werpse Boechout om de algemeen se
cretaris van de Volksunie, Laurens Ap-
peltans, te verwelkomen. 
Er werd voor Boechout gekozen omdat 
de plaatselijke Volksunie-afdeling, onder 
voorzitterschap van Koen T'Sijen, de drij
vende kracht was achter het referendum 
over de inplanting van een bibliotheek op 
het Jef Van Hoof-plein. Dit referendum 
kreeg weerklank in de nationale media 
omdat de bestuursmeerderheid de dui
delijke wens van de Boechoutenaar ne
geerde en besliste om toch door te gaan 
met haar plannen voor de bouw van de 
bibliotheek. De Volksunie, die het voor
touw nam in deze acties, kreeg veel 

sympathiebetuigingen van de bevolking 
en wil verder bouwen op het platform dat 
rond dit referendum werd gecreëerd. Zo 
werd recent nog een duizendtal hand
tekeningen verzameld voor bezwaar
schriften tegen de opgestarte bouwpro
cedure. Het is d u i ( ^ ^ dat de VU-af-
deling dit thema oolStCKvoUe zal uit
spelen in haar calnp^gne Ibor de ge-
meenteraadsverkiezmgen -vm oktober 
2000. 

Natuurlijk zijn er nog vele andere re
denen om de keuze voor Boechout te 
rechtvaardigen. Zo is het ledenaantal dat 
na de gemeenteraadsverkiezingen van 
1994, waarbij de Volksunie in de op
positie terechtkwam, was gaan dalen te
rug gestegen naar het vroegere niveau. 
Ook de politieke werking van de afdeling 

verdient een dikke pluim. Maandelijks is 
er een fractievergadering met de VU-
mandatarissen van gemeente- (3) en 
O.C.M.W.-raad (2) samen met leden van 
het afdelingsbestuur. In de gemeenteraad 
wordt de meerderheid dikwijls het vuur 
aan de schenen gelegd door het houden 
van sterk onderbouwde interpellaties. De 
Boechoutenaars blijven op de hoogte van 
de VU-initiatieven door het ai^^Ls^qp 

De Dagklapper dat vier maal per j ^ r In Se 
hele gemeente verspreid wordt en indien 
nodig ontvangen de inwoners ook brie
ven over plaatselijke problemen. 
De mand met Limburgse lekkernijen die 
door de algemeen secretaris aan de af
deling werd overhandigd, is dan ook dik 
verdiend te noemen. 

Fons 

VU klaagt gemeente Hove aan 
daii riool 

De onwettige faciliteiten voor Frans- en 
Engelstaligen op Internet voor de Plaat
selijke Openbare Bibliotheek (zie WIJ van 
17 febr. en 11 maart jl.) kwam afgelopen 
week op de Hovese gemeenteraad ter 
sprake. 

Geert Dessein 
herstelt 

Geert Dessein (°1962), gemeente
raadslid in Ledegem, VU-boegbeeld 
met een schitterende VU-afdeiing 
en tevens AB-iid, onderging op 15 
maart jl. een ernstige, maar goed 
gesiaagde operatie Sedert 24 
maart herstelt hij thuis. 
De WiJ-iezers icennen hem wel van 
menig vinnige lezersbnef en ais 
hardwerkend \/U-i<aderlid Geert 
Dessein is ool< voor de volgende 
verlciezingen andermaal kandidaat 
Dit keer ais eerste opvolger voor het 
Vlaams parlement 
Zijn medewerking aan de VU-ver-
kiezingscampagne is al helemaal ge
pland. Momenteel kan hij alleen nog 
maar de telefoon gebruiken en be
zoekers ontvangen Maar met de 
dag kan Geert meer aan Wij wensen 
hem een goed en spoedig herstel 
toe en een daverende verkiezings
uitslag' 
Voor wie Geert een goed herstel wil 
toewensen, hier zijn adres Provin-
ciebaan 86a, 8880 Ledegem (tel & 
fax: 056/50 49.55) (ev) 

VU-gemeenteraadslid Anita Rens-Claes 
interpelleerde het CVP-VLD-schepencol-
lege over deze taalwetovertreding. Vol
gens CVP-schepen van Cultuur Monique 
Stevens „is er geen vuiltje aan de lucht 
aangezien het omstreden internetpro
gramma niet wordt aangeboden door de 
gemeente Hove maar door het Belgisch 
Instituut voor Internet (Bolt)". De sche
pen vergeet dan wel dat de taalwetgeving 
uitdrukkelijk stelt dat in Vlaanderen alle 
mededelingen aan het publiek in het 
Nederlands moeten verlopen. Het Bolt 
moet zich niet in de plaats stellen van de 
gemeente Hove want dan is er sprake van 
„valsheid in geschrifte". 
Op de bewuste internetstek staan alle 
technische gegevens van de gemeentelijke 
openbare bibliotheek vermeld. Hoe kan 
het Bolt dit weten? Enkel via mede
werking van Hovese gemeentelijke amb
tenaren. Hoeveel heeft dit de Hovese 
gemeentekas - concreet de Hovese be
lastingbetaler - gekost? Welk nut heeft 
dergelijke informatie over een biblio
theek die amper enkele Frans- en En
gelstalige werken op haar planken heeft 
staan? 

De Streekkrant, editie Antwerpen-zuid 
(60.000 expl.), weidde ondertussen ook 
een artikel aan de Hovese faciliteitenrel. 
Hierbij baseerde de krant zich op de 
oorspronkelijke gegevens uit WIJ. 

TOPJE 

Aangezien het Hovese CVP-VLD-bestuur 
niets wil ondernemen tegen de illegale 
taaifaciliteiten - kwestie van een aan
zienlijke aanhang van haar kiespubliek 
niet te verstoren - zal VU-gemeente
raadslid Anita Rens-Claes klacht indienen 
bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht 
in Brussel. VU-volksvertegenwoordiger 
Etienne Van Vaerenbergh is van het Ho
vese dossier op de hoogte en zal in het 
Vlaamse parlement minister van Cultuur 
Luc Martens interpelleren over de on
wettige Hovese taalfaciliteiten. 
De mogelijkheid bestaat dat het dossier-
Hove maar het spreekwoordelijke „topje 
van de ijsberg" is en dat er nog taal
wetovertredingen op het internet plaats
vinden voor andere Vlaamse gemeenten. 

OPROEP 

Daarom doen wij een oproep tot alle VU-
mandatarissen en -militanten om eens op 
het internet te kijken naar hun gemeen
telijke- en provinciale instellingen. Even
tuele vastgestelde taalwetovertredingen 
op het internet kan men overmaken aan 
de redactie van WIJ die een parlementair 
hierover zal aanspreken om de nodige 
actie te ondernemen. 

(Ivdw) 

De regionale VU-krant 

Celuidsmuur in Houthalen 

Linnburgs gedeputeerde voor Milieu Frieda Brepoels 
huldigde vorige twee weken geleden aan de terreinen 
van de Houthalense betonfabrikant Marmorith een 
120 meter lange geluids- en iawaaimuur in. De muur 
bestaat uit stapelbare betonnen elementen, voorzien 
van een altijd groene beplanting. Dat de muur er 
kwam is mede te danken aan de omwonenden van 
het bedrijf: beton maken kan niet zonder lawaai en 
met de groei van de onderneming groeide ook het 
aantal klachten over geluidshinder. Marmorith vroeg 
en kreeg het patent op een Zwitsers soort ge
luidsmuur: üe Evergreen. Binnenkort wordt de fabriek 
aan het zicht en aan het gehoor onttrokken door een 
groene geluldsmuur die op sommige plaatsen tot 6 
meter hoog is. Het modulaire systeem - vergelijk het 
met lego-blokjes - kan ook naar believen worden 
toegepast langs drukke wegen en zonevreemde, 
lawaaierige ondernemingen. Onder meer in Zaven-
tem zal de Evergreen worden neergepoot. Natuurlijk 
doet Marmorith hiermee een goede zaak, maar het 
zullen toch vooral de buren zijn die - eindelijk - hun 
verdiende, rechtmatige rust terugkrijgen Een ge
slaagd voorbeeld van dialoog tussen onderneming en 
maatschappij. 

7 
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Tegen duurdere 
bouwgronden 
in viaams-Brabant 

De Volksunie van het arrondissement 
Leuven kan zich niet akkoord verklaren 
met de bevindingen van een studie ge
voerd door wetenschappers uit diverse 
universitaire instellmgen m.b.t. de te ver
wachten stijging van de bouwgrondprij
zen in Viaams-Brabant en Antwerpen. In 

deze studie wordt o.a. gepleit voor het 
verder aansnijden van de open ruimten 
om de druk op de grondprijzen te doen 
afnemen. Volgens Jos Bex, voorzitter van 
het VU-arr. Leuven, moet de druk op de 
open ruimten in tegenstelling tot de opi
nie van de wetenschappers, afgenomen 
worden door de bestaande woonkernen 
te verdichten en woonuitbreidingsgebie-
den aan de rand van de huidige landelijke 
kernen in te richten als buffergebieden 
tussen de geürbaniseerde en de open 
ruimten. 
Jos Bex: „De vraag naar bijkomende, 

Een veiligheidsplan 
voor gevaarlijke N8 

Op basis van een reeks schriftelijke par
lementaire vragen en zoekwerk bij het 
Nationaal Instituut voor de Statistiek 
(NIS) stelde Vlaams volksvertegenwoor
diger Etienne Van Vaerenberg een in
drukwekkend dossier samen over de N8, 
de steenweg die Ninove met Brussel ver
bindt. Van oudsher is deze bijzonder 
drukke viervaksbaan zeer gevaarlijk, 
mede door het aangroeiende pendelver
keer naar de hoofdstad is de weg de 
voorbije kwarteeuw tot een ware do
denweg uitgegroeid. Wat overheden al 
met aan trunks uitgeprobeerd hebben om 
de weg veiliger, dus trager te maken is niet 
meer te tellen, deze verkeersader blijft 
zijn dodelijke tol eisen. De belangrijkste 
oorzaken zijn: de hoge snelheid, de on
aangepaste ruimten voor fietsers en voet
gangers, het komende en vertrekkende 
autobusverkeer. 

De N8 telt op Vlaams-Brabants grond
gebied drie zwarte gemeenten: Dilbeek, 
Lennik en Roosdaal. Op het grondgebied 
van deze gemeenten liggen verschillende 
zwarte punten die al naargelang de wer
ken die in de voorbije 10 jaar werden 
uitgevoerd van grijs naar wit evolueerden 
of zich verplaatsten. 

Ondanks deze evolutie spant Dilbeek de 
kroon met 9 levensgevaarlijke punten en 
tellen Lennik en Roosdaal er elk twee. 
Van Vaerenbergh zette de ongevallen-
cijfers van het NIS en deze uit par
lementaire vragen vergaard naast elkaar. 
1989: 155 ongevallen (6 doden), 1991: 
155 ongevallen (5 doden), 1992: 165 
ongevallen (6 doden), 1993: 136 on
gevallen (3 doden), 1994: 105 onge
vallen (1 dode), 1995:128 ongevallen (2 
doden), 1996: 115 ongevallen (6 doden), 
1997:109 ongevallen (4 doden). Indruk
wekkende cijfers! 

Ander ci|fermateriaal toont aan hoe de 
zwarte punten zich naar andere plaatsen 

Etienne Van Vaerenbergh 

hebben verlegd of verdwenen zijn. De 
Vlaamse overheid is zich bewust van het 
probleem en heeft voor de periode '99-
2001 een investeringsprogramma opge
steld. Het dossier geeft een overzicht van 
de geplande werken, de periode waarin ze 
uitgevoerd zullen worden en de voor
ziene bedragen. 

Het dossier besluit met een VU-verkeers-
veiligheidsplan van algemene aard en een 
1 O-puntenplan speciaal voor de Ninoof-
sesteenweg. 

Etienne Van Vaerenbergh en medewer
kers leggen met dit pijnlijk dossier de 
vinger op een regionale problematiek die 
door zijn menselijke dramatiek grens
overschrijdend is. 

(mvl) 
c» Een leefbare en verkeersveilige Ni-

noofsesteenweg. Cijfers over ver

keersonveiligheid tussen '89-'97 en 

ideeën voor een regionaal veiligheids

plan. Et. Van Vaerenbergh en Guy 

Uyttersprot. Kan aangevraagd wor

den.: Regentlaan 43-44,1011 Brussel 

(02/552.94.15) 

veelal kleinere woongelegenheden moet 

gerealiseerd worden door blijvende ver

nieuwing van de steden waarbij maat

regelen tot stand moeten komen om leeg

stand boven o.a. winkelpanden tegen te 

gaan, het ontdubbelen van grote woon

gelegenheden aan te moedigen en een of 

meerdere bijkomende bouwlagen toe te 

staan in die gebieden die gemakkelijk 

bedienbaar zijn door het te verbeteren 

openbaar vervoer." 

VLAAMSE RUIT 

Het aansnijden van nieuwe bouwgronden 
in de open ruimten (zelfs de suggestie 
ervan vindt Bex reeds onaanvaardbaar) 
zal de beschikbaarheid van betaalbare 
gronden voor de modale burger niet 
verhogen. Integendeel, de stadsvlucht 
vanuit o.a. Brussel zal toenemen terwijl 
de lokale bevolking, wil ze nog aan be
taalbare prijzen bouwen, steeds verder 
weg richting Hageland en Limburg zal 

OOST-VLAANDEREN 
Za. 27 maart GENT: FW-Daguit-

stap met de bus. Verschillende opstap
plaatsen. Thema: kansarmoede, stedelijk 
wonen en sociale huisvesting te Cent. Deel
name: 1.000 fr. Volledig programma op 
FW-secretariaat: 09/223.38.83. 

Zo. 28 maart ZELE: steakfestijn 
van burgemeester Jozef De Bruyne. In zaal 
Ons Huis, Zele-Huivelde. inschrijven bij 
Aimé Van Avermaet (400 fr.p.p.), tel. 
052/45.08.94. 

Dl. 50 maart: Jan Caudron spreekt 
over De Nieuwe Medische Cultuur. Om 20u. 
in het klooster, Stationstraat 1 te Gijzegem. 
Org.: Davidsfonds-Gijzegem. 

Za. 3 april NINOVE : Paasfeest van 
WVC-Ninove. Om 12U.30 in Salons Ter 
Kloppers, Aardeweg 96 te Outer. Uitgebreid 
menu aan 900 fr. p.p. Inschrijven en info bij 
René Martens (054/33.43.47) of Georges 
De Coster (054/35.71.79). 

Do. 8 april DEINZE: Valeer Cools 
spreeks over „Waarden die verloren gaan". 
Om 14U.30 bij Carlo (Rotende Petegem). 
Org.: VWC-Deinze. Info. W. Lowie 
(09/386.67.47. 

Za. 17 april AAICEM: Eetfestijn 
van VU-Burst-Bambrugge-Aaigem. Van 
18u.30tot 21 u. in zaal Torengalm, Dorp te 
Aaigem. Deelname 350 fr., kinderen 200 fr. 
Ook op zondag 18 april van 11 u.50 tot I4u. 
Info: Christina Smekens (053/62.73.89). 

Zo. 18 apm SINT-AMANDSBERC: 
Volksunle-Lentefeest met koud buffet. 
Vanaf 11u.30 in zaal Novacentrum, Ber-
nadettestraat 134. Eten om 12u.30. In
schrijven vóór 15/4 bij Ervirin Herman, 
09/251.50.08. Org.: VU-Sint-Amands-
berg/Oostakker. 

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

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

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

vr. 7 mei DENDERLEEUW: origi 
nele Vlaamse en fantastische zangavond. 
Vanaf 20u.30 in de kantine van voetbalclub 
Standaard, Walleken 18. Met tekstboeken. 
Deelname 320 fr. (8 consumpties inbe
grepen). Org.: VU-Groot-Denderieeuw. 

Ma. 17 mei DEINZE: Een groot 
kampioen aan het woord: Briek Schotte. 
Om 14U.30 bij Cario (Rotonde Petegem). 
Org.: VWG-Deinze. Info. w. Lowie 
(09/386.67.47. 

WEST-VLAANDEREN 
Za. 27 maart iZECEM: Uitstap naar 

Gent met de bus. Info bij Rosa Decoene 
(051/30.19.44). Org.: FW-nationaal. 

za. 27 maart KORTRIJK: FVV Dag 
uitstap naar Gent met de bus. Thema: 
Stedelijk wonen en sociale huisvesting in 
Cent. Deelname: 1.000 fr. (vervoer en 
maaltijden). Info: B. Deconinck-Damiens 
(056/21.26.99). Org. FVV-Nationaal. 

Do. 1 april TIELT: Dr. Hugo Ryc-
keboer over,,Het West-Vlaams dialect in de 
regio Roeselare-Tielt". Om 20u. in keider-
theater Malpertuis, Sint-Michielstraat 9. 
Org.: A. Vanderplaetsekring. 

Ma. 12 april ROESELARE: Joris 
Van Severen en zijn tijd. Voordracht door R. 
Pauwels. Om I4u.30 in het Parochiaal Cen
trum, Kattenstraat 29. Org.: WVG-Roe-
selare i.s.m. VCLD. 

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

WO. 28 april BRUGGE: Een Invi
tatie tot muziek beluisteren door zr. Ga-
briëlle Claeys. Om 15u. in de Magdalenzaal, 
Violierstraat 7. Deuren om 14u. Na de 
activiteit is er koffietafel voor wie dit 
wenst. Org.: VWG-Brugge-Noord. 

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

VLAAMS-BRABANT 
Do. 25 maart BRUSSEL: Lunch-

gesprek met Jan Van Doren (VEV) over het 
Vlaams belang boven economisch belang. 
Van 12 tot 14u. in het Vlaams Huis, Druk
persstraat 20. Broodjes en drank ter be
schikking: Org.: VCLD. 

Za. 27 maart STEENOKKERZEEL: 
Kaas- en Wijnavond op Breugeliaanse wijze. 
Vanaf 18u. in Parochiezaal Humelgem, Bil-
laststraat 27. Org.: VU&ID en VUJO-Steen-
okkerzeel. 
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moeten uitwijken. 
Jos Bex -.„De oververzadiging op de wegen 

naar de hoofdstad laat geen bijkomend 

verker toe wil men de mobiliteit op deze 

wegen nog enigszins behouden. Het is 

aangewezen om de woon- en leefkwaliteit 

in de grote steden dermate te verbeteren 

dat de druk op de buitengebieden van de 

Vlaamse Ruit afneemt en de schaarse open 

ruimte gevrijwaard wordt in het belang 

van de leefbaarheid van het gehele ge

bied." 

Tot de Vlaamse Ruit behoren de groot-
stedelijlce gebieden Antwerpen en Gent, 
het Vlaams stedelijic gebied rond Brussel, 
de regionaal-stedelijke gebieden Leuven, 
Mechelen, St.-Niklaas en Aalst. Aange
vuld met kleinstedelijke gebieden op pro
vinciaal niveau en tal van verstedelijkte 
gemeenten. 

ZO. 28 maart BEERSEL Lente Ape
ritief. Om 11u. in de Oude Pruim, Steenweg 
naar Ukl<el 87. In aanwezigheid van An-
nemie Van de Casteele, Etienne Van Vae-
renbergh en Eric De Creef. Org.: vu-Beer-
sel. 

Di. 30 maart LEUVEN: Verkie
zingsdebat VRC m.m.v. Patrik Vankrunkels-
ven over ,, De derde weg -sociaal-demo
cratie in Europa". Om 20u.30 in de Aula 
Maria-Theresiacollege. Meer info: Camilla 
Geerts, 02/219.40.30. 

Za. 10 april ASSE: Jaarlijks eet
festijn van VU-Asse. Vanaf 18u. in zaal 
Toverfluit, Cemeenteplein. Ook op 11/4 van 
llu.SOtot 16u. enop 12/4 vanaf 18u. 

Za. 17 april CRIIMBERGEN: Jaar
lijks lente-etentje. Vanaf 17u.30 in sporthal 
E. Soens - Singel te Strombeek-Bever. Ook 
op 18/4 van 11U.30 tot I5u. Org.: VU-
Groot-Crimbergen. 

DO. 22 april BRUSSEL: Lunchge-
sprek met prof. F. Van Hemelryck 
(Davidsfonds) over Cultuur en Vlaamse be
weging, hand in hand? Van 12 tot 14u. in 
het Vlaams Huis, Drukpersstraat 20. Brood
jes en drank ter beschikking. Org.: VCLD. 

vr. 30 april NEDER-OVER-HEEIM-
BEEK: de plaatselijke VU-afdelïng organi
seert zijn 4de algemene quiz. Afspraak in 
zaal Familia, F.Vekemansstraat 131, 1120 
NOH. Inschrijving 400 f r per ploeg van max. 
5 deelnemers te storten voor 26 april op 
reknr. 428-4053551 -51 met de vermelding 
'Quiz & (ploegnaam)' of ter plaatse 500 
fr. Ruime parking. Aanvang: 20u. 

ANTWERPEN 
00. 25 maart WIJNECEIM: Pas 

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

Vr. 26 maart BOECHOUT: VU eet 
festijn voor leden en sympathisanten in het 
Hof Van Rijen (Veldkant). Om 20u., 1.300 
fr.p.p. Inschrijvingen bij Koen T'SIjen 
(03/454.48.03). 

Vr. 26 maart RIJiMEiVMiyi: Diavoor
stelling over reis naar Tsjechië en Oekraïne 
die doorgaat van 1 t/m 14 juli 1999. Kost
prijs 24.800 fr. De diavoorstelling gaat door 
om I9u. in ontmoetingscentrum Sint-
Maartensberg, St.-Maartensberg 1 te Rij-
meman (achter parochiekerk). Meer info bij 
WiHv en Mia Bogaerts-Bllliet, Donkerstraat 
17 te 2820 Rijmenam (015/51.31.69. Org.: 
Vlaamse Vriendenkring en DF-Rijmenam. 

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

Za. 27 maart BORCERHOUT: TO 
neelavond in de Parkschool te Borgerhout. 
,,Pakin, stap uit". Kaarten bij Jan De Scheer
der vóór 23/3 op tel. 03/236.45.40. . Org.: 
Kring voor Vlaamse Volksontwikkeling. 

Vr. 9 april BOiVHEIDEN: Geert 
Bourgeois spreekt in de Krankhoeve, Grote 
Doelstraat te Bonheiden (bewegwijzerd) 
over Justitie In het algemeen, de com
missie Dutroux en het Octopusakkoord in 
het bijzonder Aanvang 20u. Inkom gratis. 
Org. vu-Bonhelden. Info: Peter Criel 
(015/52.01.02-na 20U.) 

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

DO. 22 april BOECHOUT: Burger, 
democratie en staatshervorming: naar een 
beter bestuur In Vlaanderen na juni 1999. 
Door prof Matthias Storme. Om 20u. In de 
Benedenzaal Clldenhuls, St.-Bavoplein 8 te 
Boechout. Info: Guy Leemans: 
03/455.43.83. 

Vr. 30 april BORCERHOUT: Quiz 
avond in de Reuzenpoort. Info Jan De 
Scheerder tel. 03/236.45.40. Org.: Kring 
voor Vlaamse volksontwikkeling. 

Zo. 11 april BORGERHOUT: Bezoek 
aan de tentoonstelling kunstschilder Rik 
Wegghe. Samenkomst om 14u.30 aan 't 
Kallement, Home St.Jozef Wommelgem. 
Deelname 100 fr - 1 cons. Inbegrepen. . 
Org.: Kring voor Vlaamse Volksontwikke
ling. 

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

za. 24 apm BORCERHOUT: Celeld 
bezoek aan de kapel van StJan Berchmans. 
Samenkomst om 14u.30 aan de Ingang van 
het college, Meir 36. Deelname 50 fr.. Org.: 
Kring voor Vlaamse Volksontwikkeling. 
Info: Jan de Scheerder, tel. 03/236.45.40. 

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

Ma. 3 mei MOL: Jan Caudron over 
„De nieuwe medische cultuur". Om I4u. in 
zaal Het Leeuwken (bij de kerk) te Moi. Org.: 
VWC-MOl. 

WO. 26 mei TURNHOUT: Kris Van 
Dijck over „Vlaanderen anders bekeken". 
Om 20u. in De Warande, Keldercafé. Org.: 
Vlaamse Kring Turnhout l.s.m. VCLD. 

LIMBURG 
za. 10 april HASSELT: Gezamen

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

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

Za. 10 april SINT-TRUIDEN : zie 
Hasselt. info VWG-Sint-Trulden: 
011/68.72.40. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur 
van maan(Jag 15 maart j l . werd volgende 
persmededeling verspreid. 

CVP ONTLOOPT DEBAT OVER SEXUELE 
MEERDERJARIGHEID 

In een volwassen democratie worden po
litieke discussiepunten besproken in een se
reen parlementair debat en worden na afloop 
de knopen doorgelnakt. 
In de verstarde Belgische context is een open 
debat over materies die niet in het regeer
akkoord zijn opgenomen onmogelijk. Deze 
regering staat niet toe dat de pro's en con
tra's van een wetsontwerp tegenover elkaar 
worden afgewogen en dat er daarna een 
democratische beslissing bij meerderheid ge
nomen wordt. De regering houdt immers 
angstvallig vast aan de clausule in het re
geerakkoord die zegt dat geen beslissing kan 
genomen worden als niet elk van de re
geringspartijen akkoord is. 
Het is precies die starheid die elk debat 
onmogelijk maakt en ervoor zorgt dat er over 
bepaalde belangrijke punten geen besluiten 
kunnen genomen worden. 
De CVR die nu de oppositiepartijen ervan 
beschuldigt het debat over de sexuele be
scherming van minderjarigen te ridiculiseren 

en te misbruiken in een electoraal opbod, is 
hopeloos verdeeld en ziet de kans schoon om 
dit intern twistpunt van de politieke agenda 
te verwijderen. 
Deze hypothese is niet uit de lucht gegrepen. 
O.m. Mark Eyskens gaf te kennen het wets
ontwerp niet te zullen goedkeuren. Een aan
tal CVP-coilega's deelt zijn mening maar durft 
het niet luidop zeggen. Voor de CVP komt de 
koerswijziging van de PS goed uit. Een schit
terend alibi om de hele zaak op stoere wijze 
van de agenda te schrappen en de interne 
verdeeldheid te verbergen. De CVP speelt 
electorale spelletjes. 
Het wetsontwerp bevat heel wat positieve 
punten die een betere bescherming tegen 
sexueel misbruik mogelijk maken. De VU 
stuurt er absoluut niet op aan de hele zaak 
af te voeren of op de lange baan te schui
ven. Het is minister Van Parys en dus de CVP 
die deze beslissing neemt. De VU vraagt 
een open debat, waarbij de opmerkingen 
over leeftijd, over begrippen als aantasting 
van sexuele integriteit en sexueel zelf
beschikkingsrecht kunnen gemaakt wor
den en meningsverschillen kunnen uitge
discussieerd worden. En waarbij het par
lement finaal, in alle vrijheid de knopen kan 
doorhakken. 

Limburgse deputatie 
naar IJzermonument 

Op vrijdag 6 maart jl. bracht de Lim
burgse deputatie een bezoek aan het 
Memoriaal van de Vlaamse ontvoog
ding. Frieda Brepoels en haar VLD- en 
SP-collega's onthulden er een gedenk
plaat als blijvende herinnering aan de 
financiële bijdrage van de Limburgers. 
De provincie Limburg kent in deze een 

lange traditie: al vanaf 1950 werden 
middelen voorzien in de provinciale 
begroting. Sinds 1993 bedraagt de fi
nanciële steun jaariljkst 250.000 fr De 
Limburgse bezoekers kregen nog voor 
de officiële opening ervan ook een 
rondleiding op de nieuwe tentoonstel
ling in de iJzertoren. 9 

Op 4 april raast de Ronde van Vlaanderen 
weer door onze contreien. Net als vorige 
edities, wordt ook deze gelegenheid aan
gegrepen om de wereld kond te doen van de 
Vlaamse staatswording door de bevlagging 
van het parcours. In miljoenen huiskamers zal 
men weer de slagkracht van de Vlaamse 
beweging kunnen aanschouwen Geïnteres
seerden worden stipt verwacht om 12u. op 
de kleine markt van Oudenaarde, aan de 
MouteriJ. 
Gelieve u te voorzien van Leeuwenvlag en 

De Ronde bevlagd 
goede fysiek, maar zónder partijpolitieke em
blemen. Mocht u niet het genoegen kennen 
in de streek te resideren: N60 richting Ou
denaarde, afrit N454 richting Oudenaarde
centrum, rechts van de rotonde bevindt zich 
de MouteriJ. 
c» Voor verdere inlichtingen Ben Weyts, 

02/219.25.00 of 075/32.16.56, E-post: 
ben.weyts@vu.be 

c» Ook vanuit Limburg vertrekt een aantal 
Ronde-vlaggers. Meer info Koen Vee-
straeten, 011/25.45.55 (na 19 u ) 
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vu-Scherpenheuvel-Zichem 
keurt gemeentebegroting af 

De CVFVLD-coalitie voert in Scherpenheuvel-
Zichem een politiek van peperdure pres
tigeprojecten en abnormaal veel en onno
dige investenngen 
Voor 184 miljoen aan nieuwe leningen wor
den aangegaan voor '99 Reeds bij haar 
aantreden verdubbelde de coalitie de ge
meentebelasting van de onroerende voor
heffing 
Onder druk van de publieke opinie en na 
Volksunie-acties, verminderde men deze be
lasting vong jaar met -21% (van 1400 naar 
1250 opcentiemen) Deze vermindering blijft 
dit jaar aangehouden Bewijs dat belastings
verlaging kan 
De Volksunie eist de volledige halvenng naar 
het oorspronkelijke peil en voorrang aan 
nodige dringende werken 

VU-voorzitter Robert Janssens „Bedelen 
voor het dringende herstel van de Testeltse 
Demerbrug moet het stadsbestuur nu doen, 
na jaren met het belastingsgeld van de bur
gers gegooid te hebben Er moeten andere 
pnonteiten gelegd worden'" 
De plaatselijke VU-voorzitter dankt ook de 
inwoners van Scherpenheuvel-Zichem voor 
de bijna 4 ton gebruikte kleding die we met 
het Vlaams Internationaal Centrum eind fe
bruari mochten ophalen voor Koerdistan 
Met deze actie willen wij ook onderstrepen 
dat, om het vluchtelingenprobleem om te 
lossen, deze mensen in de eerste plaats ter 
plaatse in hun (ontwikkelings-)land moeten 
geholpen worden Halfjaarlijks doen we terug 
een kledinginzameling, nu in augustus ek 
Ook Diest leverde ± 4 ton kledij' 
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O M S L A G V E R H A A L 

GESPREK MET HUGO CLAUS 
"Ik hoef geen standjes meer op te voeren. 
Ik schrijf wat op. In zekere zin theatraliseer 
ik mijn gevoelens. Ik maak er een scène 
van." Piet Piryns zocht Hugo Claus op in 
diens winterverblijf, aan de voet van de 
Mont Ventoux. Achteraf plaatste Claus 
zelf voetnoten bij het interview. Over 

leugen en waarheid, oud worden en sterven, Alzheimer 
en woorden, dichters en sadisten, de schoonheid van 
België, mooie vrouwen en eenogige bochels. 
Een gesprek. 

E U R O P A 

DE VALLENDE STERREN VAN 
EUROPA 
Vorige week nam de Europese Commissie 
collectief ontslag. Hoe is het zo ver kunnen 
komen? "Je gaat toch geen rapport beoordelen 
op één zin. Die zin maakt deel uit van een 
alinea die deel uitmaakt van een heel rapport." 
En hoe moet het met de Commissie in het 
bijzonder, en met de Europese Unie in het 
algemeen, verder na deze crisis? De vallende 
sterren van Europa: de kroniek van de chaos, 
gesprekken en analyses. 

M O R A A L 

SEKS EN SOCIAUSME 
"Het is aen de mannen verboden op de 
vertrekken der vrouwen te gaen, even als het 
aen deze laatste verboden is op dezer der 
mannen te gaen, en er zich met tweeën te 
bevinden." Uit het boek "Begeerte heeft ons 
aangeraakt", en de bijbehorende tentoon-
stelUng, blijkt dat socialisten en seksuaUteit 
een dubbelzinnige relatie met elkaar hadden. 
"De arbeidsters moesten hun lichaam 
schenken, de kussen en 't lekken verdragen 
van een oude, afgeleefde slavendrijver." 
Seks en socialisme: het verhaal van de moraal. 

WEEKEND KNACK: SPECIAL MANNEN: DE NIEUWE MANNENMODE + EXCENTRIEKE SPORTAUTO'S + STAPPEN IN DUBLIN 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Schroder tvil Santer niet terug", 

las Ahasverus 

Geen Santer in eigen Lander! 

Voortaan 

„De geplukte vogel" 

© 

Randstad en Interlabor worden zusters. 

Suzy en Suzanne? 

© 
Legt een afvalkip rotte eieren? 

© 

Er was eens... 

... een weg waaraan niet werd gewerkt. 

Sex met minderjarigen: 

en wat als je geboren bent op 29 februari? 

© 
Zetduivel: 

De leden van het schapencollege 

waren het roerend met elkaar eens 

© 

Neologisme: Een zakenvluchteling 

© 

Nieuwe kleuren voor Club... Bont en Blauw? 

BeatrUs en Burssens 
in Westerio 

• CULTUUR • 

In Westerio, hoezo Westerio ? Ja, Westerio 
wordt niet alleen de parel van de Kempen 
genoemd en heeft niet alleen een voet
balploeg die in eerste speelt. Westerio kan 
ook nog bogen op een groot boeken-
antiquariaat In 't Profijtelijk Boeksken 

waar zowaar tussen de 60.000 en de 
80.000 oude, vergeelde, beduimelde en 
vergeten boeken uit de Grote Vergeet-
putten van onze Literatuur en Onze Ge
schiedenis te koop staan. Zo zag ik er, 
zorgvuldig bewaard achter het glas van 
een gesloten vitrinekast, een buitenge
woon groot in het oog springend exem
plaar van Dietse Grooten (Lannoo, 1944, 
let op dit late oorlogsjaar) met prachtige 
gekleurde portrettekeningen van Pol de 
Mont, Guido Gezelle, Hugo Verriest, 
Cyriel Verschaeve en andere niet te noe
men verboden namen... Maar de prijs 
was 2.400 fr. en die had ik die zonnige 
zondag niet. Toch kocht ik er die dag een 
profijtelijk boekje voor de ronde som van 
250 fr. Ik vond er namelijk een mooie nog 
onbeschadigde editie van de Beatrijs 

(Uitgave Wiek op, Brugge, 1938) waar
van de tekst in vier talen in vier ko
lommen naast elkaar staat afgedrukt. Dus 
telkens over twee bladzijden gespreid 
eerst het Middelnederlands en het Frans 
en op het rechterblad eerst het Engels en 
dan het Duits. En wel zo dat je elke zin, 
elke vers bijna simultaan in vier talen kan 
lezen. Zoals bij voorbeeld: Dus hadden si 

tak ende wedertale, Ainsi avaient verbe et 

réponse, So unterhielten sie einander, 

Thus did they speak, and speak again. En 
dan moet je nog weten dat mijn vrouw 
luistert naar de naam Beatrijs (meestal 
afgekort tot het al te korte Bea). En dat 
ook de dichter Dante zi]n Beatrice had. 
Vandaar. 

Maar dit geheel terzijde, zoals de be
roemde schrijvers nu schrijven. 
Hoe was ik nu die eerste zonnige zondag 
van het jaar in Westerio beland? Wel, de 
reden of de aanleiding was gewoon om
dat daar een tentoonstelling loopt Gaston 

Burssens met literaire en artistieke vrien

den en er zijn daar ook een paar schil
derijen van deze schrijver te zien. En er is 
daar een zeefdruk (genummerd en ge
signeerd en gedrukt op 100 stukjes) te 
koop voor de som van 6.000 fr. Die 
zeefdruk werd speciaal voor deze ten
toonstelling gemaakt. 
Het is een tekening met onderaan een 
geestig en wat grimmig tweeregelig vers 
van de dichter: „Een boerenbengel roept: 

dichter en zot I en ik scheur in mijn hoofd 

het gedicht kapot". Die zeefdruk is van de 
hand van zijn neef, de bekende schilder 
Jan Burssens, de zoon van Amaat Burs
sens. En er is daar bovendien een klein 
merkwaardig cahier - in de nieuw ge
lanceerde reeks Centrum voor Documen

tatie en Reévaluatie (sic) - te koop (400 
fr.) van de hand van de zieer geleerde en 
zeer belezen Henri-Flori^ Jespers getiteld 
Cadavre Exquis (Antwerpen, Uitgeverij 
Jef Meert, 1999). Het gaat om een tot op 
heden ongepubliceerde tekst van Gaston-
met-zijn-bombardon die trouwens twee
maal gelauwerd werd met de driejaar
lijkse staatsprijs voor poëzie. Die tekst 
werd nauwkeurig geannoteerd (beperkte 
oplage van 140 genummerde exempla
ren) door de Antwerpse excentrieke mar

ginaal Henri-Floris Jespers die zich het 
voorbije decennium echt heeft ontpopt 
en opgewerkt tot dé memorialist en es
sayist van onze onbekende en minder 
bekende letteren (met lange goed ge
documenteerde essays en inleidingen bij 
het werk van o.m. Michef Seuphor, Lam-
bert Jageneau, Jozef L'. de Belder, Lu-
cienne Stassaert, e.v.a.). Jespers zou naar 
verluidt de uitgave van zijn eigen dagboek 
aan het voorbereiden zijn, een dagboek 
dat wel eens het nodige stof zou kunnen 
doen opwaaien, want vooral in de tach
tiger jaren was hij zowel op het politieke 
als het culturele vlak een spilfiguur en dit 
zowel voor als achter de schermen. 
Er is daar in Westerio natuurlijk nog veel 
meer te zien en te koop voor een boe
kenliefhebber en een bewonderaar van de 
Schone Kunsten... 

Maar het was een zonnige zondag en die 
zijn toch eerder schaars in het voorjaar in 
de Kempen waar het 's nachts in deze tijd 
van het jaar nog aan de grond kan vriezen. 
En waar de weiden helaas al lang niet 
meer als wiegende zeeën zijn. Maar waar 
het toch nog goed is om te snuisteren, te 
snuffelen en te zoeken naar het goede 
boek. Ook het boek van weleer. Het 
duistere boek. Het gesloten boek. Het 
verluchte of geïllustreerde boek. Het to
taal onvindbare boek dat dan toch plots 
gevonden wordt. Of het boek uit de tijd 
toen er nog Dietse Grooten waren en het 
Kempenland nog een welig zoete woon 
van koene kerels was. Goed, op de heide 
waait de wind. Maar wie gaat nu de 
Dietse jeugd bevrijden? En wat ruist er 
daar op die zandgrond door het struik
gewas? 

//^/ ' 

Ik weet het, want ik ben er geweest. Ja, ik 
was in Westerio en ik zag dat het er goed 
was. Ik las en bladerde opnieuw in het 
soms wat wrange maar altijd lucide' dag
boek van Burssens dat nog altijd heel 
genietbaar is, en ik luisterde naar die 
wonderlijke sproke van Beatrijs in haar zo 
wonderzoete sprake die na zes eeuwen 
(het handschrift dateert van 1374) nog 

altijd leesbaar is en blijft. 

Hendrik Carette 

c» Gaston Burssens met literaire en ar
tistieke vrienden. Tot en met 2 april, 
ledere dag van 13 tot lu. (maandag 
gesloten) in 't Profijtelijk Boeksken, 
Zandberg 79 te 2260 Westerio 
(014/54.11.00). 

Gaston 
Burssens, de 
dichter en zijn 
vrienden... 

Guido Gezelle 
te Roeselare 

De tentoonstelling Langs de Mandelbeke si
tueert het leven en het werk van Guido 
Gezelle in een ruime context De tentoon
stelling IS opgebouwd rond een aantal 
thema's zoals ondermeer Roeselare in Ge-
zelles tijd, de leerling, de leraar en de pe
dagoog Gezelle, Gezelle en het katholieke 
réveil, Gezelle en de Engelsen, 
Naast het binnengedeelte is er ook een bui-
tengebeuren („G^"), waar 35 kunstenaars 
een kunstwerk tonen, geïnspireerd door Ge-
zelle-poézie 
Deze tentoonstelling loopt tot 15 mei in De 
Suydtbrugge, Klem Seminarie, Zuidstraat 27 
te Roeselare Van maandag tot zaterdag van 
14 tot 18u. Ook op zaterdagvoormiddag van 
10tot12u 
Kinderen en groepen 60 fr Geleide groeps
bezoeken op aanvraag 
c» info: wim Jaques (Dosfel), 

0477/57.69.12. 
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VAN DYCK 1999 

Antwerpen bereidt zich voor op het Van Dyckjaar en de grote 

tentoonstelling die ermee gepaard gaat. Naast velerlei activiteiten, 

kan men er in het Filmmuseum gaan kijken naar een aantal 

schildersbiografieën, enkele kunstdocumentaires en andere films 

die iets te maken hebben met schilderkunst. Zo staan 'Rembrandt' 

van Alexander Korda uit 1936 en 'Rembrandt, schilder van de 

mens' van Bert Haanstra uit 1957 op één affiche. Ook de 

chaotische 'Passion' van Jean-Luc Godard uit 1957 vormt een 

dubbel met de enig mooie 'Met Dieric Bouts' van André Delvaux 

uit 1975. Peter Greenaway kun je genieten of uitjouwen met 'The 

draughtman's contract' uit 1982, over een tekenaar aan het einde 

van de 17de eeuw. Dezelfde avond is er ook nog 'Caravaggio' van 

NIEUW IN DE BIOS 

Derek Jarman uit 1986, over de gelijknamige zestiende eeuwse 

schilder Uit Georgië komt de meermaals bekroonde 'Pirosmani' 

van GiorgiSjengelajauit 1969, overdetotin 1930 totaal miskende 

Georgische schilder Niko Pirosmanishvili (1863-1918). Met 

'Montparnasse 19' uit 1958 heeft de Fransman Jacques Becker het 

leven van Modigliani in zwartwit beelden omgezet. Andrej Tar-

kovski maakte in 1969 de Russische film 'Andrzej Roebljov' een 

voor cinefielen subliem epos over het leven van de ikonenschilder 

met de naam uit de titel die leefde van 1360 tot 1430, en een van 

de grootste kunstenaars van de Russische middeleeuwen wordt 

genoemd. Meer informatie en volledige programma brochure is te 

verkrijgen op 031233.85.71 of fax 03/231.86.60,u kunt ook een e-

mail sturen aan centrumbeeldcultuur@village.uunet.be, zodat u 

iedere maand een gratis elektronische programmabrochure krijgt. 

FANTASTISCH 

Donderdag 25 maart in Decascoop Gent en Supercity Leuven, 

vrijdag 26 maart in Metropolis Antwerpen en Kinepolis Hasselt 

gaat de Vijfde Nacht Van De Fantastische Film door. Op het 

programma 'Bride ofChuky', 'In dreams, van Neil Jordan, 'The 

Faculty' en 'Star Trek 9: Insurrection'. Inlichtingen op 0900/00555 

of op www.kinepolis.com. 

Willem Sneer 

# MEDIALANDSCHAP • 

^=^ Mary Rellly Mary Reilly werkt als dienstmeisje 
bij de ongehuwde dokter Henry Jekyll. Wanneer ze op 
een dag Mr Hyde ontmoet, de nieuwe assistent van 
tiaar werkgever, voelt ze een duistere kractit ont
waken. Amerikaanse film van Stephen Fears uit 1996 
met Julia Roberts, John Malkovich en Clenn Close. 
Zat. 27 maart, TV1 om 23u.30 

^ = 1 Spraakmakers: Cermalne Greer Gesprek 
met Cermalne Greer, de 'hogepriesteres' van het 
feminisme. In 1971 verwierf zij Internationale be
kendheid met haar boek The l^male Eunuch'; nu 
verscheen 'The Whole Woman', waarin zij de huidige 
vorm van vrouwenemancipatie zwaar op de korrel 
neemt Zon. 28 maart, Canvas om 22u.05 

'^=& Love Affair Een ex-football-vedette en zan-
geresje ontmoeten mekaar op een lijnvlucht. Na een 
noodlanding op zee leren ze mekaar pas goed kennen 
en de rest Is voorspelbaar. Het echtpaar Warren 
Beatty en Annette Bening staat centraal in deze 
Amerikaanse tragikomedie van Clenn Cordon Caron 
uit 1994 Maan. 29 maart. Kanaal 2 om 20u.55 

'!fe=^ Hollow Reed Brits-Duits gezinsdrama Uit 1996 
van Angela Pope Het huwelijk van Martin Wyat loopt 
spaak nadat hij zijn vrouw Hannah heeft verteld dat hIj 
homo Is. Bovendien speelt hij het hoederecht over 
zijn 9-jange zoon Oliver kwijt aan Hannah en haar 
nieuwe partner Frank. Goeie film, maar niet alleen 
homo's kunnen goede ouders zijn. DIns. 30 maart, 
Ned. 3 om 19U.58 

^Êéy Breaking the waves Schitterend erotisch 
melodrama van Lars Von Trier uit 1996, over de liefde 
tussen een jong, naïef meisje uit een streng cal
vinistische gemeenschap aan de Schotse kunst en 
een stoere Scandinavische zeeman die op een boor-
platform werkt. Prachtige rollen van Emily Watson en 
Stallan Skarsgard Woens. 31 maart, Canvas om 
20U.55 

Johnny Depp en Mary 
Stuart Masterson In 
'Benny & Joon'. 
Woens. 31 maart, 
Kanaal 2 om 2lu.20 

^ L J Fair Game Amerikaanse actiethrlller van An
drew Sniper uit 1995 met CIndy Crawford en William 
Baldwin. De knappe advocate Kate McQueen ontsnapt 
op het nippertje aan een aanslag. Snel wordt duidelijk 
dat leden van de voormalige KGB verantwoordelijk 
zijn. Kate krijgt steun en bescherming van poli
tieagent Max Kilpartrick... Dond. 1 april. Kanaal 2 
om 20U.55 

Q Ttirks Fruit Nederlandse film van Paul Ver
hoeven uit 1975, naar de roman van Jan Wolkers. 
Heetgeblakerd liefdesdrama dat destijds furore 
maakte als 'seksfllm'. Voor Rutger Hauer en Monique 
van de Ven de start van hun filmcarrière. vriJ. 2 april. 
Kanaal 2 om 23U.25 

Als Wij 18 waren 
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B Het kon niet uitblijven: het pro
ductiehuis Woestijnvis mag nu ook buiten 
Vlaanderen rekenen op meer dan gewone 
belangstelling. Het Nederlands commer
cieel station RTL4, zowat de tegenhanger 
van VTM, zal 'Schalkse Ruiters' en 'De 
XII werken' haast exact kopiëren. De 
presentatie en productie is in handen van 
Nederlanders. Ook voor 'De Mol' is er 
interesse en wel in Engeland. Eerder al 
werd de format van 'Man bijt hond' 
overgenomen door de Nederlandse pu
blieke zender NCRV Onze noorderburen 
worden tegenwoordig ook al getrakteerd 
op o.a. 'Jambers', 'Goedele' en de zeer 
suc9esyqll,e 'Kabouter Plop'. 

^4 Studio.Ket, het informatiema
gazine van Ketnet, verdwijnt eind mei. De 
kijkcijfers vallen tegen, zelfs na verschil
lende bijsturingen. Het programma 
haalde zelf het nieuws na een bijdrage 
over een winkel van liturgische beno
digdheden die niet door iedereen zo 
satirisch werd bevonden als de makers 
wel hadden gehoopt. De VRT vond het 
zelfs noodzakelijk zich te verontschul
digen bij kardinaal Danneels. Dat juist het 
informatieprogramma van Ketnet ver
dwijnt is enigszins vreemd. Naar analogie 
met het veelbekeken Nederlandse 
'Jeugdjournaal' moest dit het parade
paardje van het Vlaamse jongerennet 
worden. Ook vanuit politieke hoek was 
er jarenlang vraag naar een soortgelijk 
programma. Tegen september krijgt Stu
dio.Ket een opvolger. 

Twee weken geleden verspreide 
de CVP een brochure 'De eerste keer' met 
het doel bij jongeren die de eerste keer 
mochten gaan stemmen de interesse voor 
de partij op te wekken. Wie de brochure 
heeft gezien zag lachende, bijzonder 
slecht gemaquilleerde CVP-politici die 
het onder meer hadden over bier en 
kussen. De Vlaamse minister-president -
nog wat lippenstift onder de neus - zag 
eruit als een figuur die zich in buurten 
ophoudt waar de CVP de reine ziel van 't 
kind liever niet mee wil in aanraking laten 
komen. Yves Desmet, hoofdredacteur van 
De Morgen had er in zijn editoriaal zo zijn 
bedenkingen bij. Zijn boodschap kwam 
erop neer dat indien hij op z'n 18de zo 
benaderd zou zijn door een politieke 
partij hij er uit puur protest niet op zou 
hebben gestemd. Bij de CVP las men dit 
als een heus stemadvies a la mgr. Desmedt 

van Brugge ('Het is zwaar zondig te 
stemmen voor de VU'), iets wat men zich 
in CVP-kringen zeker zal herinneren. 
Wij vonden Desmets editoriaal toen ook 
opvallend. Niet omwille van de inhoud, 
wel omwille van het feit dat de gewraakte 

'ludieke brochure' ook in zijn krant zat. 
Kranten halen hun belangrijkste inkom
sten uit reclame en daar moest dus reactie 
op komen. Niet via een discreet tele
foontje, maar middels een heuse vrije 
tribune van CVP-partijsecretaris Chris 

Taes (De Morgen, 19 maart jl.). Na er zich 
vrolijk over te hebben gemaakt dat De 
Morgen toch ook geen landkaarten, strip
verhalen en modebijlagen verkocht, 
kwam hij tot de kern van de zaak: „Het 
staat iedereen (...) volledig vrij zich po
sitief of negatief uit te spreken over de 
inhoudelijke en vormelijke kwaliteit van 
de intussen beruchte .CVP-brochure. Het 
heeft ons in dat' opzicht wel enigszins 
verwonderd dat de commerciële dienst 
van De Morgen letterlijk hemel en aarde 
heeft bewogen om onze persdienst ervan 
te overtuigen de brochure vooral wèl in 
de jongerenbijlage van deze krant in te 
lassen omdat ze zo nauw aansloot bij het 
profiel van de lezers. Even later mochten 
we dan in dezelfde krant een hoofdartikel 
lezen dat exact het tegendeel beweerde. 
Natuurlijk bestaat er zoiets als de we
derzijdse autonomie van de commerciële 

en de redactionele groep van een krant. 
l i j b h ! / ' :•}< 

ijil'jsnam v 

Cwyneth Paltrow ging lopen met de 
Oscar voorde beste vrouwelijke 

actrice. 

Maar praten jullie af en toe eens met 
elkaar?" Met name die laatste opmerking 
is wel zéér bedenkelijk. Temeer daar de 
communicatie binnen de CVP zelf zo 
uitstekend geregeld is. Taes besloot zijn 
betoog met de media de schuld te geven 
het bedje van extreem-rechts te spreiden. 
Sommigen denken dat alles te koop is.. . 
En dat alleen zij de wijsheid in pacht 
hebben. Als wij 18 waren ... 

In deze 'De eeuwige strijd' ging 
het over agressie en veiligheid. De 
toon werd gezet door een leer
kracht die wel eens een lap rond 
zijn oren had gehad van een leer
ling. Een betreurenswaardig geval, 
temeer daar de directie hem aan 
zijn lot had overgelaten. De vraag 
die wij ons stelden was evenwel 
hoe representatief deze affaire Is. 
Is een geval dat de pers haalt het 

buren. Allemaal mensen die door 
deze onveilige wereld hard waren 
aangepakt. Of en vooral wat hij zelf 
had meegemaakt, kwamen we 
niette weten. 
Een ander element had het over 
de opvoeding: „Mijn vader heeft 
zes kinderen gekweekt met zijn 
ogen" zei hij. Behalve het feit dat 
hij daarmee eens dringend naar de 
dokter moet, vragen we ons toch 

Populistisch 
De eeuwige strijd, maandag 15 maart 1999. VTM 

topje van de Ijsberg en zoja, hoe 
groot Is die berg? Gezien cijfers en 
studies niet Iets zijn wat pro
gramma's als 'De eeuwige strijd' -
maar ook 'Jan Publiek' -vooraan In 
de kast hebben liggen, kwamen 
we het niet te weten. Vrij snel werd 
er evenwel gesproken In de 'Harde 
aanpak'-terminologle. Ook getui
gen uit de tweede hand werden 
daarbij niet geschuwd. Zo Intro
duceerde Mariene de Wouters ie
mand uit haar studlopubllek met 
de zin „Dat agressie en onvei
ligheid toenemen dat heeft u on
dervonden, niet?" Waarop de 
man begon te leuteren over zijn 

af wat dit soort discussies en tus
senkomsten bijdragen aan het 
verminderen van een - meestal 
onterecht - onvelllgheidsgevoel. 
En misschien moeten verstandige 
mensen - want die zaten er ook, 
Jan - zich maar eens de vraag 
stellen of hun bijdrage, hoe po
tentieel waardevol ook, niet ver
drinkt In een welles-nletesdlscus-
sle waarin het populisme hoogtij 
viert. Na het obligate reclameblok 
zagen we overigens een spotje 
voor 'Oproep 2020' waarna half 
Vlaanderen op zoek kan naar se
riemoordenaars. 

Krik 
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Meneer Delhaize. 
U bent een knappe anti-Vlaamse zaken
man. U probeert in uw Brusselse filiaien 
Inet Nederlands zoveel mogelijk terug te 
dringen, en als u boze brieven daarover 
krijgt, zegt u doodleuk: ,,Ach, lieve 
Vlaamse klanten, ik zou echt wel enkel 
tweetalig personeel in Brussel aan willen 
stellen, ik doe Ineel erg m'n best, heus. 
Maar u moest es weten, hoe moeilijk dat 
is met bv. al die Marokkanen. Ooit ge

hoord van een Marokkaan die Nederlands 
kan leren?" 
Geachte heer, dat u smoesjes verzint in 
uw cliché-antwoordbrief op klachten, 
wijst niet op hoogachting van ons IQ. 
Zelfs wij weten dat uw collega Colruyt in 
datzelfde Brussel volledig tweetalig per
soneel heeft. Verder lopen er in het 
Nederlandse taalgebied duizenden Ma
rokkanen rond, die redelijk tot goed Ne
derlands spreken. 
Bovendien blijkt dat u in de Brusselse 

Rand faciliteiten aan uw klanten geeft, 
zonder hen eerst een schriftelijk verzoek 
daartoe te vragen. Minister Peeters geeft 
u toch het goeie voorbeeld'? in We-
zembeek kent een deel van uw personeel 
zelfs geen Nederlands, in Kraainem zijn er 
ook enkele die niet tweetalig zijn. U gaat 
ook daar rustig door met uw strijd tegen 
de belangrijkste landstaal, in volmaakte 
harmonie met het FDF 
Nog erger: buiten de Rand, bv. in Beersel 
voert u publiciteit in het Nederlands én in 

het Frans. De mededelingen in uw zaak 
zijn in het Nederlands of in het Frans. Een 
enkele kassiersterspreekt zelfs nauwelijks 
Nederiands. 
Zolang u de Vlamingen als een min
derwaardig soort Belgen behandelt, zul
len ze ook bij hun Paasinkopen uw filialen 
met afgewend hoofd voorbijgaan. 

Piet Paardekooper 

^ W E D E R W O O R D ^ 

Mobiliteit 
De omstandigheden van het openbaar 
vervoer zijn technisch totaal gewijzigd bij 
vroeger en de planning moet in zijn 
geheel herdacht worden. (WIJ, 18 maart 
jl. - Mobiliteit op mensenmaat). Een 
snelle trein is niet geschikt om overal te 
stoppen. Bussen moeten die taak over
nemen. In een klein land als Belgïe is een 
supersnelle spoorverbinding met weinig 
stopplaatsen naar de 4 windstreken vol
doende. Bussen voeren aan vanuit de 
afgelegen plaatsen naar de treinopstap-
plaatsen. Veelvuldig en snel. Voor de 
gehele afstand, bus, trein, metro of tram 
één goedkoop toegangsbewijs dat op elk 
vervoermiddel van toepassing is. Om het 
gebruik van de auto voor louter per
sonen- of werk-woonplaats-vervoer te 
ontmoedigen dient het openbaar aanbod 
zo aangepast te worden dat de vertrek- en 
aankomsttijden en het comfort dat van de 
persoonlijke auto benaderen. Rekenin
grijden is sociaal onaanvaardbaar omdat 
wie voor zijn werk 100 km of méér moet 
rijden, het gelag moet betalen. 
Vrachtvervoer van Oostende naar Aarlen 
of honderden kilometer ononderbroken 
over de weg moet niet. De spoorwegen 
kunnen dat vervoer op zich nemen. Met 
treinen die vertrekken als ze vol zijn. Het 
kanaaltunnelvervoer is een voorbeeld. 
Wegvrachtvervoer is enkel nuttig voor 
plaatselijke bediening. 
Dit alles dient ineens aangepakt in een 
algemeen pakket. Anders lukt het niet. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Gejaagd door de 
wind 
Door een verblijf in het buitenland was ik 
rijkelijk laat op de hoogte van de be
slissing om een Engelstalig liedje naar 
Eurosong te sturen. Ik ben het met 
Etienne Van Vaerenbergh volmondig eens 
dat dit niet hoefde. Een van de argu
menten is dat Nederlands geen geschikte 
taal is voor een commercieel liedje, maar 
hoe komt het dan dat Nederland de 
wedstrijd reeds drie keer (in het Ne
derlands) heeft gewonnen? 
Eurosong is een commerciële wedstrijd 
waarbij het belangrijk is een goedklin-
kend melodietje te vinden, daarbij speelt 
de taal weinig of geen rol. U denkt toch 
niet dat Franstaligen voldoende Engels, 
Duits of Spaans kennen om een winnend 
lied mee te zingen. En toch doen ze het. 
Van Vaerenbergh heeft gelijk en de toe
komst van het Nederlands zal uitwijzen 
hoe terecht zijn protest is. Was het voor 

de wijziging van het reglement gekomen 
dan had zijn protest weerslag kunnen 
hebben. 

Jan de Laet, Antwerpen 

Genetische 
manipuiafie 
Onze lezers zullen zich wellicht her
inneren dat, enkele maanden terug, een 
voornaam wetenschapper (Pusztai) ont
slag moest nemen omdat hij de vrij on
gunstige resultaten van zijn onderzoek 
i.v.m. het verbruik van genetisch gema
nipuleerd (GM) voedsel had gepubli
ceerd. Dit namen zijn collega's wereld
wijd niet en ze steunden hem dan ook met 
hun eigen wetenschappelijke bevindin
gen. 

Eén van hen, een Nederlander, kwam 
hierover uitgebreid aan bod in het pro
gramma Twee vandaag (Nederland 2). 
Hierna enkele stellingen van die groep: 

- Genetisch gemanipuleerd voedsel ver
mindert de weerstand van het individu. 
Bij epidemies zullen er dan ook meer 
doden vallen onder de risicogroepen. 

- Ook op zeer lange termijn blijven ri
sico's bestaan, waarover thans veel te 
weinig gekend is. Het gaat hier om ter
mijnen van tientallen jaren. 

- Het allerminste wat de groep eist is dat 
steeds vermeld moet worden in welke 
voedingswaren voor menselijk verbruik 

GM-producten verwerkt werden. Het 
gaat hier voorlopig om maïs en soja. Dit is 
thans niet het geval in onze avondlan
den. 

- Er moet dringend een moratorium af
gekondigd worden tot meer ernstige, niet 
uitsluitend economisch gerichte onder
zoeken uitgevoerd zijn. 

- Per 14 april a.s. is hierover een debat in 
de Nederlandse Kamer. 

Nog even dit: reeds eerder verscheen in 
onze landelijke pers een oproep van de 
ministers CoUa (Volksgezondheid) en 
Pinxten (Landbouw) tot de bevolking om 
meer begrip voor het genetisch gema
nipuleerde voedsel. 

Beide heren vonden het echt jammer dat 
de verbruiker hiervoor te weinig be
langstelling weet op te brengen... 

Drik Dedapper, 

Geraardsbergen 

Ondertussen gaat dit verder. Pieter van 
Dooren schrijft hierover op de Weten
schapsbladzijde van De Standaard (22 
mart jl.) het volgende: „...Ondertussen 
steunt de Europese regelgeving op pu
blieke angst, het gevolg van onwetend
heid en campagnes van groene terro
risten, (als Pusztai en zijn vrienden?). Als 
die cirkel niet doorbroken wordt, is de 
Europese landbuw binnen de tien jaar 
weggeveegd. Zo simpel is dat...". 

WillOClQC? 

In het artikel in ons blad van 19 november 
1998 over het Gulden doek van Vlaan
deren, vraagt de auteur zich af: „Wie was 
trouwens de afgebeelde mevrouw Wil-
lockx?". Als naamgenoot heb ik navraag 
gedaan om iets meer hierover te weten te 
komen. Tot nu toe vergeefs. 
Wat ik weet is dat mijn ouders na '14-'18 
activisten waren en ik thuis omzeggens 
niets anders dan over de Vlaamse zaak 
hoorde spreken en de activiteiten die in 
die jaren daarover plaats grepen: Borms, 
IJzerbedevaarten, betogingen tegen de 
Fraternellen, enz. 

Zij waren ook betrokken bij de oprichting 
van de Vlaamse Padvinders 1922, moeder 
is trouwens schutsvrouwe geweest van 
het 7e Antwerpen. Wij waren ook allen lid 
natuurlijk. 

Nauwkeurigheden over de algemene be-
trokkenheden van de Willockx'en van 
toen zijn mij ontgaan. Zou het kunnen dat 
moeder is aanmerking is gekomen bij het 
„bont gezelschap" van schilder Luyten? 
Wellicht is het u of WIJ-lezers mogelijk 
zekere bronnen aan te spreken en wat 
meer te weten te komen. Dit dan te 
mogen vernemen zou mij vanzelfspre
kend plezieren. 

Wilfried Willockx, 

Volhardingstraat 17 

2020 Antwerpen 
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OPGAVE 129 

HORIZONTAAL 
1. Munitie voor bluffers (4) 
4. Zomaar een gat (7) 
6. verklapt! (11) 
7. Sappige voormalige hoge 

Chinees (8) 
9, Dit spul gaat op in rook 

(5) 
10. Proberen net zo mager te 

worden als een streep (5) 
12. Onnozele schepsels (5,6) 
15. Baby verpakking (5) 
16. Zó gesmeerd loopt de ma

chine weer prima (7) 
17. ledereen zogezegd (3) 
18. Hierin is ruimte voor b.v. 

een beeld (3) 

VERTICAAL 
1 Ging aan de plano vooraf 

(6) 
2. Smal en griezelig (3) 
3. Die maken dat ze er snel 

vandoor gaan (10) 
4. Wat je niet kunt ontlopen 

(12) 
5 Spijtige overtreding (5) 

6. Zo'n radio- of TV-reeks is 
niet van de vrolijke soort 
(10) 

8. Anoniem (8) 
11. Zwaaivlag (6) 
12, Die wisselen af met duis

tere uren (5) 
13, Zo los als fijn zand (3) 
14. BarenspiJn (3) 

OPLOSSING OPGAVE 128 

Horizontaal: 4. UNO; 5. be
vaarbaar; 9. bruist; 10. kroket; 
12. reukwater; 14. kneep; 18. 
idee; 19. publiekstrekker; 21. 
NS; 22. ornament, 23. krokus; 
24. la; 26. stuurs; 28. eisers. 

Verticaal: 1. onkreukbaar; 2. 
best; 3. makker, 6. baken; 7. 
aftreden; 8. uitwuiven; 11. 
grijper; 13. tekst; 15. eik; 16. 
pers; 17, treurbuis; 20. kerker; 
25. aster, 27. Sas. 

Onze winnaar van deze week Is 
William Van Daefe uit de 
Koekelberglaan 82 te 1082 

1 

R 

Brussel. Hij krijgt binnenkort 
zijn prijs thuisbezorgd. 
De briefkaart met de oplossing 
van opgave 129 verwachten 

wil ten laatste op dinsdag 6 
april a.s. op ons adres; 
Ban-ikadenpleinl2, 
1000 Brussel. 
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JOS Bex - Vlaams parlement 

Jos Bex (° 1946 - rechts op de foto) heeft de moeilijke 
taal< om Wiliy Kuijpers te vervangen als lijsttrekker 
voor het Vlaams parlement in Leuven Politieke er
varing heeft de Eerste Schepen van Herent niettemin 
genoeg al in 1961 - na het lezen van een brochure 
van wijlen Frans Van der Eist over 'Federalisme' - sloot 
hij zich al aan bij de VU. Al die tijd bleef hij actief binnen 
de partij, dejongste jaren als lid van het Partijbestuur. 
Bex' politieke interesses gaan vooral uit naar milieu, 
mobiliteit en de betrokkenheid van de inwoners bij 
het beleid, bevoegdheden waar hij ook op het ge
meentelijk vlak verantwoordelijk voor is 
Van de komende verkiezingen - waar hij het voor zijn 
lijst zal moeten opnemen tegen o.a Trees Merckx 
(CVP), Magda Aelvoet (Agaiev), Patricia Ceyssens (VLD) 
en Tobback Jr. (SP) - verwacht hij dat de VU stand zal 
houden Het is overigens niet Jos' 'eerste keer'-, in 
1995 haalde hij, als tweede voor de Kamerlijst, bijna 
1.200 voorkeurstemmen. Jos grootste hobby is tui
nieren, reden waarom hij wel eerste minister zou 
willen. „Als ik Jean-Luc bezig zie, heb ik misschien 
eindelijk de tijd om In mijn tuin te werken " 

Pannv Pieters - Kamer 

,,lk kan niet anders, wil 
ik mijzelf nog recht in de 
spiegel durven aankij
ken Omdat er een punt 
komt waarop je met lan
ger n/et aan politiek kan 
doen. Als nooit tevoren 
hebben we als individu 
en als volk de sleutels 
van onze toekomst in 
handen. Maar zelden 
hebben we ons zo ge
frustreerd gevoeld. (...) 
Maar bovenal moet 
thans alles in het werk 
gesteld worden om een 

geloofwaardig democratisch alternatief aan te bie
den. En duidelijk te maken dat als we het met zijn allen 
anders willen, het ook anders kan worden'" 
Voor wie erbij was op de Nationale Conventie (1 juni 
1997, Brussel) waarop de VU het proces van België 
maakte zal het niet echt een verrassing zijn dat Danny 
P/efersde vu-lijsten vervoegt. De gewoon hoogleraar 
sociale zekerheidsrecht (° 1956) heeft in de VU het 
democratisch alternatief gevonden. In de univer
siteitsstad Leuven trekt hij de kamerlijst. 
Omdat hij er vrij is van belangengroepen en er kan 
werken in een open verdraagzame sfeer koos Pieters 
voor de VU. Met zijn kandidatuur mikt hij op iedereen 
die op zoek is naar een beschaafde, doch radicale 
wijze om duidelijk te maken dat Vlaanderen beter 
verdient dan wat de meeste meerderheidspolitici op 
dit moment te bieden hebben. 

M 

Grouwels beroofd van handtas: 

saccoche bleek lege doos! 

© 

Voorkom erger: 

Wordt u ook zo bang van al die vei

ligheidsplannen? 

© 

Wetsvoorstel verklaart 14-jarigen hoege-

Zetduivel: 

Het foefbeleid van Leo Peeters 

© 

plaats een dokter op de vijfde plaats van je naamd niet vogelvrij! 

Eurolijst! © 
© Derde voorspelling van Fatima... 

Gehoord in Noord-Limburg: Dehaene III? 

„Van miert tot juni kin nog aal geböre © 
De ervaring leert dat zelfs een locomotief 

© de file niet oplost... 

• V E R K I E Z I N G E N 1 9 9 9 4 

Vorige week maakte u kennis met Hilde 

Lourdeaux, vijfde op de kamerlijst in Lim
burg. Deze week is dus het Vlaams par
lement aan de beurt en daar ontmoeten 
we opnieuw een dame. Nadine Veulemans 

(°1963) is geboren en getogen in Kor
tenaken, een Vlaams-Brabantse gemeente 
die grenst aan Limburg. „Ik kom uit een 
echt VU-nest" zegt ze. „Mijn vader, Lo-

wie, was erbij toen de VU-afdeling van 
Kortenaken werd opgericht." Geboren 
worden in een Vlaams-nationalistische fa
milie heeft zo zijn gevolgen. „Toen ik de Nadine Veulemans 
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Extra stemmen 
voor de vu 

eerste keer mocht gaan stemmen, raadde 
mijn vader mij aan om het bolletje achter 
de naam Willy Kuijpers in te kleuren. Dat 
heb ik ook gedaan." 

NATIONALIST 

Het lot zorgde ervoor dat Nadine later 
opnieuw met Kuijpers geconfronteerd 
zou worden: de populaire volksverte
genwoordiger was op zoek naar een se
cretaresse en die vond hij in Kortenaken. 
Vlaams-nationalist was Nadine toen al, 
een echte volksnationalist is ze geworden. 
„Ik reis graag en zoveel mogelijk." Aan 
Pakistan, Koerdistan en Kroatië houdt ze 
bijzondere herinneringen over. „Van Pa
kistan ben ik thuisgekomen met het dos
sier over de European University. Vla
mingen die ik daar ontmoette spraken mij 
over een heuse visahandel om rijkeluis

zoontjes in Vlaanderen naar die diploma-
fabriek te laten komen. Het werd een van 
Willy Kuijpers' laatste dossiers als actief 
parlementslid." In Kroatië lopen onder
tussen nogal wat mensen rond met de 
idee dat Nadine gedoctoreerd heeft over 
de Lipizaner paarden. Een grap van 
Willy: „Toen wij - in volle oorlogs
periode - in Karlovach verbleven vertelde 
hij de lokale notabelen over mijn zo
genaamd doctoraat. Ik kreeg prompt een 
staande ovat|e.:!yacht ze. 
Nadine is'-ö^-actief in tal van ver
enigingen. „Ik deed onder aanvoeren van 
Peter Van Hoof (VU-kamerlijst) o.a. mee 
in het Ban de bunker-protest - tegen de 
geplande opslag van laag radioactief afval 
- en heb het Red de Velpe-comité - tegen 
het rechttrekken van de rivier de Velpe -
opgericht." De inzet werd twee keer 

beloond: het afval kwam er niet, de rivier 
heeft haar natuurlijke loop behouden en 
wordt nu gehermeanderd. „Het protest 
tegen kernafval mondde uit in een bre
dere beweging" zegt Nadine. „Het is niet 
omdat het niet bij ons komt, dat andere 
mensen er wel last van moeten hebben." 
Nadine heeft vooral door het werken 
voor Kuijpers, later Gerda Raskin en nu 
Jos Bex de meest diverse dossiers gezien. 
Nu staat ze zelf op de lijst. Opnieuw: in 
1995 haalde ze, ook al voor het Vlaams 
parlement, 939 voorkeurstemmen. Haar 
motief? „Mogelijk kan ik stemmen bij
brengen die de VU anders niet gehad zou 
hebben." Is 'pohtiek' dan geen vies 
woord? „Het heeft inderdaad een ne
gatieve bijklank. Maar in iedere partij zijn 
er integere en minder-integere mensen. 
Zoals er ook onder de ambtenaren harde 
werkers en profiteurs zijn. Politici komen 
natuurlijk wel meer in het nieuws. De 
reacties naar mij persoonlijk zijn gelukkig 
overwegend positief." 

(gv) 

Vlaams Parlement 

1. Jos Bex (Veltem-Beisem) 

2. Luc Van Eesbeek 
(Tremelo-ID21) 

3. Greet Sels (Diest) 
4. Philip Van Helmont (Tienen) 
5. Nadine Veulemans (Kortenaken) 

6. Robert Janssens (Zichem) 
7. Bert Vanhamel (Oud-Heverlee) 

8. Gerda Raskin (Kessel-Lo) 

9. Frank Dingenen 
(Kortenberg - ID21) 

Opvolgers 

1. Annemie Rastelli (Tervuren) 
2. Pol Vanden Bempt (Bierbeek) 

3. Paula Jaubin (Wespelaar) 

4. Geertrui Lejeune (Hever) 
5. Gilbert Beelen (Wommersom) 

6. Bart Kuijpers (Leuven) 

Kamer 

L Danny Pieters (Leuven) 
2. Monica Van de Velde (Tervuren) 

3. Sim Verbruggen (Langdorp) 

4. Bert Lambeir (Leuven) 
5. Luk Degeest (Tienen) 

6. Chris Gielens (Winksele) 
7. Luk Vanhorenbeek (Korbeek-Lo) 

Opvolgers 

L Peter Van Hoof (Waanrode - ID21) 

2. Claudine Costrop (Tielt-Winge) 

3. Francesca De Meulder (Tremelo - ID21) 

4. Geert Nijs (Diest) 
5. Irene Peeters (Wilsele) 

6. Willy Kuijpers (Herent) 

Kiesomschrijving 
Leuven 

Op 21 mei 1995 telde Leuven 
541.004 ingeschreven kiezers. 
Van de 9 in Leuven te verdelen 
zetels voor het Vlaams parlement 
haalde de vu er in de persoon van 
Willy Kuijpers (later vervangen 
door Cerda Raskin) één binnen. De 
partij haalde 12,21% van de stem
men en haaide daarmee de vierde 
plaats. Grootste was de SP (24,73% 
- 3 zetels), vóór de CVP (21,92% - 2 
zetels) en de VLD (21,32% - 2 ze
tels). Het Vlaams Blok (8,51% - 1 
zetel) en Agaiev (6,70% - O zetels) 
sloten de rij van de grote partijen. 
Van alle stemgerechtigden 
stemde er 7,44% blanco of on
geldig. 
Van de 7 in Leuven te verdelen 
zetels voor de Kamer van Volks
vertegenwoordigers haalde de VU 
er géén binnen. De partij haalde 
7,1% van de stemmen en stond 
daarmee op de vijfde plaats. 
Grootste was de SP (27,8% - 2 
zetels), vóór de VLD (23,3% - 3 
zetels) en de CVP (22,8% - 2 zetels). 
Het Vlaams Blok was vierde (8,4% -
O zetels) en Agaiev (7,0% - O zetels) 
sloot de rij van de grote partijen. 
Van alle stemgerechtigden 
stemde er 6,76% blanco of on
geldig. 

CAMPACNESECRETARIAAT 
Els Dejaeghere (tijdens kantoor
uren): Kastanjebosstraat 2A, 3020 
Veltem-Beisem, tel. 016/49.00.48, 
fax 016/48.98.62. 
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Cazettenpraat 
„Mensen als Louis Tobback pretenderen precieste weten wat 

goed is voor eenieder en de samenleving. Dat irriteert me in hoge 
mate. Individuele vrijheid, keuzevrijheid en zelfbepalingsvrijheid be
horen niet tot zijn taal. Wel wordt gestaag impliciet verwezen naar 
het bestaan van gedeelde waarden - waarden die een meerderheid 
van het electoraat zou koesteren - en die daardoor als norm voor 
iedereen kunnen worden gesteld. Hetzelfde geldt overigens ook aan 
de andere kant van de politieke horizont waar men pleit voor 
(her)implementatie van bepaalde fundamentele, gedeelde, chris
telijke waarden. Denk aan Eyskens en Van Rompuy." Prof. Serge 
Cutwirth in Akademos, informatieblad van de VUB, februari 1999. 

,, (...) met een groene boom alleen kan je geen kinderen 
grootbrengen en beschermen. (...) de groenen alles laten passeren 
omdat ze in de regering willen geraken." Tiny IVIast, moeder van de 
Kim en Ken, in De Standaardzin 16 maart 1999 over haar overstap van 
Agalev naar de PVDA. 

„Laat ons scheiden. Zonder verdere discussie willen wij de 
afbetaling van de staatsschuld helemaal op ons nemen, als Brussel 
integraal tot Vlaanderen behoort." Geert Wouters, voorzitter van het 
Nationalistisch Verbond - Nederlandse Volksbeweging, in Het Belang 
van Limburg van 18 maart 1999. 

,,Neen, ik ben geen gebroken man. Er is meer nodig om mij 
kapotte krijgen. Gelouterd, dat wel. En toch ook een beetje dankbaar 
dat er mensen zijn, zoals Magda Aelvoet en Nelly Maes, die mij bleven 
steunen." Paul van Buitenen in De Standaardvan 18 maart 1999. 

„Papa moest hard werken. Er werd ons uitgelegd dat dat 
nodig was om een rechtvaardige samenleving op te bouwen." Hilde 
Claes over vader Willy in P-Magazine van 17 maart 1999. 

„Nous ne pouvons pas accepter que l'on remette en cause les 
équilibres fondamentaux de notre Etat. Si on est amenés a discuter de 
la communautarisation de la Sécurité sociale, de la régionalisation de 
l'impót sur les revenus, de la revision du statut de la Region 
bruxelloise ou de tout autre mesure qui bousculerait les équilibres 
fondamentaux de l'Etat, c'est clair, ce sera non. C'est tenable? Tout è 
fait!" PSC-voorzitter Philippe Maystadt in een vraaggesprek met Le 
Solrvan 18 maart 1999. 

„Ik ben een overtuigd volksnationalist. Maar ook een de
mocraat, waarmee ik me meteen distantieer van verziekte na
tionalistische ideeën." Jaak Van Assche in Dag Allemaaivan 16 maart 
1999 op de vraag wat hem zo charmeerde in de VU. 

In debat 
Donderdag 25 maart 

• Politieke dagen, m.m.v. Patrik Van-
krunkelsven. Van 14u.30 tot 15u.30 in 
het Mater Salvatoris Instituut Kapellen 
- Standpunten naar jongeren toe. 

Vrijdag 26 maart 
• Slotzitting scholierenparlement 

Deinze, m.m.v. Bert Anciaux. Om 19u. 
in het Vrij Technisch Instituut, L. De-
clercqstraat 1 te Deinze. 

Zaterdag 27 maart 
• Congres Open Lijst Brussel, m.m.v. 

Bert Anciaux. Van 9u.30 tot 18u. in 
Vlekho, Koningsstraat te Schaarbeek. 

Woensdag 31 maart 
• Verkiezingsdebat-avond m.m.v. Patrik 

Vankrunkelsven. In de Handelshoge
school te Antwerpen. 

Dinsdag 20 april 
• Politieke debatnamiddag. 'Politieke 

omstandigheden/Onvoorziene poli
tiek' Ekonomika Leuven. M.m.v. Pa
trik Vankrunkelsven. 

Woensdag 21 april 
• Forum rond 'Automobiliteit na 2000', 

9.30u-16.30u, Touring Brussel. 
M.m.v. Johan Sauwens. 

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

Donderdag 22 april 
• Debat partijvoorzitters 'België in de 

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

Vrijdag 23 april 
• Politiek debat om 19u.30 in de zalen 

van de Socialistische Mutualiteiten, 
Sint-Jansstraat 32 te Brussel. Gratis 
toegang. M.m.v. Vincent Van Quic-
kenborne. 

c» Info over debatten met medewerking 

van Patrik Vankrunkelsven bij Ca

milla Geerts, 02/219.49.30. M.m.v. 

Bert Anciaux: Eva Clarysse, 

021223.39.33. Andere parlementai

ren: Koen T'Sijen, 02/219.49.30. 

c» Meer debat- en sprekersnieuws in de 

agenda. 

c» WIJ neemt graag debatnieuws op 

waaraan W-mensen actief deelne

men. Seintje naar Hilde De Leeuw. 

Willy Kuijpers duwt de Europese VU-
lljst en is laatste opvolger voor de 
kamerlijst In Leuven. Verveelt hij zich 
dan nu? Bepaald niet. Een blik op de 
agenda van 18 t.e.m. 20 maart leert 
ons het volgende: Stedenbouw, Ce-
westwegen, Mechelsesteenweg, gou-

Tot mijn laatste dag 
den bruiloft, dialectendag, huwelijken, 
opruimdag, Ideaal wonen, sportavond, 
vegetarische eetdag, feestmarkt, mi-
lieubeurs, wafelenbak, Indonesisch 
feest en boekenbeurs. ,,lk had nooit 
gedacht dat ik dit allemaal nog zou 
kunnen doen." zegt Willy verwijzend 
naar zijn hart. ,,De week is te kort. Maar 
gelukkig kan ik in Herent rekenen op 
het 'wonderbureau van de VU', een 
unieke ploeg waar iedereen zich ten 
volle inzet." 
Zoals ook Willy zelf nog steeds doet. 
Enkele weken geleden nog voerde hij 
actie hij aan het uitgebrande Koerdisch 
Huis in St.-Joost-ten-Node. 
„Vlamingen, Walen, Koerden en Turken 
hebben er een viertalig bord opge
hangen met de tekst 'Wat haat ver
nielde, zal liefde wederopbouwen'. Dat 
is toch knap dat zoiets kan." zegt 
Kuijpers. 
Mist hij het parlement? ,,Soms wel. 
Omdat daar veel meer dialoog mogelijk 
is met mensen die er een andere me
ning op nahouden." Terugkijkend op 

zijn parlementaire activiteiten is hij bij
zonder fier op wat de VU in haar eerste 
20 jaar in beweging heeft kunnen 
brengen.,,Haast letterlijk en figuurlijk 
vanuit een 'zwart' gat hebben wij het 
federalisme doorgevoerd. Vergelijk 
het met het Blok; dat heeft op 20 jaar 
niets verwezenlijkt. Omdat het iedere 
dialoog uit de weg gaat. Wij VU'ers 
konden op respect rekenen omdat wij 
ook al eens Frans durfden spreken." 
Waarom wil een man die niets meer te 
winnen heeft nog twee lijsten met 
volle kracht duwen? „Enige tijd ge
leden kreeg ik telefoon van Bert An
ciaux: 'Willy, ik moet nog eens afko
men' zei hij. 'Als het is om op de lijst te 
staan, blijf dan maar waar je bent. Dat 
doe ik zo ook wel' heb ik hem ge
antwoord. De VU en haar programma 
zijn voor mij een levenswerk. Daar sta ik 
achter tot mijn laatste dag. Ik heb aan 
de militanten alles te danken. De VU is 
een vertond van spontane moed. Wat 
die kleine partij allemaal gedaan heeft 
daar ben ik bijzonder dankbaar voor" 

Willy KuUpers, 
lijstduwer 
voor Europa 
en laatste 
opvolger voor 
de Kamer, 
heeft nog 
steeds een 
drukke 
agenda. 
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Gedaan met geven 
en toegeven 

Een verkiezingsslogan 'uitvinden' is niet 
moeilijk. Daarvoor kan men terecht bij bu
reau's die daarin gespecialiseerd zijn. Alleen 
moet het een slogan zonder al te veel nsico's 
zijn. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Een 
schoolvoorbeeld van zo'n ongelukkige slogan 
was 'Gedaan met geven en toegeven', waar
mee de VU ooit naar de kiezer stapte. 
We schrijven 1977. Met de slogan 'Meer dan 
ooit Tindemans' liet de CVP er geen twijfel 
over bestaan, uittredend premier Tindemans 
wilde terug naar de Wetstraat 16. De VU vond 
dat het 'geven en toegeven' nu maar gedaan 
moest zijn. De CVP had duidelijk goed gemikt-
Tindemans haalde op zijn eentje 134.000 
Antwerpse stemmen binnen, de partij 
stuurde zes extra volksvertegenwoordigers 
naar de Kamer Ter vergelijking, in zijn glo
rietijd haalde VdB ooit eens 116.000 Brus
selse voorkeurstemmen en toen sprak ie
dereen van een historisch gebeuren De VU 
deed het met slecht, de partij bleef hangen 
op iets meer dan 16 procent. Samen met het 
Brusselse FDF mocht de partij zelfs naar de 
regeringsonderhandelingen. Het resultaat 
van die besprekingen ging de geschiede
nisboeken in onder de naam 'Egmont-Stui-
venbergpact' Een 'Historische beslissing of 
vergissing'?' zo titelde ik mijn Journalistiek 
boekje over die boeiende periode 
Voor goed vijf procent van onze kiezers was 
het duidelijk een vergissing Bij de verkie
zingen van einde 1978 tuimelde de partij van 
meer dan 16 procent naar goed 11 procent. 

l-lugo Sclilltz kreeg van de Wetstraatpers de 
prijs van politicus van het Jaar. Met als mo
tivering dat hij zijn partij met grandeur naar de 
verkiezingsnederiaag had gebracht. De 
Vlaamsejournalisten pnDbeerden wijlen Andre 
Coois te laten honereren, maar onze Frans
talige collega's vonden dat dit niet kon Het 
mag gezegd: Schiitz incasseerde zoals een 
grote seigneur. Alleen kreeg hij tien jaar later 
vanwege publicist Marl<Grammenseer\ boekje 
in de maag gesplitst 'Gedaan met geven en 
toegeven'. Schiitz repliceerde met een pam
flet 'Gedaan met treuren en zeuren'. 
De toenmalige VU-voorzitter is niet de enige 
die ooit een ongelukkige slogan koos Achiel 
U'an/lc^e/'bijvoorbeeld, een man die bekend 
stond om zijn gezond verstand, ging na de 
Schoolstrijd in 1958 naar de kiezer met de 
boodschap 'Geen avonturen Van Acker moet 
voort besturen'. Wattoen nog de BSP-PSB was 
hield behooriijk stand maar de anderen won
nen voldoende om Van Acker van het 'voort 
besturen' weg te hou
den. 

En wat te denken van 
'locomotief' Dehaene zo
als die ons de voorbije 
weken 20m2 groot toe
lachte, In een land waar 
treinen er een punt van 
eer van maken om zelden 
of nooit klokvast te rijden!? 

Mare Platei 
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I n vergelijking tot de parlementaire verkiezingen 

van 1991, bevestigden de verkiezingen van 

1995 de bestaande machtsverhoudingen tussen de 

partijen. Deze ogenschijnlijke politieke stabiliteit is 

zeer misleidend, zo besluit een groep wetenschappers 

na grondig onderzoek. 

• V E R K I E Z I N G E N 1 9 9 9 ^ 

Sinds 1991 voert een groep wetenschap
pers uit meerdere universiteiten groot
schalig en diepgaand onderzoek haar ge
dragingen, houdingen en motivaties van 
de Vlaamse iciezers. De resultaten en 
bevindmgen van het onderzoek na de 
wetgevende verkiezingen van 1995 staan 
gebundeld in het in 1998 uitgegeven boek 
De (on)redelijke kiezer. De kwaliteit van 
de bijdragen loopt nogal uiteen. Sommige 
wetenschappers laten niet na hun ide
ologische voorkeur duidelijk te laten blij
ken. Dat doet o.m. professor Lieven De 

Winter in zijn onderzoek naar de aan
wezigheid van een Vlaamse, Belgische of 
lokale identiteit. De Winter krijgt als het 
ware vrij spel omdat de resultaten van 
eigen onderzoek - slechts gebaseerd op 
vier, nogal onsamenhangende vragen -
gecombineerd worden met cijfers uit eer
der onderzoek. Daarbij krijgt men de 
indruk dat appelen met peren worden 
vergeleken zodat weinig vaststaande be
sluiten kunnen getrokken worden. De 
auteur geeft dit ootmoedig toe. „Om 

wijzigingen in territoriale identiteiten pre

cies na te gaan zouden antwoordver-

delingen van identieke vragen in een zelfde 

context vergeleken moeten worden." 

De Winter werpt ook op dat bij dergelijk 
onderzoek nauwelijks verklaringen en 
verbanden geboden worden. „Gelet op de 

voortdurende communautaire conflicten 

die het voortbestaan van het land in vraag 

stellen mag hier in een volgend onderzoek 

wat meer aandacht aan worden be

steed." 

NIEUWE BREUKLIJN 

„Heï misleidende van de verkiezingen van 

1995", zo stellen de wetenschappers vast, 
„is dat ze de politieke machtsverhou

dingen tussen de partijen op een paar 

procentpunten na bevestigden." Niette
min maken de academici gewag van een 
'kroniek van een aangekondigde vertrou
wensbreuk'. Een exit-poll van 1995 - dat 
is een bevraging op de dag van de ver
kiezingen - wees uit dat 15% van de 
kiezers hun stemgedrag lieten bepalen 
door a-politieke of antipolitieke motie
ven. Een recentere studie van VUB-pro-
fessor Mare Elchardus luidt nog nadruk
kelijker de alarmklok. Zo zijn de Vla
mingen weliswaar fervente verdedigers 
van democratische rechten als vrije me
ningsuiting, verdraagzaamheid en rech
ten voor minderheden, maar is er tegelijk 
een ontstellend wantrouwen tegenover 
de politieke instellingen. 20% van de 
ondervraagden meent dat het parlement 
of de politieke partijen best worden af
geschaft. Eén op de drie keert zich re
soluut tegen "de pohtiek' en wil het beleid 
aan wijzen, experts of specialisten toe
vertrouwen. Er tikt met andere woorden 

een tijdbom onder de vertegenwoordi
gende democratie. De roep om een 
'sterke man', de installatie van een au
toritaire regering, zelfs het verbieden van 
politieke partijen zou wel eens door een 
vijfde van de Vlaamse bevolking on
dersteund kunnen worden. 
Welke verklaringen kunnen voor deze 
verontrustende evolutie worden gebo
den? Alleszins vergissen wetenschappers, 
net als waarnemers en sommige politici, 
zich wanneer ze beweren dat traditionele 
breuklijnen als de communautaire of de 
sociaal-economische links-rechts tegen-

mensbeeld, die vertrouwen hebben in 
eigen kunnen en politiek handelen, die 
het autoritaire denken verwerpen en 
postmateriële waarden verdedigen. 
Naast de culturele component is er ook de 
sociale component. Tussen beide is geen 
dwingende, logische samenhang die voor 

De tijdbom 
stelling tot het verlederftéhören. Links 
en rechts zijn als tegenstellingen niet 
verdwenen, wel definieert de kiezer deze 
begrippen anders dan vroeger. Elchardus 
maakt gewag van een sociaal-culturele 
tegenstelling. De culturele component 
wordt in essentie gemeten door het ant
woord op een aantal aloude filosofische 
vragen. Wie zijn we? Welk mensbeeld 
houden we er op na? Hoe verhouden 
individuen zich tot elkaar? Hoe moeten 
collectieve beslissingen genomen wor
den? Is materiële welvaart belangrijker 
dan welzijn? Er ontstaat een toenemende 
polarisatie tussen diegenen met een ne
gatief mensbeeld, die autoritair zijn en er 
puur materialistische waarden op na
houden en diegenen met een positief 

alle delen van de bevolking geldt. De 
sociale of sociaal-economische breukhjn 
blijft zich concentreren rond de vraag hoe 
levenskansen worden verdeeld. 

ONDERWIJS 

Steeds meer mensen, zo wijst onderzoek 
uit, houden er een negatief mensbeeld op 
na, stellen het eigenbelang, macht en 
middelen centraal, beschouwen culturen 
als een onveranderlijke eigenheid, staan 
afwijzend tegenover individuele vrijheid. 
Dat heeft veel vandoen met politieke 
machteloosheid, gekoppeld aan wantrou
wen in politieke instellingen en partijen 
en een verlangen naar een sterk lei
derschap. Deze mensen zetten zich al
maar nadrukkelijker af tegenover de 

groep die andere waarden en opvattingen 
hebben. Elchardus legt zeer sterk de na
druk op dé oorzaak van deze polarisatie. 
Onderzoek in 1991 en 1995 heeft aan
getoond dat vooral het onderwijs en niet 
de beroepscategorie bepalend is voor de 
positie die men op de sociaal-culturele 
breuklijn inneemt. Vandaag bepaalt de 
mate waarin iemand gevormd is de klasse 
waartoe men behoort en de opvattingen 
of waarden die men heeft. Lager ge
schoolden snakken naar meer kansen. Te 
weinig mensen kunnen zich ontplooien, 
dat bewijst het toenemend negatief mens
beeld. Er is dringend nood aan onderwijs 
en vorming dat meer mensen kansen 
biedt, een verlangen dat VU&ID van 
meet af aan sterk beklemtoond heeft. 

(evdc) 

c» De (on)redelijke kiezer. Onderzoek 
naar de politieke opvattingen van Vla
mingen. Verkiezingen van 21 mei 
1995. Mare Swyngedouw, Jaak Bil-
liet, Ann Carton en Roeland Beerten 
(red.). Uitg. Acco, Leu
ven/Amersfoort, 1998, 260 blz. 895 
fr. 
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VU is een positief ingesteide partij 
Het wetenschappelijk onderzoek naar kies-
gedrag bevestigt wat reeds lang wordt ver
moed. Nog nadrukkelijker dan in 1991, 
werd het succes van het Vlaams Blok in 
1995 duidelijk door de nieuwe sociaal-cul
turele breuklijn bepaald. Het electoraat van 
het Vlaams Blok houdt er een zeer negatief 
mensbeeld op na. De Vlaams Blok kiezer 
trekt zich veel minder aan van de com
munautaire problematiek, al maakt poli-
toloog Bert Maddens zich sterk dat de VU 
,, in toenemende mate het communautaire 
thema met het Vlaams Blok moet delen'' 
Het electoraat van de SP vertoont op
vallende gelijkenissen met deze van het 
Vlaams Blok. Ook het kiespubliek van de SP 
is - weliswaar in minder mate dan deze van 
het Vlaams Blok - cultureel conservatief in 
meerdere mate dan de kiezers van het 
Vlaams Blok stelt het SP-electoraat zich 
sociaal-economisch links op 
Opvallend is dat de CVP in 1995 vooral 
deze kiezers aantrok die veiligheid be

langrijk vonden ,, Wellicht', aldus Mad
dens,,, houdt dit verband met het feit dat 
de CVP als geen andere partij de maat
schappelijke stabiliteit en continuïteit be
lichaamt De belangrijkste verliesposten 
van de partij zijn het communautaire 
thema, het migrantenthema en het 
thema van de burgerdemocratie." 
Ofschoon de VLD een communautair ra
dicalere politiek en een doorgedreven bur
gerdemocratie voorstaat, denkt de libe
rale kiezer daar anders over Voor hem of 
haar zijn nog steeds 'de belastingen' de 
voornaamste reden om voor de VLD te 
stemmen Een belangrijke deel van het 
VLD-electoraat is bovendien cultureel con
servatief 

De VU, zo schrijft Maddens, ,, wordt nog 
steeds in de eerste plaats met het com
munautaire thema geassocieerd." Een be
langrijke vaststelling is dat het commu
nautaire thema - indien het niet te com
plex wordt uitgedragen - in belangrijke 

mate de minder onderlegde kiezers of 
diegene die het verst van het politieke 
gebeuren verwijderd zijn, aantrekt. Er mag 
worden verwacht dat VU&ID met het com
munautaire zowel hoog- als laaggeschool
den kan aanspreken. Anderzijds vertoont 
een deel van het VU-electoraat belangrijke 
gelijkenissen met deze van Agalev. De VU, 
aldus Elchardus, Is zelfs de voorloper ge
weest van de sociaal-culturele breuklijn. 
De partij trok als eerste die positief in
gestelde kiezers aan die geloven in de 
maakbaarheid van de samenleving, die 
veel belang hechten aan individuele vrij
heid, aan postmateriële waarden. Op dat 
vlak IS het VU-electoraat compleet te
gengesteld aan dat van het Vlaams Blok. 
ID21, met de klemtoon op een positief 
mensbeeld, op participatie, inspraak en 
referenda, sluit bij een traditie van de VU 
aan Al moet de kiezer het ook zo be
grijpen. 

(evdc) 
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