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KOSOVO ontvolkt 
D Omwille van de aanzwellende 

vluchtelingenstroom en dankzij 
de 'gunstige' 

weersomstandigheden drijft de Navo de 
bombardementen op en kan ze preciezer 
te werk gaan. De Amerikaanse president 
Clinton benadrukt dat de aanvallen 
doorgaan tot Belgrado akkoord gaat over 
de voorgestelde vredesregeling voor 
Kosovo te praten. Inmiddels werden 
gevechtshelikopters ingezet. Voor de 
enen is dit een voorbode voor het 
inzetten van grondtroepen, anderen, 
onder wie, de Amerikaanse minister van 
Defensie betwisten dat. 

Intussen raakt Kosovo 'ontvolkt'. 
Honderdduizenden Kosovaren zijn op de 

vlucht. De internationale hulpacties komen 
slechts moeizaam op gang. In Geneve 
beraden de VN-vluchtelingenorganisatie 
en de Europese ministers van Binnenlandse 
Zaken en Justitie zich over het 
vluchtelingenprobleem. Zoekend naar de 
juiste 'verdeelsleutel' wordt gedebatteerd 
over het aantal vluchtelmgen dat in de VS 
en de Europese landen zou worden 
opgenomen. De Albanese regering is 
daartegen gekant, want beschouwt dit als 
een 'beloning' voor de Serviërs die tot 
massale etnische zuivermg besloten. 
Volgens sommige berichten zouden de 
Joegoslavische veiligheidstroepen 
'concentratiekampen' in Kosovo hebben 
ingericht. 

Wetstraatnieuws. 

Een opinie over knuffelen. 

Prodi in Europa 
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Wie ooit met oorlogsomstandigheden 
te mal<en Ineeft gehad zal beter dan wie 
ook de ellende begrijpen die duizenden 
Kosovaren vandaag ondergaan. Wie dit 
nooit eerder zag heeft alle moeite om te 
begrijpen dat mensen andere mensen 
zoiets kunnen aandoen Het l<an dus, het 
IS bovendien van alle tijden en van alle 
continenten. Dat onze eeuw, deze door 
zovele gruwelijl<e oorlogen geplaagde 

Vietnam de duimen leggen. Deze ne
derlaag werd vijfentwintig jaar later 
door de toenmalige minister van Lands
verdediging McNamara toegeschreven 
aan het feit dat de VS geen snars wisten 
van de culturele achtergronden van dat 
land Ool< vandaag is het de vraag in 
hoeverre de VS en de NAVO-bondge-
noten vanuit hun quasi-alleenheer-
schappij bereid zijn geschiedenis en cul-

Helpen over 
de grenzen heen! 

twintigste eeuw, ook dit nog moet mee
maken doet bijzonder veel pijn. Dat de 
eerste oorlog van wereldomvattende 
hevigheid op de Balkan begon en dat 
diezelfde Europese regio bijna honderd 
jaar later opnieuw voor een oorlogs
drama zorgt, stemt tot groot verdriet 
Dit continent heeft blijkbaar mets ge
leerd uit zijn verleden en strompelt als 
een oude man hulpeloos verder 
Want wat hebben wij verzuimd te ont
houden^ Dat conflicten die met worden 
opgelost een eigen leven gaan leiden en 
vroeg of laat als een rijpe zweer open
barsten Omdat er bij elk conflict altijd 
wel iemand garen spint, kan de toestand 
met snel genoeg ontleed worden, zodat 
kan opgetreden worden met kennis van 
zaken. Zo moesten ondanks hun grote 
overwicht de Amenkaanse militairen in 

tuur van de landen in conflict te be
studeren 
Ander verzuim is de zorg om volkeren te 
geven waar ze recht op hebben. Hoe
veel conflicten ontstonden met omdat 
regimes van veelvolkerenstaten weiger
den de minderheden op hun grond
gebied politieke, culturele of religieuze 
vrijheid te geven? Hoeveel generaties 
lang reeds worden volkeren in hun iden
titeit gekleineerd7 Dat dit met altijd met 
de harde hand hoeft te zijn maar soms 
ook met de fluwelen handschoenen 
aan, wordt in Frankrijk sinds eeuwen 
bewezen Het is diezelfde onredelijke 
politiek van ondeelbare éénheid die 
over de Balkan reeds zoveel ellende 
heeft gebracht en ook nu weer dui
zenden mensen doodt, vernedert, op 
de vlucht jaagt. 

Sinds hij aan de macht is kleineert IVli-
losovic de verschillende volkeren en wil 
ze manu militah binnen zijn Groot-Ser
vische grenzen samenhouden Volke
ren, ook het zijne, die een zwaar ver
leden met zich meedragen worden in 
plaats van bevrijd en ontvoogd met nog 
meer ellende belast Dit is de slechtste 
omstandigheid om een volgende eeuw 
binnen te trekken I 
Maar wat drijft de dictator om zich aan 
zo'n misdadig staatsnationalisme vastte 
klampen? Wellicht de heilige zending 
om de Servische traditie van ,,beste 
soldaten van Europa " hoog te houden 
Milosovic wil zijn plaats in de geschie
denis verzekerd zien. 
In 1971 liet Tito de grondwet amen
deren opdat na zijn dood de diverse 
delen van Joegoslavië grotere zelfstan
digheid zouden krijgen Milosovic 
schroefde terug, vandaag ondervindt 
hij daar de consequenties van: grote 
delen van de federatie scheurden, na 
bittere oorlogen, af Nieuwe etnische 
zuivehng volgde, tot en met bommen 
op Belgrado 
De grootscheepse inzet van de NAVO-
landen tegen Serviè leert ook hoe se
lectief het Westen ageert Men moet zich 
de vraag stellen waarom de Kosovaren 
wél en de Koerden in Turkije met ver
dedigd worden Daar zijn redenen voor, 
ze zijn van economische aard en verde
digbaar op voorwaarde dat er geen vol
keren voor moeten opgeofferd worden 

Heeft de internationale gemeenschap, 
de VSA op kop, niet verzuimd om regimes 
van veelvolkerenstaten te leren dat een 
staatsstructuur op federale basis een 
middel kan zijn om in eerbied voor me
kaars verscheidenheid samen te leven? 
Deze staatsvorm kan, intelligent toege
past, een oplossing bieden voor vele pro
blemen. Is het aanprijzen van een ge
schikte bestuursvorm geen opdracht 
voor internationale organisaties? 
Het voelt, met de etnische zuivering op 
de achtergrond, haast obsceen aan om 
over het probleem te filosoferen, maar 
de dag dat de wapens zullen zwijgen 
moet voor Kosovo een nieuwe toe
komst kunnen beginnen Ligt deze in 
een onafhankelijk land of in een con
federatie met Klein-Joegolavië of met 
Albanië'? Wie weet het? Zullen de Kos
ovaren nog bij machte zijn om zich over 
hun toekomst uitte spreken^ Hun kruis
weg is lang niet ten einde, ze zijn nog 
niet thuis. In afwachting daarvan moe
ten Oost én West over de grenzeo van 
nationaliteit, godsdienst en economi
sche belangen heen ter hulp komen 
In de hoop dat deze waanzinnige oorlog 
vlug kan eindigen, en broden de bom
men vervangen, moeten allen die van 
goede wil zijn gesprekken voorbereiden 
Want ook dat is een les van de twintigste 
eeuw hooit heeft een oorlog duurzame 
vrede gebracht Eerlijke overeenkom
sten deden dat wél' 

Maurlts van Liedekerke 



Limburgs minderheidstaal? 
Limburgse gedeputeerde voor Cultuur Sleypen 

heeft plannen om het Limburgs te laten 

erkennen als officiële minderheidstaal in 

Europa. Enige tijd geleden kwam de Limburgse 

deputatie ook al met 'Ich kal ooch Limburgs', 

een lessenpakket in en over het dialect. Om de 

erkenning te bekomen zal de federale overheid 

wel het Europees Handvest voor Regionale 

Minderheidstalen moeten bekrachtigen. Die 

bekrachtiging is een communautair nogal 

gevoelig thema, vooral in de 

faciliteitengemeenten. Er zou niettemin aan 

gewerkt worden. In Nederland is het Limburgs 

wel al door de Tweede Kamer als taal erkend. 

Daar ging wel uitgebreid onderzoek aan vooraf. 

Zover is men in Vlaanderen nog niet. 

Eiland in Vlaanderen 
„Brussel IS niet in staat om zijn structureie probiemen alieen op te 
lossen Het ligt als een eiland in Vlaanderen en is er om ruimtelijk-
geografische redenen maar ook om financiële redenen afhan
kelijk van Brussel zal als politiek gewest moeten aanvaarden dat 
de twee grote gemeenschappen betrokken worden bij het be
stuursapparaat, één Brussels bestuursmodel onder bevoogding 
van de twee grote gemeenschappen." Dat verklaarde iDde 
Campo, gewezen C&A-topman en gewezen voorzitter VEV-Brus-
sel Hij voegde daar aan toe dat alleen een akkoord over Brussel 
België nog bijeen kan houden 

Gelezen in VEV-Snelbericht\i3n 26 maart 1999 

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

Sinterklaas valt dit jaar net 
voor 13 juni: de loonlasten verlagen, het 
laten schilderen of behangen de woning 
wordt fiscaal aantrekkelijker en waar de 
bus nog niet gratis is zal er vast wel een 
PWA'er gevonden worden om u, ver
wende burger, uit te leggen waarom dat 
20 is. Als u tenminste op dat moment niet 
aan het genieten bent van lagere suc
cessierechten of fiscaal voordelige aan
passingen voor gehuwden. Om maar te 
zwijgen van ... 

Een korporaal uit het Belgisch 
leger is door de krijgsraad tot 30 jaar cel 
veroordeeld wegens pedofilie. 

Een studente die geen zin had in 
examens en het halve land naar zich liet 
zoeken moet van een Franse rechtbank 
12.000 ff. betalen. 

De Nederlandse Spoorwegen wil 
haar reizigers meer zitcomfort bieden. 
Ze zal treinstellen huren van de NMBS. 
Echt waar. 

Gino en Carine Russo, witte 
ouders, zullen geen kandidaat zjjn op 
de euro- en senaatslijst van Ecoio, 

Melden we dat het officiële 
werkiooslteidscUfer nu officieel onder 
het officiële Europees gemiddelde ligt. 
Weet u het nog? 

Het ANZ verzamelde 15.000 
handtekeningen voor een Vlaamse 
Grondwet. Voldoende om door het 
Vlaams parlement gehoord te worden. 

De Standaard heeft het moeilijk 
met zijn nationaliteiten. Over de 
Ronde titelt de krant: „Belgisch podium 
in de Ronde", over de Davis Cup heet het 
een „Belgische zege", terwijl het telkens 
om Vlamingen ging. 

De VN schortten de sancties te
gen Libië op. Dat land leverde twee 
mannen, verdacht het Pan Am-toestel 
boven Lockerbie te hebben doen neer
storten, uit. Ze zullen in Nederland voor 
Schotse rechters verschijnen. 

Hugo Claus werd op 5 april ze
ventigjaar. De dichter vierde reeds op 1 
april, zijn naamdag en deze van de heilige 
Hugo, patroon van alle zotten. Het ge
schenk van de dichter heet Wreed ge
luk, een nieuwe dichtbundel. 

SCHANDE 

Onder de titel 'Het is stil rond de ze

geningen van de multikultuur' berichtte 

ook 't Pallieterke van 31 maart over de 

crisis in de Balkan. De wijze waarop, doet 

huiveren. 

Natuurlijk kunnen vragen gesteld worden 

over het optreden van de Navo, het al dan 

niet gebruiken van geweld of het inzetten 

van (grond)troepen. Het was er het 

krantje alleen maar om te doen 'het fa

beltje van de wederzijdse kulturele ver

rijking te doorprikken'. Toegegeven, ook 

over het vaak problematisch samenleven 

van volkeren kunnen interessante be

schouwingen gegeven worden. Toch ging 

het weekblad niet eens op de situatie in de 

Balkan in. Nee, algauw werd het menselijk 

leed in Kosovo en omliggende gebieden 

vergeleken met de tienduizenden Vlamin

gen die eertijds naar Wallonië trokken. 

Om even nadien te besluiten dat in 'eigen 

land' „de ontmoeting tussen de westerse en 

maghrebijnse kuituur bitter weinig heeft 

opgeleverd en ontaardt in konflikten, ben

devorming, straatgeweld en botsingen 

waarbij doden vallen." Het weekblad 

vraagt de lezer een kaars te branden opdat 

de confrontatie hier binnen de perken der 

beheersbaarheid zou worden gehouden. 

Op het einde van het artikel wordt opeens 

niet meer over het samenleven tussen al

lochtonen en autochtonen gesproken, 

maar wel over Vlamingen en Walen. 

Waarmee 't PaUieterke met geen woord 

rept over het leed van de Kosovaren. Voor 

moslims springen de aanhangers van het 

Blok niet op de bres... 

ONGENUANCEERD 

Natuurlijk verstrekt prietpraat als in 't 

Pallieterke het vermoeden dat de Vla-

Vluchtelingen 

maken 'de Ronde' 

van Kosovo. 

mingen een onverdraagzaam volk zijn. 

De Franstalige partijen zetten dit ove

rigens in de kijker. Verleden week on

dertekenden ze een code waarin staat dat 

geen enkel contact met extreem-rechts 

toegelaten is. PS, PSC, PRL-FDF-MCC 

en Ecolo willen geen enkel debat met 

extreem-rechtse partijen aangaan. Daar

mee stellen de Franstalige partijen zich op 

als een democratische maagd. Of hun 

houding bevorderend is voor de situatie 

in Vlaanderen, kan hen geen moer sche

len. 

Uiteraard heeft dit vandoen met het feit 

dat extreem-rechtse partijen in Wallonië 

nauwelijks aan de bak komen. De Frans

talige partijen die de jongste tijd zo graag 

appelleren aan het verbond tussen Brussel 

en Wallonië zouden nochtans beter mo

gen weten. Zeker in Brussel is Franstalig 

extreem-rechts geen uitzondering. Dat 

wordt vaak, maar daarom niet steeds 

terecht, in verband gebracht met het 

toenemend geweld in de hoofdstad. Jo-

han Leman van het Centrum voor ge

lijkheid van kansen en racismebestrijding 

beweert in De Standaard (2 april) dat „de 

Franse gemeenschap schromelijk tekort 

schiet in de bestrijding van het geweld op 

de scholen in Brussel." 

INBURGERING 

In het Vlaams parlement heeft VU-volks-

vertegenwoordiger ]ohan Sauwens een 

voorstel van decreet ingediend om een 

inburgering voor nieuwkomers in heel 

Vlaanderen toe te passen. In Bilzen, waar 

Sauwens burgervader is, leidt het ini

tiatief tot opmerkelijke resultaten. Via 

gemeentelijk taalonderwijs, maatschap

pelijke vorming en begeleiding op de 

arbeidsmarkt wordt het de nieuwkomers 

l 

mogelijk gemaakt zich werkelijk te in

tegreren. 

Johan Sauwens: „Als overheid hebben wij 

de plicht de nieuwkomers die zich per

manent in ons land vestigen wegwijs te 

maken en de immigrant heeft de plicht de 

geboden kansen te benutten." 

In Bilzen verloopt het inburgeringtraject 

zonder uitzondering en zonder proble

men. „Opvallend daarbij is dat ook de 

moslimvrouwen de cursussen volgen. Dit 

werkt duidelijk emancipatorisch." Sau

wens spreekt van een 'no-nonsens-aan-

pak' die op het terrein veel mogelijk 

maakt. Hij vraagt dat het voorbeeld in 

heel Vlaanderen - waar zich jaarlijks 

25.000 nieuwkomers aandienen - wordt 

gevolgd. „Op die manier laat men het 

debat niet aan extreem-rechts of extreem

links over." Toch is de Vlaamse regering 

niet geneigd om op het voorstel van 

Sauwens in te gaan. Jndien de meer

derheid verdeeld is of a-priori niet akkoord 

gaat met een voorstel, mag het niet eens 

besproken worden. Dat is een regelrechte 

aanfluiting van de democratie." 

ACTIEF TWEETALIG 

Onlangs benoemde Justitieminister Tony 

Van Parys (CV?) Jacques Hautcoeur tot de 

nieuwe commissaris-generaal van de ge

rechtelijke politie (GP). Ondanks zijn 

kwahteiten, aldus VU-kamerlid Geert 

Bourgeois, is zijn benoeming onaanvaard

baar. De nieuwe topman van de GP kan 

enkel Nederlands verstaan, niet spreken. 

Voor Van Parys is passieve kennis van het 

Nederlands voldoende om een dergelijke 

topfunctie te bekleden. Bourgeois is het 

daar niet mee eens. „De commissaris-

generaal moet toch met zijn manschappen 

in hun taal kunnen communiceren? Ove

rigens kunnen de Franstaligen er blijvend 

van uitgaan dat tweetaligheid niet nood

zakelijk is om een hooggeplaatste functie 

in te nemen. Bovendien wordt met deze 

benoeming de ongeschreven wet door

broken waarbij een Franstalige chef door 

een Nederlandstalige wordt opgevolgd." 

SCHOUPPE 

NMBS-topman Etienne Schouppe wordt 

er officieel van verdacht de jaarreke

ningen van de Spoorwegen gedurende de 

periode 1988-1993 te hebben vervalst. 

Schouppe werd verleden week maandag 

opgepakt en 24 uur door de Brusselse 

BOB ondervraagd. De christen-democra

tische burgemeester van de gemeente 

Liedekerke pleit onschuldig. 

De Brusselse BOB, o.l.v. onderzoeksrech-

ter Jean-Claude Leys, maakt zich sterk dat 

Schouppe de jaarrekeningen van de 

NMBS jarenlang heeft opgesmukt. Dat 

zou gebeurd zijn via de zogenaamde sale 
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waarde Heer 
Hoofdredacteur. 

Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! En het is een 
duivels vuur dat iiem heeft aangestoken! Gij weet dat ik op alle 
velden thuis ben en het is mij dan ok node dat ik u meedeel dat ik 
uit ervaring kan spreken over coaching. Gij zult u in de komende 
campagne goed moeten weren en dan is het niet meer dan 
normaal dat ik u help met het alvast te leren uitleggen. Daarvoor 
heb ik een blik gegooid over het voetbalterrein en ik heb 
vastgesteld dat de Rode Duivels zowaar beter zijn dan de 
gemiddelde politieke partij. 

Hoe meer ze verliezen, hoe beter hen dat uitkomt! 
Daarom 
- Zeg nooit: „We hebben verloren." 
• Zeg: „Het resultaat is niet belangrijk, we hebben veel 
geleerd." 
- Zeg nooit: „Het trok op genen ouwen harmonica." 
• Zeg: „Aan de organisatie kan nog geschaafd worden, maar het 
concept is er." 
- Zeg nooit: „Als die onnozelaar zijne mond nog opendoet zonder 
dat ik erom gevraagd heb dan kan hij een stuk peiling in zijn gat 
krijgen." 
• Zeg: „Veel heeft te maken met communicatie. Alleen vind ik 
het voor de sfeer niet zo goed dat hij het zomaar in de pers en niet 

eerst in de groep gooit." 
- Zeg nooit: „Als die nitwits van hierboven denken dat ik met dat 
materiaal een schitterend resultaat kan bereiken, dan zijn ze nog 
naïever dan mijn goudvis." 
• Zeg: „De professionalisering heeft zo haar kinderziekten", 
zwijg verder en denk aan uwe portemonnee. 
Vriend De Liedekerken, ervan uitgaande dat gij deze verdediging 
met nodig zult hebben, maar integendeel op 13 juni de cham
pagne kunt ontstoppen. 
Uw strategische. 

De Gele Geeraerts 
ES.: Hebt gij op 1 april jl. ook geleerd dat een magnetisch veld 
hoegenaamd niet te verkijgen is in de doe-het-zelf-handel? 

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

and lease back- en de sale and rent back-

technieken. Zo verkocht de NMBS lo

comotieven, wagons en HST-toestellen 

aan buitenlandse firma's. Direct daarna 

verhuurden deze bedrijven de treinstellen 

terug aan de NMBS. In de jaarrekeningen 

van de Spoorwegen, zou houdt de BOB 

staande, werd het verkopen verward met 

het verhuren. Op die manier zouden de 

negatieve jaarbalansen omgetoverd zijn 

tot positieve cijfers. 

STERKERE CONTROLE 

De voogdijminister van de NMBS, Michel 

Daerden (PS), vindt dat het gerecht zijn 

werk moet doen en beklemtoont dat het 

vermoeden van onschuld bestaat zolang 

het tegendeel niet is bewezen. 

VU-kamerlid Karel Van Hoorebeke in-

terpelleerde de minister van Vervoer over 

deze zaak. 

„Onze fractie beeft steeds kritiek geuit op 

technieken die de financiële resultaten van 

het autonome overheidsbedrijf kunstma

tig hebben opgesmukt. Bovendien blijkt 

nu dat het gerecht ernstige vermoedens 

heeft dat de operaties gepaard gingen met 

fiscale fraude en betaling van commis

sielonen. Reeds enige tijd dringt onze 

fractie aan op een sterkere controle op de 

aanwending van overheidsgelden bij de 

NMBS. Er kunnen bovendien meerdere 

vragen gesteld worden bij het financiële 

beheer van deze maatschappij. We mogen 

niet vergeten dat voor sommige van de 

NMBS-verrichtingen een staatswaarborg 

verleend werd. 

STOP GEWELD 

Bij monde van voorzitter Lionel Nan-

denberghe roept het IJzerbedevaartcomtté 

op het geweld in de Balkan te doen 

stoppen. Volgens het Comité leiden mi

litaire interventies nooit tot vrede. 

,J^erkwaardig is ook hoe selectief wordt 

opgetreden. Tegen de volkerenmoord m 

Turkije wordt amper gereageerd." 

Het IJzerbedevaartcomité haalt zwaar uit 

naar de Navo. „Deze 'vredesorganisatie 

loopt op een bijzonder negatieve wijze in 

de kijker. De bombardementen op Servië 

missen elke juridische en volkenrechter-

lijke grond. Het zijn opnieuw burgers die 

de eerste en grootste slachtoffers zijn van 

geopolitieke machtspelletjes. De Navo is 

meer en meer een louter machtsinstru

ment van de Verenigde Staten geworden. 

Dit is allicht te wijten aan de zwakke 

positie van de Europese lidstaten en het 

feit dat tussen deze staten geen eens

gezindheid bestaat." 

STAP UIT NAVO 

Het Comité is bovendien van oordeel dat 

het verdrijven en de moorden op de 

Albanese Kosovaren niet als wraak kan 

worden ingeroepen. ,flet is een brute 

genocide en een blijkbaar vooraf geplande 

etnische zuivering die volledig onder de 

verantwoordelijkheid van de Servische lei

ders vallen." 

Met het IJzerbedevaartcomité willen Luc 

Meirlevede en Hugo Van Hemelrijck, na

mens VOS-Brabant, de pacifistische 

grondstroom in Vlaanderen bij de fe

derale instanties laten doorwerken. Beide 

organisaties leggen de klemtoon op het 

verlenen van forse steun aan alle de

mocratische en oppositionele krachten 

„die op geweldloze wijze tot een open en 

verdraagzame samenleving willen ko

men." De federale regering zou dit bin

nen de Europese instellingen en binnen 

de Verenigde Naties moeten aankaarten. 

Rushdie laat 

de aarde 

beven. 

Terwijl de eerste bommen op Belgrado vielen, 
onderhandelden de Europese 

regeringsleiders over Agenda 2000. De resultaten zijn 
weinig hoopgevend, het nationaal egoïsme haalt het van 

de Europese gedachte 

Het staatsegoïsme 
Twee weken geleden bereikten de Eu
ropese leiders een akkoord over Agenda 
2000. Daarbij gaat het in essentie over de 
financiering van de Unie tot het jaar 2006. 
Hoe hoog mogen de uitgaven van de Unie 
liggen en welke van de 15 lidstaten moet 
hoeveel bijdragen•? Rijke landen als Duits
land, Nederland, Zweden en Oostenrijk 
wensten het Europees budget drastisch in 
te perken. Daaraan werd de vraag ge
koppeld om de Europese Unie (EU) op een 
andere wijze te financieren. De rijke lan
den zijn wat men noemt netto-betalers, 
het betekent dat ze meer aan de Unie 
betalen dan ze ontvangen en daarom 
stonden ze op de 'juste retour'. 
De netto-betalers haalden hun slag thuis. 
Tot nu toe maakte de Europese begroting 
1,26% uit van het gezamenlijk inkomen 
van de huidige lidstaten. Vanaf 2006 moet 
Europa rondkomen met een budget dat 
kleiner is dan 1% van het gezamenlijk 
inkomen van alle lidstaten. Opdat de rij
kere landen niet overmatig zouden be
talen en de armere landen minder zouden 
ontvangen, zullen de bijdragen van de 
lidstaten op basis van het BNP (Bruto 
Nationaal Product) worden berekend. 
Daardoor worden de Europese lasten naar 
de minder begoede landen doorgescho
ven. Volgens het weekblad Knack zal de 
Belgische factuur in 2004 met meer dan 3 
miljard fr. oplopen. Dankzij de Neder

landse eerste minister Winn Kok wist de 
Belgische premier Jean-Luc Dehaene wel 
een riant bedrag binnen te rijven. Kok 
eiste een stijging van de inningslasten op 
douanerechten van Ingevoerde produc
ten. Tot nu toe bedragen deze kosten 
10%, de Nederlandse premier bekwam 
een stijging met 15%. Dankzij de Vlaamse 
havens mag België op deze manier op 4,5 
miljard fr. per jaar rekenen. 
Vlak voor verkiezingen kan Dehaene ook 
de Belgische Boerenbond (BB) een ge
schenk aanbieden. Want ook over het 
Europese landbouwbudget - nagenoeg 
de helft van de Europese begroting -
werden harde woorden gewisseld. Deze 
keer koppelde Dehaene zijn wagon aan de 
locomotief van de Franse president Jac-
dues Chirac. Frankrijk en Duitsland vroe
gen en bekwamen een 'stabilisering' of 
slechts een lichte vermindering van de 
landbouwuitgaven. Chirac weigerde over 
een structurele hervorming van het Eu
ropese landbouwbeleid te praten. De EU 
bereidt zich dan ook nauwelijks voor op de 
nochtans onvermijdelijke liberalisering 
van de sector, de vleesprijzen blijven ge
waarborgd en de graanprijzen zullen nau
welijks dalen Dehaene haalde het zwaar 
geschut boven wanneer over de zoge
naamde directe inkomenssteun voor de 
landbouwers werd gepraat. Door het In
roepen van een veto kon hij vermijden dat 

het bedrag van deze inkomenssteun werd 
verminderd.,, Dat heeft te denken overde 
invloed van de boerenstand op het Bel
gisch beleid", zo schrijft Paul Coossens in 
Knack (51 maart). 
Uiteraard profiteert de BB van de al te 
sterke Europese boerenlobby. Of de over
winning van deze lobby de kleine boer ter»-
goede komt, is hoogst twijfelachtig. Deze 
wordt alles behalve voorbereid op de 
mondialisering van de landbouwmarkt en 
de technologische evoluties Ergerlijk is 
bovendien dat de huidige Europese lid
staten de mond vol hebben van de uit
breiding van de EU naar het Oosten, maar 
in feite deze uitbreiding hypothekeren. 
Zo is Polen een belangrijke kandidaat
lidstaat. Het landbouwareaal van dit land is 
zo groot als dat van de ganse EU samen 
Door de weigering van de huidige lid
staten om de landbouwprijzen gevoelig te 
verminderen is Polen met in staat om voor 
2006 tot de EU toe te treden. 
Nee, de Europese onderhandelingen in 
Berlijn hebben duidelijk aangetoond dat 
de Europese gedachte aan belang inboet. 
Zo gaat het niet op meer taken aan Europa 
te willen toekennen en tegelijk de Eu
ropese begroting te bevriezen De voor
ziene nieuwe financieringswijze verhoogt 
bovendien het nationaal belang van de 
onderlinge, vooral rijkere landen. Het bud
get wordt niet langer aangepast aan de 
noden van EU, maar aan de geldmiddelen 
van de nationale staten, zodat Europa ook 
afhankelijker wordt van deze staten. Bo
vendien vermindert de solidariteit tussen 
de lidstaten en zeker tussen de regio's. In 
het licht van de moeizame uitbreiding, 
zouden Europese instellingen gedemo
cratiseerd moeten worden. En ook daar
over wordt al te vaak gezwegen. Aan het 
Europees parlement om het 'plan' van de 
regenngsleiders bij te schaven 

(ewtc) 
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stof tot spreken 
Kleine maatregelen kunnen veel 

verkeersellende voorkomen. Dat weet 

ook kamerlid Thierry Detienne 

(Ecolo). Als mogelijk remedie tegen 

aanrijdingen „ (...) wordt onder meer 

voorgesteld een asferische 

achteruitkijkspiegel aan de kant van de 

chauffeur te plaatsen, wat diens 

gezichtsveld aanzienlijk zou 

vergroten." Detienne merkt daarbij 

terecht op dat dit soort spiegel 

ofschoon op zich niet zo duur, alleen 

standaard gemonteerd wordt op dure 

wagens. Is een verplichte installatie 

voor heel Europa niet haalbaar f Jawel, 

zo blijkt uit het antwoord van Michel 

Daerden, maar dan moet er een 

'grondige aanpassing' komen van een 

Europese richtlijn. Bovendien schijnen 

sommige chauffeurs met deze spiegel 

de afstand niet te kunnen inschatten. 

Slechte chauffeurs, waarschijnlijk. 

Politiek is soms eenvoudig ... 

4 

^ WETSTRAAT ^ 

In de Kamer van Volksvertgenwoordigers is het 
wetsontwerp op de districtsraden 
goedgel<eurd. De Antwerpse VU-

voll<svertegenwoordiger Fons Borginon danl<t 
iedereen die daaraan heeft meegewerl<t. ,,Coed 

beseffende dat de verantwoordelijl<heid om er iets 
van te maken voortaan bij onszeif ligt." 

De ongeiyke strUd 
Ruim vier jaar geleden staken Antwerpse 
'backbenchers' als ¥om Borginon (VU), 
FredErdman (SP), LudwigCaluwé (CVP), 
Eddy Boutmans (Agalev) ensff«go Co- • 

veliers (VLD) de koppen bij elkaar om een 
oplossing te bieden voor de toenemende 
kloof tussen burger en overheid in de 
Scheldestad. Daartoe moest, zoals Bor
ginon het noemt, een 'staatshervo-
mingske' doorgevoerd worden. Sinds de 
grootschalige fusieoperatie kwam aan het 
licht dat Antwerpen behoefte heeft aan de 

oprichting van gemeentelijke districts
raden. 

GUNST 

,J)e VU", zo beklemtoonde Fons Bor
ginon, „is steeds een voorstander geweest 

van decentralisatie, wat aansluit op haar 

streven naar integraal federalisme. Sinds 

de samenvoeging is in Antwerpen de kloof 

tussen de bestuurden en de bestuurders 

veel te groot. Als ik vandaag zie hoe in de 

wetten betreffende het statuut van de 

Archief beleid naar 
gemeenscliappen? 

Sinds middenjaren zeventig, beginjaren tacli-
tig telt Viaanderen viertliema-archieven, Eén 
ervan is het Archief- en Documentatiecen
trum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN) 
Dergeiijl<e arcinieven werden o.m. opgericht 
omdat militanten en verantwoordelijl<en van 
ideologisch gebonden groepen weinig ver
trouwen hadden in het Algemeen Rijksarchief. 
Vanaf 1 januari 1986 worden de vier ar
chiefcentra door de Vlaamse overheid ge
subsidieerd. Toch trekicen de centra aan de 
alarmbel Het weekblad Knack meldt dat het 
archief van de centra op tien jaar tijd ver
vijfvoudigd Is, de infrastructuur werd uit
gebouwd en er in vergelijking met 1986 vier 
keer meer bezoekers over de vloer komen De 
Vlaamse regering beloofde voor dit jaar een 
verhoging van de middelen met 15 miljoen fr. 
Maar, daar kwam niets van in huis. Naar 
aanleiding van het 15-jarig bestaan van het 
ADVN haalde afgevaardigd-beheerder Frans-
Jos Verdoodtzwaarü\t naarde 'ontoereikende 
overheidssubsidies' 

Dat de politieke wereld al te weinig interesse 
vertoont voor archiefmateriaal, moge ook 
blijken uit het feit dat er nog steeds geen 
middelen werden vrijgemaakt om een literair 
archief aan te kopen. De 'rel' rond het archief 
van Angèle Manteau en de papieren van 
Willem Elsschot heeft aangetoond dat dit 
dringend noodzakelijk Is. 

En dan is er nog het Algemeen Rijksarchief. 
Dat beheert de algemene of officiële staats
archieven én de provinciale archieven Ook 
binnen het Algemeen Rijksarchief, zo stelt 
gemeenschapssenator Chris Vandenbroeke 
(VU) vast, ,,heerst een allesomvattende cri
sis." In feite heeft vooral de voormalige mi
nistervan Wetenschapsbeleid Jean-Marie De-
housse (PS) daar schuld aan. Hij halveerde het 
personeelsbestand, de huidige bevoegde mi
nister Yvan Ylieff (PS) trok het aantal per
soneelsleden weer op, van 100 naar 140 Toch 
Is ook dit aantal ruim onvoldoende. Bovendien 
zouden ook de financiële middelen verhoogd 
moeten worden. 

Chrts Vandenbroeke: „Tal van landgenoten 
heeft van een goede opleiding als historicus 
en van een bijkomende vorming in de ar
chiefwetenschappen genoten. Ook zijn er veel 
amateur-historicl. Een degelijk archlefbeleid 
zou zeker tot tewerkstelling bijdragen. Zal de 
minister het aantal personeelsleden optrek
ken en zou het volledige archiefbeheer niet 
beter naar de gemeenschappen worden over
geheveld." 
Dat er nog regionallsten In Wallonië rond
lopen, bewees Ylieff. „zou de overheveling 
naar de gemeenschappen een meerwaarde 
opleveren ? Ik geloof van wel." 

(evdc) 

VU-volksvertegenwoordIger Fons Bor
ginon kijkt uit naarnieuw politiek bloed 
voor Antwerpen. 

/ 

lokale mandataris gemeenten met 40.000 

inwoners een volwaardig, krachtig en de

gelijk vergoed bestuur krijgen, dan kan ik 

niet om de vaststelling heen dat nagenoeg 

alle Antwerpse gemeenten minstens van 

dezelfde grootte zijn." 
Borginon vindt het dan ook niet meer dan 
logisch dat in de oprichting van Ant
werpse districtsraden wordt voorzien. 
„Hoe dan ook heeft Antwerpen vandaag 

van het parlement een gunst verkregen. 

Dit is niet vanzelfsprekend omdat de 

situatie in andere steden zoals Gent fun

damenteel verschillend is." Niettemin 
vindt de VU-volksvertegenwoordiger het 
spijtig dat geen wet kon worden gestemd 
die specifiek op de situatie in Antwerpen 
is afgestemd. ,fiat plezier heeft men ons 

niet gegund." Overigens acht de Ant
werpse VU een andere regeling nog beter. 
Zo wordt voor een werkelijke defusie 
gepleit, gekoppeld aan de oprichting van 
'subgewesten met een aantal bovenge-
meentelijke en provinciale taken. Het is 
een idee dat ook tijdens het Egnlontpact 
ter sprake werd gebracht. 

NIEUW BLOED 

Bovendien is het wachten op de de-
federalisering van de gemeente- en kies
wet. Pas dan zal Vlaanderen autonoom 
instaan voor zijn staatkundige inrichting. 
Op dat moment zou men, zoals Borginon 
het wenst, de districtsraden werkelijke 
beslissingsmacht kunnen toekennen. Dat 
is vooralsnog niet het geval. Al kan de 
oprichting van districtsraden tot een ei
gen dynamiek leiden zodat decentrali
satie aanleiding geeft tot nog meer de
centralisatie. 

,Jk wil overigens niet verhelen dat voor tal 

van politieke partijen in het Antwerpse hef 

opmaken van volwaardige kandidaten

lijsten voor de districtsraadverkiezingen 

van 2000 een hele klus zal worden. Noch

tans kan dit een uitdaging zijn om jonge 

mensen te begeesteren en nieuw bloed in 

de politiek te krijgen. Eindelijk zal er een 

niveau zijn waar op een serieuze en de

mocratisch verantwoorde wijze aan po

litiek kan worden gedaan zonder on

middellijk met de zwaarste dossiers te 

worden geconfronteerd. Het kan de kwa

liteit en de kwantiteit van het Antwerpse 

politieke personeel alleen maar ten goede 

komen." 

Daarin ziet Borginon ook een ijiiddel om 
het politieke prestige van Antwerpen op 
te vijzelen. Dat zal ook wel voor andere 
steden gelden. ,fir worden al te veel 

beslissingen genomen zonder enig inzicht 

in de grootstedelijke problematiek. In na

genoeg alle partijen is het relatieve ge

wicht van groot-Antwerpen beperkt. Een 

gemeente van 16.000 inwoners kan een 

burgemeester hebben die met gezag de 

belangen van zijn gemeenschap verdedigt. 

In de huidige stadsstructuur heeft alleen 

het niveau van de gemeenteraadsleden 

enige betekenis. De ongelijke strijd is 

duidelijk..." 

Ook de aloude tegenstelling tussen stad 
en platteland is nog niet verdwenen. 

(evdc) 

Morele stap 
In het Vlaams parlement diende Jean-Marie Bogaert (VU) een voorstel van decreet in 
m.b.t. onderzoeksprojecten voor militaire doeleinden. Bogaert wil vermijden dat nog 
langer belastingsgeld aangewend wordt om onderzoek te financieren dat de productie 
van nieuwe militaire wapensystemen tot doel heeft. 

Vlaams minister-president Luc Van den Brande (CVP) verklaarde „het eens te zijn met de 

morele bedoeling van de indiener." Hij wacht niet eens de goedkeuring van het decreet 
af. De Vlaamse regering zal een richtlijn opstellen gericht aan het Vlaams Instituut voor 

Wetenschap en Technologie. Daarin zal staan dat geen projecten, noch mandaten 
gefinancierd kunnen worden die rechtstreeks tot militaire toepassingen in wa
pensystemen leiden. Elke onderzoeker zal een dergelijke overeenkomst moeten tekenen. 
Wie de richtlijn overtreedt, zal de toegekende subsidies moeten terugbetalen. 
Jean-Marie Bogaert: ,J)it is een belangrijke morele stap naar een Vlaanderen zonder 

wapenindustrie." 
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I n bepaalde berichtgeving werd de indruk gewekt 

dat de VU haar standpunt inzake het 

wetsontwerp over de strafrechtelijke bescherming 

van minderjarigen zou gewijzigd hebben. Niets is 

minder waar, zegt VU-kamerlid Geert Bourgeois. 

Hij legt uit waarom. 

Door een ondemocratische regel heeft de 
VU geen stemrecht in de kamercommis
sies, maar ik heb steeds consequent onze 
bedenkingen bij het ontwerp over de 
bescherming van minderjarigen geformu
leerd en in amendementen verwerkt. Het 
hier uitgeschreven standpunt werd goed
gekeurd door het partijbestuur. Ik ben er 
van overtuigd dat het progressiever is dan 
het aanvankelijke ontwerp, maar ik laat 
deze discussie aan anderen over. 

MISVATTINGEN 
Vooraf dit: er zijn nogal wat misvattingen 
over dit ontwerp dat inderdaad heel veel 
goede bepalingen bevat, die in een betere 
bestraffing van misdaden gepleegd op 
minderjarigen voorzien. Het ontwerp 
voert ook helemaal niet de zogezegde 
„seksuele meerderjarigheid op veertien" 
in. 

Ik wijs er op dat het ontwerp de straf
rechtelijke meerderjarigheid op 18 jaar 
vastlegt. Dit gaf geen aanleiding tot dis
cussie, noch tot amendering, ook niet van 
die partijen die in hun veiligheidplan 
reeds voorstelden om de strafrechtelijke 
meerderjarigheid tot 16 jaar te verlagen. 
Een en ander is niet zonder belang voor de 
discussie over de zogezegde seksuele 
meerderjarigheid. Ik kom hier verder op 
terug. 

Het ontwerp verving het begrip „aan
randing van de eerbaarheid" door „aan
tasting van de seksuele integriteit". Door 
de acties m.b.t. de leeftijd van 14 jaar is 
deze grondige en niet waardenvrije her
vorming wat aan de aandacht van de 
publieke opinie ontsnapt. Zoals de Raad 
van State opmerkt wordt de klemtoon 
verlegd van het maatschappelijk gangbaar 
gevoel van eerbaarheid naar het seksueel 
zelfbeschikkingsrecht van het slachtoffer. 
Niet langer de aard van de handeling is 
bepalend maar wel de geldige toestem
ming van partijen. Het invoeren van de 
subjectieve factor is onverenigbaar met 
het beginsel van de wettelijkheid van 
strafbaarstellingen. 

Dit nieuwe concept van het ontwerp 
Smet-De Clerck-Van Parys heeft verstrek
kende gevolgen. De aantasting van de 
seksuele integriteit wordt volledig be
oordeeld vanuit het seksuele zelfbeschik
kingsrecht: een daad met een seksueel 
karakter waarmee het individu instemt, 
mag. Anderzijds wordt een dergelijke han
deling strafbaar ook als ze niet indruist 
tegen de opvattingen van een meerder
heid van de bevolking, zodra er geen 
toestemming is. 

In zijn uitwerking heeft dit concept ver
regaande gevolgen: 

1. 
Om de minderjarigen te beschermen moet 

de wetgever uiteraard een leeftijd bepalen 
beneden dewelke jongeren geen toestem
ming kunnen geven met daden die hun 
seksuele integriteit aantasten. In het ont
werp wordt die leeftijd teruggebracht van 
16 jaar tot 14 jaar. De minister verdedigde 
deze gevaarlijke bepaling, die ingaat tegen 
wat een meerderheid van de bevolking als 
juist aanvoelt, met de steUing dat straf
recht en moraal niet hetzelfde zijn, dat de 
wet geen catechismus is. De overheid 
moet natuurlijk niet aangeven vanaf welke 
leeftijd seksuele relaties toegelaten zijn. 
De wetgever moet wél de zwakke be
schermen. De wetgever bepaalt daartoe 
een leeftijd beneden dewelke een min
derjarige geacht wordt niet te kunnen 
oordelen of een handehng zijn of haar 
seksuele integriteit aantast en bijgevolg 
geen toestemming kan geven. Tegen de 
opvatting in van de meeste pedagogen is 
de minister ervan overtuigd dat een tiener 
van 14 en 15 jaar vrijelijk in deze aan-

ontwerp een aantal gevallen ingeschreven 
waarin er nooit toestemming kan verleend 
worden. Zo o.a. bij aantasting van de 
seksuele integriteit door een meerder
jarige op een minderjarige tussen de 14 en 
16 jaar, zodra het leeftijdsverschil tussen 
beiden meer dan 5 jaar bedraagt. Dit 
leeftijdsverschil is willekeurig. Ik geef een 
voorbeeld. Een minderjarige van 14 jaar 
en 2 maanden kan toestemming geven tot 
aantasting van zijn seksuele integriteit aan 
een meerderjarige van 19 jaar. Dezelfde 
minderjarige kan geen toestemming geven 
aan een meerderjarige van 19 jaar en 3 

Seksuele 
bescherming in 

toestemmingsiceurslijf 

tasting kan toestemmen, met de inschat
ting van alle consequenties. 
Hierbij aansluitend dient de vraag be
antwoord te worden waarom de wet moet 
gewijzigd worden. Hierop blijven de ont
werpers het antwoord schuldig. Er zijn 
geen noemenswaardige toepassingspro
blemen met de huidige wetgeving. Ado
lescenten van die leeftijd die vrijelijk en 
intiem met elkaar omgaan worden nu ook 
niet vervolgd. Knuffel- en zoenpartijen 
tussen 15-16-jarigen zijn heus geen aan
randing op de eerbaarheid. Door het 
toestemmingscriterium kan een onge
wenste kus echter wél een aantasting van 
de seksuele integriteit worden, en dus 
strafbaar. Natuurlijk kan een bepaalde 
daad subjectief pijnlijk zijn en kwetsend, 
maar hij is daarom nog niet in strijd met 
het collectief bewustzijn van een bepaalde 
maatschappij op een bepaald ogenblik. 
Trouwens: minderjarigen tot 18 jaar val
len niet onder de toepassing van de straf
wet, maar onder het jeugdbeschermings-
recht. Zoals ik reeds opmerkte, blijft de 
strafrechtelijke meerderjarigheid op 18 
jaar behouden. 

2. 
In het besef dat de benedengrens ge

vaarlijk laag kwam te liggen, werd in het 

maanden. Deze laatste wordt automatisch 
gestraft. Zo waren er nog een aantal 
gevaarlijke bepalingen, zoals de automa
tische bestraffing bij „misbruik" van de 
gezags- of vertrouwensrelatie. 

3. 
Aantasting van de seksuele integriteit 
werd omschreven als „elke daad met een 
seksueel karakter" gepleegd op of met een 
persoon die daarin niet toestemt. Let wel: 
deze bepaling is ook van toepassing op 
meerderjarigen. Door de combinatie van 
het niet gedefinieerde zeer ruime begrip 
daad met een seksueel karakter met het 
seksueel zelfbeschikkingsrecht als enige cri

terium is zoals Fernand Keuleneer schreef 
een toename van het aantal aanrandingen 
en verkrachtingen te verwachten Met de 
nieuw voorgestelde definitie zou dus niet, 
zoals het Blok stelde, voortaan alles toe
gelaten zijn, maar zou ook de meest 
puriteinse norm als criterium voor de 
strafbaarstelling kunnen opgedrongen 
worden. 

Wat voorheen niet ernstig genoeg was om 
de maatschappelijk aanvaarde norm te 
overschrijden - een kus op de wang, een 
aanraking van de blote schouder of dij -
zou nu dus als subjectief kwetsend kunnen 
worden ervaren en zou zonder enige 

maatschappelijke toetsing moeten ver
volgd worden. Gaan we naar Ameri
kaanse toestanden waar een als hinderlijk 
ervaren oogcontact vervolgd wordt als sex 

harassment? 

NAAR DE IJSKAST 
Tenslotte nog dit: de wet voorziet in de 
mogelijkheid tot audiovisuele opname van 
het verhoor van minderjarige slachtoffers 
of getuigen. Dit is een humane verbetering 
die de VU enthousiast onderschrijft. De 
rechtstreekse confrontatie tussen daders 
en slachtoffers moet inderdaad te allen 
prijze vermeden worden. 
Ik maak mij echter zorgen over het feit dat 
de advocaat van de verdachte ook niet 
aanwezig mag zijn bij het verhoor. De kans 
is groot dat de voorgestelde regeling de 
toets aan het EVRM door Straatsburg niet 
zal doorstaan. 

Wanneer het getuigenis het dragende be
wijs is van de zaak, wat nogal eens het 
geval is bij seksuele misdrijven of in geval 
van verkrachting, behoort het recht op 
confrontatie tot het recht op een eerlijk 
proces. Dit werd herhaaldehjk bevestigd 
met betrekking tot de anonieme getui
gen. 

De zaak kan opgelost worden door aan de 
advocaat van de verdachte het recht te 
geven om aanwezig te zijn. Zodoende 
kunnen beschuldigingen over mogelijke 
manipulatie, over de onbetrouwbaarheid, 
over de onmogelijkheid om de reacties 
van de ondervraagde rechtstreeks mee te 
maken, ondervangen worden. Mijn amen
dement terzake werd afgewezen. 
Na de onverantwoorde oekaze van Mare 
Van Peel dat het hele ontwerp in de ijskast 
moest, heeft de Volksunie op het on
verantwoordelijke van dit standpunt ge
wezen. Het wetsontwerp is een van de 
hervormingen die aanbevolen werden 
door de onderzoekscommissie-Dutroux. 
Op één middag tussen twee commis
siezittingen door is het ontwerp onder
tussen aangepast. Zonder parlementair 
debat. In de beslotenheid van een kabinet, 
in aanwezigheid van enkele leden van de 
meerderheidspartijen. In deze Belgische 
constructie is een open parlementair de
bat onmogelijk door de ondemocratische 
laatste zin in het regeerakkoord die elke 
wisselmeerderheid onmogelijk maakt. 

Geert Bourgeois 
VU-kamerlid 

Knuffel- en 
zoenpartijen 
tussen 15-
Jarigen zijn 
geen 
aanranding 
op de 
eerbaarheid. 
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Commissie-Santer 
boert verder 

Ook Romani 
Prodi moet 

kiezen, ofwel 
is hij 

kandidaat-
commissie
voorzitter 

ofwei 
kandidaat-
europarle-

mentsild. 
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De staatshoofden en regeringsleiders heb
ben op 24 maart 1999 Romani Prodi 
verzocht voorzitter van de volgende Eu
ropese Commissie te willen worden. Het 
Europees Parlement werd aangespoord 
reeds in april dit besluit goed te keuren. 
Daarna wordt de verdere procedure over 
de Europese verkiezingen heen getild en 
geeft de Europese Raad het nieuw ver
kozen parlement de opdracht overeen
komstig het Verdrag van Amsterdam de 
procedure voor de benoeming van de 
nieuwe commissie aan te vatten. De aldus 
aangestelde commissie zou het mandaat 
van de huidige commissie uitzitten en 
vanaf januari 2000 dit mandaat voor de 
volgende vijf jaar uitdoen. 
In de praktijk betekent dit dat de nieuwe 
commissie ten vroegste in september a.s. 
zal aantreden. 

GEKLUNGEL 

De huidige commissarissen boden schrif
telijk hun individueel ontslag aan. De 
regelgeving stelt uitdrukkelijk dat „de le
den van de commissie m functie blijven 
totdat in hun vervanging is voorzien". De 
ontslagnemende commissie-Santer zal dus 
„met de volheid van haar bevoegdheden" 
tot september in functie blijven. Santer 
kondigde ondertussen ook zijn kandida
tuur aan als lijsttrekker van zijn partij voor 
de komende Europese verkiezingen in 
Luxemburg. Hij is van plan zijn mandaat 
als voorzitter van de Europese Commissie 
te handhaven tot 20 juli 1999. Pas dan zal 
hij ontslag nemen als commissievoorzitter 
en ingezworen worden als Europees par
lementslid. Maar ook in Italië sluit men de 
kans niet uit dat Romani Prodi de door 
hem gevormde Euro-lijst zal aanvoeren. 
Hij zou dan ontslag nemen als EP-lid op het 
ogenblik dat hij formeel wordt aangesteld 
als commissievoorzitter. 
Het ontslag van de commissie kwam er 
door de hardnekkigheid waarmee indi
viduele parlementsleden zich in het frau
dedossier vastbeten. Het verslag van het 
comité van onafhankelijke deskundigen 

toont duidelijk aan dat de commissie in de 
onderzochte dossiers haar opdracht tot 
goed beheer van Europese overheidsgel
den niet behoorlijk heeft vervuld. Daar
bovenop werden de commissarissen Cres-
son en Wulf-Matthies beschuldigd van fa-
voritisme. Ook de Portugees Pinheiro 

kreeg een veeg uit de pan. Het comité 
stelde grote vragen bij het gebrek aan 
verantwoordelijkheidszin van de hele com
missie in de onderzochte dossiers. 
Het besluit van de commissie ontslag te 
nemen was dan ook een positieve daad. 
Iedereen dacht dat Santer en de zijnen snel 
zouden vervangen worden en enkel de 
„lopende zaken" zouden afhandelen. Het 
pakte anders uit! 

ONAANVAARDBAAR 

De beslissing van de staatshoofden en 
regeringsleiders staat haaks op de politieke 
actie die de jongste maanden binnen het EP 
ontwikkeld werd. Ze is dan ook onaan
vaardbaar en wel om volgende redenen: 

1. Hoe kan men aan de publieke opinie 
uitleggen dat een commissie die half maart 
ontslag nam, kan blijven aanzitten voor 
minimaal zes maanden met de volheid van 
bevoegdheden? Dat geldt nog in veel gro
tere mate voor de twee commissarissen die 
uitdrukkelijk met de vinger werden ge
wezen: de dames Cresson en Wulf-Mat
thies. 

2. De toon waarop de Europese Raad haar 
beslissing bekend maakte is een aanfluiting 
van de prerogatieven van het ER Het komt 
de Europese Raad niet toe opdrachten te 
geven aan een direct verkozen parlement. 
Uit zijn persmededeling blijkt de toon die 
de Raad aanslaat: „{...) Na de verkiezmgen 

in juni dient het nieuwgekozen EP (...). Het 

nieuwgekozen EP moet reeds in juli de 

procedure voor de benoeming starten..." 

3. De organisatie van een extra Europese 
Raad op 14 april a.s. is een provocatie. De 
Europese Raad zal dan immers al bij
eenkomen met dhr. Prodi voor een eerste 
gedachtewisseling over het hervormings
programma van de nieuwe commissie, nog 
vóór het EP zijn instemming betuigt met de 
aanstelling van Prodi tot kandidaat-voor
zitter. 

4. Het is onaanvaardbaar en strijdig met de 
door de Europese Commissie recentelijk 
aangenomen gedragscode dat ontslagne
mende maar nog steeds in functie zijnde 
commissarissen kandidaat zijn voor de 
Europese verkiezingen. Dat staat overigens 
met zoveel woorden te lezen in een nota 
van de juridische dienst van het EP. Dhr. 
Santer zou dus bij de officiële bekend
making van zijn kandidaatstelling voor het 
EP onmiddellijk ontslag moeten nemen uit 

zijn functies. Verder is het vanuit de
mocratisch oogpunt evenmin aanvaard
baar en onkies dat Prodi nadat hij door het 
EP werd aanvaard als kandidaat-commis
sievoorzitter nog snel eventjes zou kan-
dideren voor een mandaat van Europar
lementslid. Een dergelijke houding doet 
veel vragen rijzen over de geloofwaar
digheid van de nieuwe commissievoor
zitter. 

Artikel 144 van het Verdrag voorziet in een 
motie van afkeuring waarbij „de leden van 
de commissie gezamenlijk aftreden". Zij 
kunnen dan verder alleen nog maar „de 
lopende zaken behartigen tot in hun ver
vanging is voorzien". 
De stemming over een motie van afkeuring 
is dan ook de enig mogelijke manier om: 

1. Het eerste verslag van het comité van 

onafhankelijke experten te bevestigen en 
de commissie te bestraffen voor haar ern
stige tekortkomingen; 

2. De bevoegdheden van de commissie-
Santer wettelijk te beperken en haar zo snel 
mogelijk te vervangen met een commissie 
die het resterend mandaat van de huidige 
commissie kan uitzitten en de eerste nood
zakelijke hervormingen kan uitvoeren. 
Het nieuw verkozen parlement krijgt dan 
in het najaar de mogelijkheid overeen
komstig het Verdrag van Amsterdam de 
commissie voor de periode 2000-2004 aan 
te duiden. 

EXTRA-ZITTING 
Het Europees Parlement zit zeer verveeld 
met de situatie. Parlementsvoorzitter Gil-
Robles riep op 7 april jl. een buitengewone 
vergadering van de conferentie van frac
tievoorzitters bijeen 

Volksunie-Europarlementslid Nelly Maes 
is van oordeel dat een werkelijke afzetting 
van de commissie mogelijk is overeen
komstig de regels van het Verdrag. Ver
volgens moet het parlement kandidaat
voorzitter Prodi duidelijk maken dat hij 
onder geen enkel beding de kandidatuur 
van commissievoorzitter kan combineren 
met de functie van kandidaat-Europar-
lementslid. Prodi moet kiezen. 
Slechts onder deze voorwaarden kan het 
EP de kandidatuur van dhr. Prodi als 
commissievoorzitter aanvaarden. Prodi 
moet daarna de opdracht krijgen om tegen 
de mei-zitting van het EP te Straatsburg een 
nieuwe commissie samen te stellen in over
leg met de regeringsleiders. Het uittre
dende parlement kan dan nog tijdens de 
meizitting zijn fiat geven over deze nieuwe 
commissie, die de resterende tijd van de 
huidige commissie moet uitdoen. Het 
nieuw verkozen parlement behoudt zo de 
volledige controle over de aanstelling van 
de commissie 2000-2004. 

Bart Staes 

Terwijl de Albanese 
tijdbom tikte 

Moederziel alleen ketende Willy 
Kuijpers zich tijdens de bloedhete 
zomer van 1980 vast aan het hoge 
hekken van het toen gloednieuwe 
Sava-Congrescentrum in Belgrado. 
De eerste toetsingsconferentie over 
de vooruitgang van de Helsinki-ak-
koorden werd er gehouden, in 1975 
hadden tientallen landen uit het 
toennnalige Oost- en Westblok te 
Helsinki een soort vredesakkoord 
gesloten om de Tweede Wereld
oorlog en de daaropvolgende 
Koude Oorlog te beëindigen. 
Daarin stond met veel woorden te 
lezen dat de Wereldverklaring over 
de Rechten van de Mens (1948) 
zonder enig onderscheid van welke 
aard ook van toepassing zou zijn 
voor eenieder die gelijkwaardigheid 
voor ledere mens opeist. 

TIJDBOM 

Willy Kuijpers: „Maar tijdens die
zelfde zomer hield het Titoregime 
nog steeds in Joegoslaafs-Servische 
gevangenissen meerdere Kos-
ovaarse leiders - en ook andere 

politieke dissidenten - waaronder 
de schrijver Adem Demagi, gevan
gen Over hen werd tijdens de vre-
deswoordenvloed van de plechtige 
openingszitting met géén woord 
gerept! Ook vermeldde de officiële 
delegatie uit België mijn protest
brief niet. Vandaar mijn actie in 
Belgrado." 
Adem Demagi zou 28 jaar onaf
gebroken - langer dan Zuid-Afrikaan 
Mandela - in Servisch-Joegoslaafse 
hechtenis verblijven. Over Kosova 
werd er in de ganse wereld niet of 
nauwelijks gesproken. Ondertussen 
tikte de Albanese tijdbom volop ver
der... 
Toen Adem Demagi in 1988 vrij ge
laten werd bezocht Willy Kuijpers 
hem met een groep Vlamingen. De-
magi werd vriend én raadsman van 
de latere „president" Ibrahim Rug-
ova. 
WIJ ging met Kuijpers over het Skl-
pitaars drama in Europa praten. 
Volgende week daarover een bij
drage. 

(mvi) 
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I ekka-nacht keert terug naar zijn 

bakermat: het Antwerpse 

Sportpaleis. Dit wordt op vrijdag 30 april 

met een schitterend programma gevierd. Dit 

jaar is Raymond van het Groenewoud de 

centrale gast. 

4 M U Z I E K ^ 

#^ 

Nekka-nacht is een organisatie van de 
Stichting voor Vlaamse Creatie. De or
ganisatie staat in voor de commerciële 
activiteiten van het Algemeen Nederlands 

Zangverbond (ANZ). De Stichting or
ganiseert tevens liet Zangfeest. Nelcka 
richt zich hoofdzalcelijk tot het jongere 
pubhek, heeft geen poHtieke boodschap 
in petto, maar wil wel de aandacht ves
tigen op het kunnen van Nederlandstalige 
artiesten. Aanvankelijk beperkte Nekka 
zich tot kleinkunst. Vandaag is de or
ganisatie mee geëvolueerd met de 
Vlaamse en Nederlandse muziekwereld, 
zodat meerdere genres aan bod komen. 
Weinigen weten dat Nekka (30 april a.s.) 
en het Zangfeest (2 mei a.s.) niet de enige 
activiteiten van het ANZ zijn. Ook de 
Confederatie Vlaanderen en het Centrum 

voor Volksmuziek (CVM) ressorteren on
der het ANZ. De Confederatie houdt zich 
met alles bezig wat koorwerking aangaat, 
650 koren zijn erbij aangesloten. Het 
CVM is een documentatiecentrum, zeg 

maar een kleinkunstarchief, waar niet 
minder dan 50.000 partituren bewaard 
worden. 

Koenraad De Meulder is zonder twijfel de 
drijvende kracht achter Nekka. Niet zon
der fierheid laat hij in de persmap noteren 
dat Nekka naar de bakermat, het Ant

werpse Sportpaleis, terug keert. Al wor
den de drie fantastische jaren in het 
Gentse Flanders Expo niet vergeten. 

CENTRALE CAST 

Dit jaar is Raymond van het Groenewoud 

de centrale gast. Hij is één van de grootste 
vernieuwers van het Nederlandstalige 
lied en is bovendien het boegbeeld van 
generaties muzikanten. Raymond is niet 
enkel een schitterend muzikant, maar ook 
een gevarieerd artiest. Van het Groe
newoud stamt uit een muzikale familie en 
hoewel de meesten hem met gitaar in de 
hand zien, is hij vooral een bijzonder 
onderlegd pianist. Van het Groenewoud 
is overigens één van de weinigen, zoniet 
de enige, die in staat is om alle mu
ziekgenres in het Nederlands te vertol
ken. Van kleinkunst over harde en zachte 
rock tot salsa, Raymond bedacht er steeds 
Nederlandstalige teksten bij. Deze stralen 
een soms poëtische kracht uit. Niet voor 
niets zijn Lou Reed en Bob Dylan zijn 
grote voorbeelden. 

Een schare artiesten zal zich op het po
dium verdringen om de Bruggeling te 
huldigen. Samen brengen ze een eigen 
interpretatie van een van het Groene
woud-klassieker. Elk van de artiesten zal 
bovendien zijn - er worden geen vrouwen 

verwacht op Nekka '99 - mooiste num
mers uit de doos halen. Brusselaar/o^an 
Verminnen bijt de spits af. Raymond en 
Verminnen zetten samen hun eerste stap
pen in het muziekwereldje. Het was een 
legendarische periode, Verminnen leerde 
de oorspronkelijk chocomelk drinkende 
Van het Groenewoud pinten heffen. Ray
mond koos algauw voor de Vlaamse rock. 
Verminnen hield het eerder bij 'chanson', 
werd een paar keer in de Parijse theaters 
uitgenodigd, maar kon, hoewel verdiend, 
internationaal niet doorbreken. Vermin
nen werd evenwel de peetvader van de 
kleinkunst. Dankzij hem kwamen heel 
wat jongere artiesten aan de bak. Al heeft 
Stef Bos heel wat kenmerken met Ray
mond van het Groenewoud gemeen. Uit 
zijn onzekerheid en zoektocht naar liefde 
en geluk puurt de bescheiden Bos mu
zikale pareltjes. 

Een ander boegbeeld van de kleinkunst is 
zonder twijfel Boudewijn de Groot. Hoe
ven we hem nog voor te stellen? De 

Nekka '99 
protestzanger wist sinds eind jaren 1960 
een hele generatie te bekoren. Met num
mers als Testament, Verdronken Vlinder 

en Mijnheer de President beroerde de 
breeddenkende Nederlander de ontlui
kende Vlaamse jeugd. In de jaren 1980 
werd het even stil rond hem. Al trok hij 
toen naar de Verenigde Staten om er 
schitterende nummers als Een Tip van de 

Sluier en De Zwemmer op te nemen. 
Daarmee bewees hij dat protestliederen 
slechts een onderdeel van zijn rijk gevuld 
repertoire vormen. Boudewijn de Groot 
voelt zich naar eigen zeggen jonger dan 
ooit. Dat belooft. 

Ook de West-Vlaamse 'bard' Wllem Ver-

mandere zal van de partij zijn. Verman-
dere houdt zielsveel van de Westhoek. Als 
geen ander kan hij de ingetogenheid van 
de streek en de geslotenheid van de 
'Westflut' in treffende, soms geestige, 
soms droevige teksten oproepen. Ver-
mandere is ook een geangageerd man. 
Verwijzingen naar de Grote Oorlog be
horen tot zijn werk. De West-Vlaming, 
voor wie Brussel het venster op de wereld 
vormt, klaagt het kleinbugerlijke van 
sommige Vlamingen aan. Hij is met op
gezet met de bange blanke man. 

JONGE WOLVEN 

Ook de jonge wolven van de Vlaamse 
rock, schatplichtig aan Raymond, zullen 
present zijn. Daartoe behoort de The 

Clemens Peerens Explosition. Peerens Cle

ment, Aertbeliën Sylvain en De Bock Swa 

zijn reeds sinds 1972 aan de slag. De 
loopbaan van het powertrio liep niet over 

rozen. Het driemanschap werd door de 
media geboycot. Het nummer Onbe

kwaam KrapuullSchabouwelijk Schou-

kens uit 1981 was een tot dan toe on
gekende aanklacht tegen samenstellers 
van radioprogramma's. Vorig jaar raakte 
Peerens in conflict met de directie van 
Studio Brussel. Aan Nekka Nacht, daar
entegen, biedt de muzikale exponent van 
het Leugenpaleis de primeur van zijn 
nieuw werk. Ambiance verzekert. 
Een ander beloftevol talent is De Mens. 

Hoewel, Frank Vander Lmden, MichielDe 

Coster en Dirk Jans zijn het stadium 
'beloftevol' ruim ontgroeid. Het trio 
wordt fel gewaardeerd en draagt het 
etiket van de meest energieke Vlaamse 
rockgroep. Onlangs doken de heren de 
studio in voor hun eerst zelfgeprodu-
ceerde plaat Sex verandert alles. Een 
rijker, geslaagder en gewaagder werkstuk 
dan de vorige cd's. 

Geert Hautekiet sluit het rijtje af. De bal 
begon te rollen wanneer hij tijdens de 
Gentse Feesten van 1995 solo ging. In 
Nederland en Vlaanderen liet hi) zich 
opmerken door het soloprogramma Dorst. 

Er volgde een gelijknamige cd. Vandaag 
trekt hij rond met het programma De 

Held, naar de gelijknamige cd. 
Alle artiesten zullen begeleid worden 
door de onovertroffen Nekka-band, deze 
keer uitgebreid met 'orkestmeester' en 
'duivel doet al' Jean Blaute en rwee Por
tugese gitaristen. Dirk Denoyelle is op
nieuw de muzikale ceremoniemeester van 
dienst. 

(evdc) 

c^ Nekka-nacht, vrijdag 30 april, 

20u.30, Sportpaleis Antwerpen. 

Voor alle informatie: 03/248.63.43. 

Voor tickets: 0701345.345, de prijzen 

variëren van 650 tot 1.050 fr. Kor

tingen voor BACOB-cliënten, groe

pen vanaf 20 personen, leden van 

Knack-club, Davidsfonds en BGJG. 

Vanuit 12 Vlaamse steden vertrekken 

Nekka-bussen, men kan er ook heen 

met Taxistop. Na de manifestatie legt 

De Lijn extra bussen en trams in. 

Raymond 
van het 
Groenewoud: 
centrale gast 
tijdens Nekka-
nacht 1999. 

1 

10X2 
gratis 

kaarten 
WIJ schenkt 10X2 gratis kaarten voor 
Nekka-nacht 1999 U kunt ons schrijven, 
faxen of e-mailen Ten laatste vrijdag 16 
apnl moeten alle aanvragen binnen zyn. 
De kaarten worden naar de gelukkigen 
opgestuurd, fax- 02/219.97 25, e-mail 
redactie@vprti.be Succesi 
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Lijsten 
VU&ID-Limburg: 
geritst van boven 
tot onder 

vorige week 
woensdag 
werden in 

Hasselt de vu-
icandidaten 

voor Limburg 
voorgesteld. 

Uit de li|stsamenstelling bU]kt dat de 
Volksunie in Limburg, naast de vaste 
waarden, resoluut voor gelijkheid tussen 
man en vrouw en voor nieuwe mensen in 
de politiek kiest. En dit niet alleen met 
mooie woorden maar met daden. Het 
ritsprincipe, door velen vooropgesteld als 
hét na te streven ideaal, wordt door de 
Volksunie in de feiten gerealiseerd. De 
ene lijst wordt getrokken door een man, 
Johan Sauwens, de andere door een 
vrouw, Frieda Brepoels. Frieda is trou
wens de enige vrouwelijke lijsttrekker in 
Limburg. 

Alle mogelijke verkiesbare plaatsen, de 
tweede plaats bij de effectieven en de 
eerste opvolger, komen toe aan afwis
selend mannelijke en vrouwelijke kan
didaten. Mieke Van Haegendoren en 
Laurens Appeltans voor de tweede plaat
sen en Jan Peumans en Simonne Janssens-
Vanoppen voor de eerste opvolgers. Ver
volgens wordt de rits van boven tot onder 
doorgetrokken. 

VU-Limburg zendt in totaal 17 van haar 
dochters naar de moeder van alle ver
kiezingen. Stuk voor stuk gemotiveerde 
vrouwen die weten wat ze willen: 3 
politica's, 1 prof, 2 verpleegkundigen, 2 
leraressen, 5 huisvrouwen, 1 directrice en 
3 bedienden. 

NIEUWE MENSEN 

Naast de vertrouwde kwaliteit van di
verse mandatarissen kiest VU-Limburg 
voor vernieuwing: 25 procent van de 
kandidaten staat voor het eerst op een 
VU-lijst. Voor het Vlaams parlement zijn 

dat JVlieKe van naegendoren, Jef Bijnens, 
Peter Grommen, Joris Vandenbroucke, 
Mieke Cloesen en Mouloud Kalaai. Voor 
de Kamer zijn dat Armand Caubergs, 
Johan Brom en Maddy Vermeulen. Zi| 
vertegenwoordigen de zichtbare vernieu
wing die de Volksunie in de politiek 
brengt. 

Mieke Van Haegendoren doceert Sociale 
Wetenschappen aan het LUC en is voor
zitster van de nationale Vrouwenraad. 
Jef Bijnens is schepen van Sport en Fi
nanciën in Diepenbeek (VDD) en ge
pensioneerd algemeen directeur van het 
Limburgs Beroepskrediet. Hij staat voor 
een volkse politiek dicht bij de mensen, 
zoals hij in Diepenbeek bewijst. 
Peter Grommen is een jong kaderlid met 
uitgesproken ideeën over basisdemocra
tie, omgaan met energie en natuur, cul-
tuurbeleving en mobiliteit. Hij is voor
zitter van Demer en Laak, één van Lim
burgs belangrijkste muziekmaatschap
pijen. 
Joris Vandenbroucke, pas afgestudeerd 

Rechtzetting 
Het arrondissement Limburg 
laat weten dat er in de i<amer-
lijst, zoais voorgesteld in WIJ van 
18 maart jl twee wijzigingen 
zijn. De tweede opvolger wordt 
Annemie Wampers uit Maasme-
chelen en de vierde opvolgers-
plaats gaat naar IMady Vermeu
len uit Heusden-Zolder 

VU-verkiezingsfonds '99 

435 - 0271521 - 01 
Dat is het rel<eningnummer van vzw 
Volksunie Op dit nummer kunnen fi
nanciële bijdragen gestort worden om 
het verkiezingsfonds van de democra
tische Vlaams-nationalisten te spijzen 
En dat zal nodig zijn want de verkie
zingsstrijd loopt dit keer over een wel 
heel lange periode Bovendien derft, 
door de wetgeving op de partijfinan
ciering, ook de VU een aantal fondsen 
waarover de partij vroeger wel kon be
schikken Daarom is elke bijdrage, hoe 
bescheiden ook, van harte welkom! 
Er toch nog even aan hennneren dat 
enkel giften van particulieren toegelaten 

zijn en dit tot een maximumbedrag van 
20 000 fr. op jaarbasis. Volgens de wet 
mag er geen fiskaal attest worden af
geleverd en moeten giften vanaf 5.000 
fr geregistreerd (met gepubliceerd) 
worden door de Volksunie 
De binnengekomen bedragen zullen in 
WIJ vermeld worden, voluit met naam 
en gemeente, onder initialen of naam
loos, de schenker duidt zijn keuze daar
over zelf aan. 
Dank bij voorbaat! 
c» 435 -0271521-01 van Voiicsunie te 

Brussel met vermelding: vu-ver-
klezlngsfonds '99. 

historicus en voorzitter van VUJO-KUL, 
vertegenwoordigt samen met Johan 
Brom de studentenwereld en de ver
jonging in Noord- en Zuid-Limburg. 
Mieke Cloesen kwam in Herk-de-Stad 
met een verruimde lijst op en wil dit 

doortrekken naar het nationale vlak. 
Armand Caubergs komt zich als over
tuigd Vlaams-nationalist binnen de 
Volksunie engageren. 
Mady Vermeulen was van bij het eerste 
begin actief in de Witte Beweging. Zij 

OOST-VLAANDEREN 
DO. 8 april DEINZE: Valeer Cools 

spreeks over,,Waarden die verloren gaan". 
Om 14U.30 bij Carlo (Rotende Petegem). 
Org.: VWG-Deinze. Info. W. Lowie 
(09/386.67.47. 

Za. 17 april AAICEM: Eetfestijn 
van vu-Burst-Bambrugge-Aaigem. Van 
18U.30 tot 2lu. in zaal Torengalm, Dorp te 
Aaigem. Deelname 350 fr, kinderen 200 fr 
Ook op zondag 18 april van 11u.30 tot 14u. 
Info: Christina Smekens (053/62.73.89). 

zo. 18 april SINT-AMANDSBERC: 
Volksunie-Lentefeest met koud buffet. 
Vanaf 1lu.30 in zaal Novacentrum, Ber-
nadettestraat 134. Eten om 12u.30. Toe
gangsprijs: 400 fr Gastspreker: Lieven De-
caluwe. Inschrijven vóór 15/4 bij Erwin 
Herman, 09/251.50.08. Org.: VU-Sint-
Amandsberg/Oostakker 

Vr. 25 april SINT-AMANDSBERG: 
Cespreksavond over ,,de Natie Vlaande
ren" met prof. Eric Defoort. Om 20u. In zaal 
St.-Elooi, Antwerpse stwg 275. Org.: VU en 
Coossenaertskring Sint-Amandsberg. 

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

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

Dl. 27 april NINOVE: MIchel Ca-
poen spreekt over ,,Water : zegen en 
vloek". Om 14u.30 in het Buurthuis te 
Potlare, Hoogstraat 204. Met koffietafel. 
Org.: VWG-Ninove. 

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-Denderleeuw. 

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. 

Di. 18 mei NINOVE: Daguitstap 
met WVG-Ninove naar Alveringem, Lo Re-
ninge en Vleteren. Vertrek om 8u. aan het 
PTI, Centrumlaan te Ninove. Deelname: 
met middagmaal 1.270 fr, zonder mid
dagmaal 940 fr Info bij bestuursleden 
VWG-Ninove. Inschrijven door storting op 
rek.nr 000-0568761-50 van Muylaert-
Braem, Borrekent 7 te 9450 Haaltert. 

WEST-VLAANDEREN 
zo. 11 april IZECEM: 4de Arron

dissementeel ledenfeest. Vanaf 1lu.30 in 
zaal ISO, Sint-Jorisstraat 60. Aperitief + 
vlees- en visbuffet. Volwassenen: 550 fr, 
kinderen 250 fr Toespraak door Geert 
Bourgeois. Kaarten: Mare Pauwels, izegem 
(051/31.18.88), Vlaams Huls, Izegem 
(051/30.36.63) Of arr secretariaat Roese-
lare (051/25.00.51). Org. vu-an-. ICRT. 

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

WO. 14 april BRUGGE: Diavoor-
dracht door Paul Lybeert over „Stap voor 
stap door West-Vlaanderen". Om 15u. in de 
Magdalenazaal, Violierstraat 7. Deuren om 
14u. Na de activiteit is er koffietafel voor 
wie dit wenst. Org.: VWG-Brugge-Noord. 

Do. 15 april BRUGGE: Prof Johan 
van iseghem over ,,Guido Gezelle als hu
morist en levensgenieter". Om I5u. in De 
Gulden Spoor 't2and 22. Org.: informativa 
vzw. 

DO. 22 april KMOKKE-HEIST: Meer 
Democratie = Meer Vlaanderen. Met Jan 
Loones en Jean-Marie Bogaert, Bert An-
ciaux. Toelichting vert<lezingen door mgrid 
Reubens (VU-Eurolijst) en Stefaan Van de 
Wal (lijstduwer Vlaams Parlement).. Om 
20u. in Scharpoord te Knokke. Org.: vu-
Knokke-Heist. 

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

WO. 28 april BRUGGE: Een invi
tatie tot muziek beluisteren door zr Ca-
briëlle ctaeys. Om 15u. in de Magdale
nazaal, Violierstraat 7. Deuren om I4u. 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 100 f r 
inschrijven op tel. 059/51.64.03. Org.: Ro-
denbachfonds West-Vlaanderen. 

VLAAMS-BRABANT 
Za. 10 april ASSE: Jaartüks eet

festijn van VU-Asse. Vanaf I8u. In zaal 
Toverfluit, Gemeenteplein. Ook op 11/4 van 
11U.30 tot 16u. en op 12/4 vanaf I8u. 

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

ZO. 11 april DIEGEM: Jaartijks Spa-
getti-festijn. Vanaf 12u. in zaal Gildehuis, 
Kosterstraat 1 te Diegem. Kaarten bij be
stuursleden. Org.: vu-Diegem. 

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

ZO. 18 april HALLE: Bert Anciaux 
komt naar Halle! Om 1lu. in de zaal boven 
het café Oud Kasteel in Essenbeek (Kas
teelstraat). Org.: VU-Halle. 

DO. 22 april BRUSSEL: Luhchge-
sprek met prof F. Van Hemelryck (Da-
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TAK-actiedag 
Op zaterdag 10 april organiseert TAK in samenwerking met VVB 
een actiedag onder het motto Vlaamse politici, uw plicht na 13 
juni. Maak Vlaanderen Staat in Europa 
Wie mee wii doen- afspraal< om 14u aan het l<oning 
Boudewijnstadion op de fHeizel 
o» info: Bart De vaick. 02/687.58.61. 

UIT DE REGIO ^ 

staat symbool voor de grote roep naar 
verandering die na de Witte mars bij de 
bevolking niet meer weg te denken is. 
Mouloud Kalaai is huisdokter. Met deze 
Vlaming van Marokkaanse afkomst kiest 
VU-ID-Limburg resoluut voor een 

Vlaams nationalisme met een open visie 
op de wereld. Mouloud staat symbool 
voor de integratie die de Volksunie na
streeft en die tot uiting komt in het 
inburgeringscontract. Mouloud is vooral 
geïnteresseerd in de gezondheidszorg. 

vidsfonds) over Cultuur en Vlaamse be
weging, hand in hand? Van 12 tot 14u. in 
het Vlaams Huis, Drulcpersstraat 20. Brood
jes en drank ter öeschikicing. Org.: VCLD. 

Vr. 23 apm BSUSSEL: Quiz van VU-
Jette. Om 20u. tn GC Essegem, Leopold-l-
straat 329 te 1090 Brussel, info: Sven Gatz, 
02/425.60.24. 

vr. SO apHI NEDER-OVER-HEEM-
BEEK: de plaatselijke VU-afdelfng 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 
reknn 428-4053551-51 met de vermelding 
'Quiz & (ploegnaam)' of ter plaatse 500 
fr Ruime parking. Aanvang: 20u. 

DO. 6 mei BRUSSEL: Theater 
Toone speelt in 't ,,Brussels-vioms": Ti] 
Uilenspiegel. Om 20u.30. Inflichtingen bij 
Mark verhasselt 02/465.99.23). Tickets: 
400 f r Org.: FVK-Rodenbachfonds Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest i.s.m. Sven Gatz. 

LIMBURG 
za. 10 april HASSELT: Gezamen

lijke uitstap per bus van 3 vvvG-afdelingen. 
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 VWC-West-Umburg: 
011/42.59.95. 

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

za. 17 april TESSENDERLO: FVV-
Uitstap naar Luik samen met FW-Genk en 
Bilzen. Vertrek om 8u.28 In station van 
Diest. Meer info en inshcrijving bij Nicole 
(66.34.12) of Irene (31.20.79). 

Do. 22 april BREE: Praatcafé met 
Johan sauwens over de staatshervorming. 
Om 20u. in Café Cambrinus. Org.: VU-kan-
ton Bree. 

za. 15 mei BREE: Lente- en ver
kiezingsbal van vu-kanton Bree in aan
wezigheid van de VU-kandidaten. Vanaf 
20u. in Parochiecentrum Tongerio-Bree. 
Inkom 100 fn 

ANTWERPEN 
vr. 9 april BONHEIDEN: Geert 

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

Zo. 11 april EDECEM: Wandelen 
door de Kalmthoutse heide. Samenkomst 
keri<plein-Elsdonk om I3u.30. Org.: FW-
Edegem. 

Zo. 11 april BORCERHOUT: 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. 

za. 15 april EDECEIVI: Frans van 
den Wijngaert, topscheidsrechter en 
schooldirecteur over „Beleefdheid, tucht 

en respect in onze maatschappij". Om 20u. 
in zaal De Basiliek, Hovestraat 69. Org.: 
Culturele Kring Edegem. 

Za. 17 april EDECEIU: Met de trein 
naar Brussel voor de show van Radio 1 
„Levende Lijven". Deelname: 420 fr 
(show-lunch en Sint-Gorikswandeling met 
gids), info: Josée Poppeleers (457.76.86). 
Org.: FW-Edegem. 

Za. 17 april WOMMELGEM: 16de 
Plantenruildag. Vanaf I3u. bij Sonja Her-
bosch-Maldov. Kastanjelaan 4. Met deskun
dig advies van Walter Wessels. Muziek door 
Werner Alix. Org.: KK Jan Puimège. Info: 
03/353.68.94. 

WO. 21 april BOOM: Kiezen voor 
werk of pensioen. Panelgesprek m.m.v. 
Fons Borginon (VU-Kameriid). Om 20u. in 
Het Feestpaleis, Kolonel Sllvertopstraat 15. 
Org.: Comité voor Economische en Finan
ciële Informatie Rupelstreek. 

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

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

Za. 24 april BORCERHOUT: Geleid 
bezoek aan de kapel van St.Jan Berchmans. 
Samenkomst om I4u.30 aan de ingang van 
het college, Meir 36. Deelname 50 fn . Org.: 
Kring voor Vlaamse Volksontwikkeling. 
Info: Jan de Scheerder tel. 03/236.45.40. 

za. 24 april CEEL: Hobby-beurs 
van 14 tot 20u. in het Parochiecentrum 
Geel -Ten Aard. Ook op zondag 25/4 van 10 
tot 19U. Inkom gratis. Org. VWG-Geel. 

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

Vr. 50 april BORCERHOUT: Qulz-
avond in de Reuzenpoort. Info Jan De 
Scheerder tel. 03/236.45.40. Org.: Kring 
voor Vlaamse Volksontwikkeling. 

vr. 50 april KALMTHOUT: FW 
brengt geleid bezoek aan het asielcentrum 
te Hoogboom. Samenkomst om 14u. aan 
de kazerne, Kazerneweg (aan de lichten). 
Info: Lucienne 5666.91.52). 

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

vr. 7 mei EDECEM: Toneelvoor
stelling ,,De Gidsen" in het Mark Liebrecht-
centrum te Mortsel. Kaarten 250 fr bij 
Agnes (457.76.86). Org.: FW-Edegem. 

zo. 9 mei EDECEM: Wandelen 
door de Hobokense Polder met gids. Sa
menkomst kerkiplein Elsdonk, om 13u.30. 
Org.: FW-Edegem. 

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

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

Vlaamse VUJQ-Reuzeti OP z'n paasbest 
naar de Ronae 

Nogal wat toeschouwers van de Ronde van Vlaanderen moeten vreemd hebben gekeken toen ze 
deze 3 'Vlaamse Reuzen' van VUJO-Umburg op de Bosberg zagen staan. Met Vlaamse Leeuw, dat 

spreekt voor zich! 

In Memoriam 
MagÖa Vanspeybroeck 
Op donderdag 1 april werd Magda Van
speybroeck (°20-9-'15 - t28-3-'99) be
graven op het Campo Santo te Sint-
Amandsberg. Met haar verliest de 
Vlaamse vrouwenbeweging een van haar 
belangrijkste figuren. 
Magda was een van de acht kinderen uit 
een bekende Gentse familie. Haar ouders 
hadden een atelier van petten en hoeden 
en later een kaarsenfabriek. Het waren 
overtuigde flaminganten. De kinderen 
waren lid van de Blauwvoervendels of van 
de Dietse Meisjesscharen. Twee broers 
trokken naar het Oostfront, één van 
beiden keerde niet terug. Een zuster ging 
in 1943 van de DMS naar het klooster, 
werd missiezuster in Congo en is nu nog 
altijd bij de congregatie van de Zusters 
van Liefde te Gent. 

Magda leerde haar man, de Antwer
penaar Dis Fagot, de stichter van de VN 
Blauwvoetband, kennen ter gelegenheid 
van de IJzerbedevaart. Huize Vanspey
broeck was immers de pleisterplaats op 
weg naar Diksmuide voor de leden van de 
jeugdbeweging, zoals Jetje Claessens, dr. 
Lehembre en vele anderen. Magda werd 
ook een van de leidsters van de DMS in 
het Gentse. 

Na de oorlog werd de familie Vanspey
broeck erg getroffen door de repressie. 
De vader vertoefde 19 maanden in de 
gevangenis en werd zwaar mishandeld. 
Hij zou de klap nooit helemaal te boven 
komen en veel te vroeg overhjden. Dat 
belette Magda en haar man niet om in 
hun Antwerpse woning onderdak te ver
lenen aan ondergedoken incivieken. 
Soms vertoefden acht voortvluchtigen op 
hun zolder. 

De Fagots verhuisden naar Boutersem. 
Zij hadden drie kinderen, een zoon werd 
dierenarts. Een zoon (die in Afrika over
leed) en een dochter werden leraar, zoals 
lui 11 vader. Magda werd lid van de VU en 
fungeerde op de kandidatenlijst bij de 
verkiezingen in het arrondissement Leu
ven. Zij werd stichtend lid en lid van de 
raad van beheer van de Federatie van 
Vlaamse Vrouwengroepen (FW) en 
speelde een zeer belangrijke rol bij de 
uitbouw van die organisatie. 

Na het overlijden van haar man kwam ze 
terug naar Gent, waar ze het culturele en 
politieke leven op de voet bleef volgen. 
Ze werd ook lid van het VWG en 
Sneyssens. Maar haar bijzondere aan
dacht ging uit naar de F W Met haar 
grote ervaring in de Vlaamse beweging 
bleef ze ijveren voor de emancipatie van 
het Vlaamse volk in het algemeen en van 
de Vlaamse vrouw in het bijzonder. Met 
rechtlijnige overtuiging en grote wijsheid 
zorgde ze er voor dat de F W en het 
ledenblad trouw bleven aan de Vlaams-
nationale doelstelling. 
De Volksunie biedt bij het heengaan van 
die grote dame haar oprechte deelneming 
aan aan haar diepbedroefde familie en -
aan de F W 

Oswald Van Ooteghem 

JaakJanin 
De VU van het arrondissement Aalst-
Oudenaarde rouwt om het overlijden van 
gewezen bestuurslid Jaak Janin. 
Jaak werd geboren te Lanrodec (Cótes-
du-Nord, Frankrijk) op 10 november 
1944. Hij huwde Marietta Wieme en 
samen kregen zij een zoon Wim en een 
dochter Katrien. 

Op 2 april is Jaak overleden. Hij wordt 
begraven op zaterdag 10 april, om lOu. in 
de parochiale kerk St.-Petrus en Urbanus 
te Huise-Zingem. 

Het VU-arrondissement van Oudenaarde 
biedt zijn oprechte deelneming aan aan 
zijn echtgenote Mariette en zijn kinderen 
Wim en Katrien. 

Jan Plas 
Op paasmaandag is gewezen VU-pro-
vincieraadslid Jan Plas overleden. Dhr. 
Plas werd op 8 februari 1918 geboren en 
was naast mandataris ook geruime tijd 
voorzitter van het VU-arrondissement 
Tongeren-Maaseik. 

De uitvaartplechtigheid waarvoor de fa

milie allen die de overledene hebben 

gekend uitnodigt heeft plaats nu zaterdag 

10 april om 13 u. in de St.-Trudokerk van 

Peer. 

De redactie biedt de families deelname in 

de rouw aan. 
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Nederlands: 
sleutel tot Integratie 

Terecht wordt van migranten verwacht dat zij 
zich inburgeren, o.m. door het aanieren van 
de taal die in hun nieuwe omgeving ge
sproken wordt. De meeste van hen wiilen dat 
wel en zetten dan ook uit eigen beweging de 
eerste stappen in die richting, anderen doen 
het schoorvoetend en moeten aangezet 
worden het te doen. Anderzijds moeten ook 
onze instellingen de kans bieden om mi
granten en anderstaligen op vlotte en de
gelijke wijze Nederlands te laten leren. Wat 
het Leuvense en het Hageland betreft is het 
aanbod eerder aan de povere kant. De mo
gelijkheden in Leuven, Tienen en Diest zijn te 
gering om aan de vraag te voldoen, wacht
lijsten van negen maanden zijn niet on
gewoon 
De VUJO van Leuven, onder voorzitterschap 
van Bert Lambeir, becijferde dat op pro
vinciaal vlak (Vlaams-Brabant) de vraag het 
aanbod met 10% overstijgt. Vanuit deze vast
stelling voerde VUJO-Leuven een onginele 
actie In de Diestsestraat 

DREMPELS 

,,Vlaams is geen synoniem voor racistisch" 
blokletterde Het Laatste Nieuws en Het 
Nieuwsblad had het over ,,Te weinig lessen 
Nederiands" Dat was goed gezien van die 
kranten want ze legden daarmee de nadruk 
op de twee elementen die de VU-jongeren 
met hun actie willen beklemtonen. VUJO 
ijvert voor een open en solidaire maatschap
pij, een winkelwandelstraat is daar wel een 
bijzonder geschikte plaats voor 
Want al staat het aanleren van de taal cen
traal in de integratie toch hangt deze ver
worvenheid samen met andere elementen, 
waarbij communicatie dé sleutel op vele 
deuren kan zijn. Zo kan de toegang tot de 
arbeidsmarkt vergroot worden en kunnen 
ouders hun schoolgaande jeugd beter be
grijpen. Nederlandse lessen volgen, bete
kent voor vaders en moeders ook vraag naar 
verzekerde kinderopvang, bijkomend pro

bleem kan ook het relatief hoge inschrij
vingsgeld zijn Men moet er maar aan den
ken! 
Integratieprogramma's wil ook zeggen dat 
alle kansen benut moeten worden, van 
jeugdwerk - waarin sport een grote rol speelt 
- tot betaalbare huisvesting (ook voor men
sen van hier) en informatie. 
Bert Lambeir; „Met deze actie willen wijde 
aandacht vestigen op de bestaande pro
blemen. Diestellen we voor als hindernissen 
doormiddel van een „ingepakte" drempel in 
een drukke straat Deze drempel symbo
liseert de Intentie om de vele figuurlijke 
drempels weg te werken. Tenslotte willen we 
mensen die niet over de drempel heen kun
nen, graag een handje toesteken, een ge
baar dat we ook van de overheid verwach
ten. " 
De straatactie van VUJO-Leuven werd on
dersteund door een origineel uitgevoerd 
pamflet! 

(mvl) 
c» info: Jan Brocatus. Barrikadenplein 

12,1000 Brussel 

Vakantie in 
de KEMPEN -
AVERBODE 

Gezellig vakantiehuisje - living -
keuken - badkamer - 2 slaapk. -
garage (max 6 pers ) gelegen in 
grote tuin -i- 20.000m2 tegen 
natuurgebied "Cerhagen" - ideaal 
voor wandelen en fietsen 

Tel. 013/77.25.46. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 
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Afhalen van palinggerechten mogeliik 

Openingsuren- van maandag tot en met donderdag 
12 uur tot 14 30 uur -18 uur tot 21.30 uur 

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

BERICHTEN UfT DE OORLOG 
De oorlog om Kosovo heeft een etnische 
grondslag. De etnische kaart van de 
Balkan: wat zijn dat voor volkeren die in 
de Balkan gedwongen worden om samen 
te leven? En een bezoek aan de Belgische 
strijdkrachten die deelnemen aan de 
acties van de Navo: onze jongens in Bari, 

een reportage. Plus: heeft het Westen dan niets 
geleerd van de etnische genocide van vijfjaar gele
den in Rwanda? En hoe staat het met het onderzoek 
naar verantwoordelijkheid van de wereld voor die 
volkerenmoord? Een gesprek met Alison DesForges 
van de Africa Division van Human Rights Watch. 

N M B S 

DE ONTSPORING VAN 
EHENNE SCHOUPPE 
NMBS-baas Etienne Schouppe werd vorige week 
in verdenking gesteld van schriftvervalsing in jaar
rekeningen. De topman zou geknoeid hebben bij 
het verkopen en terughuren of leasen van zwaar 
spoorwegmaterieel. Daardoor zouden ze balansen 
van de NMBS kunstmatig hebben opgekrikt. 
Maar, als dat allemaal waar is, wie heeft dat dan 
bij de overheid door de vingers gezien? En waar
om? Etienne Schouppe en zijn beschermheren: 
het dossier. 

A F F A I R E 

ZO WERD DEMOL COMMISSARIS 
Hoe kon het gebeuren dat Johan Demol 
commissaris van Schaarbeek werd, terwijl 
men had kunnen weten dat hij banden had 
met de extreem-rechtse groepering Front de 
la Jeunesse? Wie heeft zijn werk niet goed 
gedaan en waarom? Kan er sprake zijn van 
"schuldig verzuim"? Over het schimmige 
verleden van Demol, de gaten in het onderzoek 
naar de Bende van Nijvel en nonchalance in 
de Wetstraat: de reconstructie van een carrière. 
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Saterdag 

AHASVERUS 

„Schouppe blijft ontkennen", 

las Ahasverus 

Een dwarsligger op z'n best 

© 

Gezocht: bondscoach 

Voetbalkennis is niet noodzakelijk een 

nadeel 

© 
De gepensioneerden keerden moe maar 

tevreden van hun sportkramp terug ... 

© 

Zetduivel: 

Janus Fabre 

© 
Het zoontje van Museeuw vond tussen 

de paaseieren ook een MAPei... 

© 
Peter van Petrollegem 

# CULTUUR ^ 

Er wordt nogal eens gezegd dat muziek de 
stilte niet mag breken maar er ruimte 
moet voor scheppen. Dat kan niet wor
den gezegd van een symfonie van Mahler 
die je met zijn smartelijk verhaal aangrijpt 
of van een scène uit een opera van 
Richard Strauss die je met zijn rijkdom en 
klankkleur overweldigt. Wel van de so
nates en kwartetten van Mozart, Beet
hoven en Brahms die ze in de intimiteit 
van hun kamer of wandelend in een park 
schijnbaar achteloos componeren. 

DRIEVULDIG 

Suggestie voor een avond vol muzika
liteit: zet drie solisten op het podium die 
elkaar aanvoelen, die weten wat de be
tekenis is van ragfijn en koloriet, en die 
zichzelf kunnen wegcijferen in dienst van 
de groep. Dat mogen beroemdheden zijn 
als de broze Portugese pianiste Maria 
Joao Pires, de gigantische Franse violist 
Augustin Dumay, en de Chinese cellist 
Jian Wang. Hun persoonlijke muzikaliteit 
staat boven elke twijfel maar wat wordt 
het als zij samen gaan spelen? Mensen 
kunnen niet tegelijk praten, zegt het 
spreekwoord, wel samen-zingen. In het 
PSK wordt het bewijs geleverd. Pires is 
een breekbaar vrouwtje met een grote 
naam. Ze nam al heel wat CD's met 
muziek van Mozart, Schumann en Cho
pin op. Dumay is een reus, letterlijk en 
figuurlijk. Hij zocht vervolmaking bij 
Arthur Gruminaux in Brussel en buigt 
zich hier bijna vaderlijk over zijn beide 
kompanen. Wang wist ooit Isaac Stern te 
boeien en is zoals zijn broers uit het 
Oosten gesloten van aard tot de strijkstok 
over de snaren glijdt. 
Mozart zou Mozart met zijn indien hij 
niet in zijn trio KV 496 uit een populair 
deuntje een reeks briljante variaties wist 
te puren. Maar ook hier is hij toch meer 
dan een geniale speler met noten. Want 
het slotadagio doet aan de weemoed van 
Schubert denken. Je vraagt je af waarom 
het woord pijn niet op het wonderkind 
toepasselijk zou zijn. Piano en viool hou
den mekaar in evenwicht, terwijl de cello 
zich nog beperkt tot een getrouwe na
bootsing van de viool. Beethovens Geis

tertrio ontleent zijn naam aan het mij
merend gefluister in het largo. De cello 
heeft nu haar eigen rol en de muziek is 
typisch voor de vroeg-romantiek: het ik 
komt naar boven en de emotie speelt haar 
rol. De broze Pires haalt felle klanken uit 
haar klavier, Dumay en Wang dialogeren 
met haar, verstild of onstuimig. Brahms 
sluit het concert af. Zoals altijd is hij wat 
hoekig, spaarzaam ook - een kwaliteit die 
door Schoenberg erg werd gewaardeerd. 
Brahms' muziek klinkt als de ruwe bolster 
met het gouden hart die we kennen uit 
diverse anekdotes: soms weerbarstig. 

Muziek 
voor fynproevers 

vaak ook vertederd. De drie instrumen
ten klinken samen als een symfonie of 
even desolaat als een bevroren beeld van 
de Duitse romantische schilder Caspar 
David Friedrich. 

Hier wordt muziek voor fijnproevers ge
maakt waar je - zoals bij de poëzie van 
roland Jooris of van Leonard Nolens -
alleen maar in stilte kan van genieten. 

MENSENMAAT 

Enkele dagen later is de Roemeense pi
anist Radu Lupu in het Brusselse PSK te 
gast. Lupu is een nonconformist die op
names, reizen en interviews schuwt. Zijn 
verschijning heeft iets mysterieus. En niet 
alleen zijn verschijning. Beethovens vijfde 
pianoconcert, om zijn adellijke allures 
met de bijnaam keizersconcert bedacht, is 
zowat voor iedere pianist het meesterstuk 
bij uitstek. 

Bij de een klinkt het concerto briljant en 
groots, een ander verkiest de intimiteit 
van de pianoforte. Lupu lijkt op een 
Griekse pope met een dichterlijke ziel. 
Geen partituur, geen voorkeur voor vir

tuoze hoogstandjes, maar een wat ver-
droomde blik, oogcontact met een alt
viool, een cello of de dirigent, en handen 
die een ongewone Beethoven laten ho
ren: helderheid, meditatie, verwonde
ring, waterval, klokkenspel in de cadens, 
maar in de eerste plaats muziek. Het 
publiek is in trance, Lupu dankt voor het 
applaus met een (h)eerlijk stukje Schu
mann. Geen concerto echter zonder or
kest. De Rus Yuri Simonov heeft het 
Nationaal Orkest van België gekneed tot 
een muzikaal geheel dat Lupu getrouw 
volgt in zijn poëtische benadering. In 
Berlioz' briljante ouverture Benvenuto 

Celltni laten koperblazers en pauken zich 
opmerken. Brahms voelde zich jaren ge
plaagd door de schaduw van Beethoven; 
Zijn muziek heeft dan ook een heel aparte 
klank: gedempte strijkers, pastorale ^ 
houtblazers, plechtige kopers. Zijn sym- | 
fonieën lijken het werk van een architect. ~f 
Simonov kiest in de vierde symfonie van ^ 
Brahms voor klare lijnen en bedwongen 
passie: groots en toch op mensenmaat. 

(wdb) 

Marcel Minnaert-prrjzen uitgereikt 
Op haar jaarvergadering in Inet Vlaams 
Cultureel Centrum De Brakke Grond te 
Amsterdam, heeft de Unie Nederland-
Vlaanderen de Marcel Minnaertprijzen 
1999 uitgereikt. 
Ter herinnering aan de persoon en het 
werk van Marcel Minnaert ("Brugge, 12 
februari 1893 - tutrecht, 26 oktober 
1970) zijn deze prijzen bedoeld om stu
denten, jonge onderzoekers, auteurs en 
verenigingen aan te moedigen wanneer 
zij, in hun werken opzoekingen, ,,gelije 
aandacht besteden aan Nederland en 
Vlaanderen". 
Laureate werd mej. Katelijne Toebak (Nis
pen, Noord-Brabant) voor haar - aan de 
Gentse universiteit voorbereide - werk
stuk Ruimtelijke structuur en ruimtelijk 
beleid In het gebied tussen Antwerpen en 
Rotterdam. In het juryverslag wordt deze 
studie o.m. geprezen omdat de specifieke 
planologische mogelijkheden In het be
sproken gebied krachtig werden aange
toond en ook omdat het blind centralisme 
van zowel Den Haag als Brussel de uit
werking van deze mogelijkheden in de 
weg staat. 
Prof. S.W. Couwenberg, Standaard-redac
teur D.J. Eppink, dr. K. Vande Sande en dr. 
L. Jongen kregen blezondere vermeldin
gen voor hun respectieve publicaties Ne
derland en de toekomst van Vlaanderen, 

Marcel Minnaert 

Vreemde buren, Vrijmetselarij in de Lage 
Landen en Heiligenlevens In Nederland en 
Vlaanderen 
Voor het organiseren van de staatsgren
zen negerende Initiatieven werden Geert 
Castn/cken het duo dr. E. Magnus-prof. M. 
van Sprungel gelauwerd, de eerste om 
namens de Vlaamse Geschiedkundige 
Kring en de Vereniging voor Ecologische 

Geschiedenis (Gent & Rotterdam) een 
symposium te hebben verzorgd over De 
spanning tussen economie en ecologie. 
het duo om voor artsen en milieu-des
kundigen uit Nederland en Vlaanderen 
het thema Milieu en Gezondheid op een 
studiedag te hebben doorgelicht. 
Aan Standaard-redacteur Guido Fonteyn 
viel de eer te beurt om, bij wijze van 
academische lezing, de vraag te beant
woorden.,feA7 Unie Nederland-Vlaande-
ren: blijven de Walen aan de kant staan?. 
Als aanhef voor zijn boeiend betoog had 
dhr Fonteyn er geen moeite mee om 
deze vraag met een ongenuanceerd ,,Ja, 
zij blijven aan de kant staani" te be
antwoorden. 

Voor prof. H. Gysels, voorzitter van de 
inrichtende vereniging, was de aanwe
zigheid van een ruim publiek uit diverse 
wetenschappelijke disciplines de ideale 
gelegenheid om zich, voor de toekomst 
van Nederland en Vlaanderen, met nadruk 
af te zetten tégen wat het „polder-Ne
derlands" of het ,,verkavelings-Vlaams" 
wordt genoemd en te pleiten voor het 
onverminderd sturen op en hanteren van 
het standaard-Nederlands. 

Culdo Van In 
o» info: unie Nederiand-Vlaanderen, 

Hof ter wallen 15, 9820 Merei-
beke. 
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STANLEY KUBRICK 

Je kent het gezegde wel 'Hij was nog niet goed dood of ze waren 

al...'. Met die puntjes kun je overal heen. In het geval van 

cultregisseur Stanley Kubrick is het zo, dat ze na zijn dood bezig 

zijn zijn laatste film te knippen. Het schijnt dat de grote bazen van 

Disney desperaat zijn, en willen dat er enkele nogal vergaande 

liefdesscènes tussen Tom Cruise en Nicole Kidman (in het dagelijks 

leven man en vrouw) in Kubricks zwanenlied 'Eyes wide shut' 

worden uitgemieterd, omdat de film geen 'voor volwassenen' 

kwotering zou krijgen - wat (zeker m Amerika) minder geld in het 

laatje brengt. De opposanten hebben echter bereikt dat er twee 

versies op de markt komen, een zoals de regisseur het zelf wilde, en 

NIEUW IN DE BIOS 

de 'gekuiste' versie. In ieder geval is er heel wat om te doen, 

Kubrick was een controlefreak en zou zich omdraaien in zijn graf, 

als hij wist dat er iemand aan zijn schepping heeft geprutst. 

Kubricks filmografie vermeldt onder andere grensverleggende films 

als 'Lolita', 'Spartacus', 'Dr Strangelove', 'A clockwork orange', 

'The shining', 'Barry Lyndon', 'Full metal jacket' - die allemaal 

controversieel waren en bij sommigen vraagtekens opriepen, maar 

die hem tegelijkertijd goeie kritieken en veelgeld opleverden - en 

'2001: A space odyssey' waarvoor hij de Oscar voor 'Beste 

Regisseur' kreeg. 

Kubrick die niet van deze aarde leek, leefde erg excentriek en 

teruggetrokken. Als hij regisseerde lag dat anders, dan had hij het 

masker op van regisseur en speelde hij die rol dan ook voor

treffelijk. Zijn hunker naar privacy was legendarisch: hij ging zelfs 

zover dat in geen enkele persmap melding werd gemaakt van zijn 

twee eerste vrouwen - ook niet in zijn overlijdensbericht. De eerste 

zou met hem in de klas hebben gezeten, de tweede zou een 

balletdanseres geweest zijn. Zijn derde vrouw Christiane, een 

Duitse van afkomst, schilderde, en Kubrick ging zelfs niet naar 

baar vernissages, alleen uit angst voor de fotografen. De angst is nu 

voorbij. 

Willem Sneer 

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

^fe=# Die Hard Amerikaanse film van John McTier-
nan uit 1988 met Bruce Willis. Politiedetective John 
McClane gaat naar Los Angeles om de kerstdagen 
door te brengen bij zijn vrouw Holly, die er carrière 
maakt bij de Japanse multi-national Nakatomi. Net 
wanneer McClane zijn vrouw in de Nakatomi-zetel wil 
verrassen, maakt een dozijn terroristen zich meester 
van het kantoorgebouw. Het personeel wordt ge
gijzeld Niemand is zich bewust van de aanwezigheid 
van McClane. Schitterende actiethnlier met talrijke 
spectaculaire actiescènes en stunts. Zat. 10 april, 
Kanaal 2 om 2lu.20 

S ^ Spraakmakers: Jerry Springer interview 
van Marcel Vanthllt, de 'halve Amerikaan', met Jerry 
Springer, de maker en presentator van de con
troversiële tv-shows. Zon. 11 april, Canvas om 
22U. 

' ^ ö ' Karakter in het vooroorlogse Rotterdam 
heerst deurwaarder Dreverhan als een tiran over zijn 
'koninkrijk'. Huishoudster Jacoba krijgt een kind van 
hem maar wil niets jnet hem te maken hebben. Het 
Joch groeit op en weet wie zijn vader is. Doordat de 
zoon even koppig is ontstaat een strijd op leven en 
dood tussen vader en zoon. Nederlandse film van 
Diem uit 1997 met Jan Decleir. De film wordt in 3 
delen uitgezonden. Maan. 12 april, Ne<i. 3 om 
20U.24 

tt^ The Mission: Great Balloon Race Docu
mentaire over de pogingen om de laatste „grote 
trofee" van de luchtvaart te winnen, die voor de 
eerste non-stop ballonvaart rond de wereld. Na mis
lukte pogingen van o.m. Richard Branson en Wim 
Verstraeten, slaagde de Breitling Orbiter 3 erin de 
historische tocht rond te maken. Dins. 15 april, BBC 
1 om 23U.35 

Jan Decleir en 
Wlileke van 
Ammeirooy in 
'Antonia'. 
Woens. 14 
april, canvas 
om20u.55 , 

"sSi^ The Preclous Blood Twaalf jaar geleden werd 
in het roerige Ierland de echtgenoot van de pro
testantse Rosie vermoord. Nog steeds kan ze - totdat 
ze weet wie de dader is - haar verlies niet verwerken. 
Ze ontmoet Billy, een man die probeert af te rekenen 
met zijn gewelddadige leven als loyalistische pa
ramilitair. .. Brits drama van John Woods uit 1996 met 
Amanda Burton en Kevin McNally. Dond. 15 april, 
Ned. 1 om 23U.10 

^ ^ The cook, the thief, hls wife and her lover 
Britse controversiële film van Peter Greenaway uit 
1988 met Michael Gambon, Helen Mirren, Richard 
Bohrlngeraa. Een erotisch geladen liefdesverhaal dat 
grotendeels in de keuken van een restaurant speelt. 
Een parabel over extreme levenshonger, die Je sa
voureert dan wel uitspuwt. Vrij. 16 april. Canvas om 
23U.05 
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Flemisch or Flemish? 
That's the question! 
® Het Dagblad voor staatkundige, 

maatschappelijke en economische belan

gen, beter gekend als De Standaard heeft 
onlangs een opknapbeurt gekregen. Ze 
voert ook nog altijd het 'AW-WK' in 
haar kop, kleiner, maar het staat er nog. 
In zijn geheel oogt het dagblad frisser, 
jonger, iets minder 'notaris'. Er zijn ook -
al is dat niet nieuw - regelmatig bijdragen 
en knip-en-plaktoestanden: de marketing 
doet haar werk voortreffelijk. Menig De 
Standaard-lezer moet evenwel vreemd 
hebben opgekeken toen hij op woensdag 
31 maart 1999 bij zijn krant een janus 

kreeg, een magazine voor science, theatre, 

musiCi art, philosophy, architecture, li

terature en fashion. Een English edition 

met Nederlandse vertaling. En gelogen is 
dat laatste niet. Achteraan in het blad is 
voor de Vlaamse De Standaard-lezers - en 
die spreken toch allemaal Engels, mijn
heer! - een vertaling voorzien: klein 
lettertype en bepaald geen pagina-op
maak die getuigt van grote creativiteit. 
Op de impnnf-bladzijde stoot de ge-
interesseerde lezer enkele keren op de 
naam Jan Fabre, Vlaams kunstenaar met 
een brede blik op de wereld. We lezen er 
ook janus is subsidized by the Flemisch 

Community. "Wat doet vermoeden dat er 
iets is misgegaan bij de translations of de 
proof reading want in onze - jawel, be
perkte - Engelstalige woordenschat 
schrijven wij 'Flemisch' zonder 'c'. Ook 
de huisartsen worden verondersteld beter 
publiek en Engelssprekend te zijn: Art

senkrant van 2 april jl. verloot 10 exem
plaren onder huisartsen die De Standaard 
niet lezen. Of zouden zij een exemplaar 
van dit magazine - 'inhoudelijk op top
niveau', 'glanzend', 'een indrukwek
kende lay-out' en 'opgesmukt met fan
tastische afbeeldingen' - willen reser
veren voor hun Engelstalige vrienden? 
Artsenkrant vermeldt overigens niet dat 
janus in het Engels is. En wij ? Wij hebben 
het eens bekeken en stellen voor dat janus 

de volgende keer maar beter in het Frans 
bij De Standaard wordt aangeboden. Cre
ativiteit kent immers geen grenzen. 
Toch? 

Is het overigens ook u opge
vallen hoe weinig aandacht de Vlaamse 
media besteden aan de onrust bij Télé-

Bruxelles ? Zoals geweten wil de Raad van 
Bestuur (RvB) van het Brussels, Franstalig 
regionaal station geen Vlaamse partijen 
toelaten tot de debatten voorafgaand aan 
de verkiezingen. De redactie is het daar 
niet mee eens en geniet de steun van de 
AVBB, de Algemene Vereniging van Be

roepsjournalisten in België. De redactie 
heeft nu een stakingsaanzegging inge
diend voor 14 april a.s. De RvB van zijn 
kant wil van geen wijken weten, officieel 
om het Vlaams Blok wind uit de zeilen te 
nemen. Onafhankelijke juristen, geraad
pleegd door de redactie, vinden de zaak in 
strijd met de persvrijheid en menen ook 
dat Télé-Bruxelles - door de opgelegde 
regel te volgen - zich bloot kan stellen aan 
gerechtelijke vervolging. Bovendien zegt 
de Europese Verklaring van de Rechten 
van de Mens dat niemand gediscrimi
neerd mag worden op basis van taal, iets 
wat nu bij het Brussels station wel lijkt te 
gebeuren. Beter zou zijn het Cultuurpact 
na te leven en op basis daarvan niet-
democratische meningen niet te versprei
den. Serge Moureaux, ondervoorzitter 

van de volledig gepolitiseerde RvB (ook 
het personeel is niet geheel vrij van een 
zeker politiek 'evenwicht'/red.), ziet dat 
dan weer niet zitten en noemt het drei
gement van de redactie er een van 'po
litieke staking'. Binnen de RvB wordt 
inmiddels ook luidop gedacht aan het 
inzetten van gepensioneerde journalis
ten. 

Uit Polen 
Kwesties, maandag 29 maart 1999, Canvas 

In 'Het beloofde land', een Kwes
ties-reportage van Helena Dael-
man, maakten we kennis met en
kele van de naar schatting 20.000 
Polen die (grotendeels) illegaal in 
Antwerpen verblijven en werken. 
Na afloop van deze 'Kwesties' wis
ten we evenwel niet goed wat met 
deze informatie aan te vangen. 
Was dit een aanklacht tegen de 
uitbuiting van de Oost-Europese 
medemens? Of zagen we gewoon 
een reportage over de meer ka
pitalistisch ingestelde, naar ma
terieel geluk zoekende Pool? 
1) De ultbultingsthese: 'Omdat 
het in Polen zo slecht gaat zoeken 
nogal wat inwoners van dat land 
een tijdelijk illegaal baantje in 
West-Europa. Daarzijn ze niet riant 
gehuisvest en werken ze tegen 
een hongerloon. ' Jawel, het was 
allemaal te zien en te horen in deze 
'Kwesties', maar de armoede en 
het leed waren met van dien aard 
dat we naar een rekeningnummer 
zochten. Zo kregen we o.m. te 
horen dat 200 tot 250 fr/u. geen 
uitzondering was. De gemiddelde 
PWA'er krijgt echt niet veel meer. 
Bovendien zagen we ook Polen die 
met hetgeen ze hier in het zwart 
verdienden in hun thuisland een -
ook naar Westerse normen - com
fortabele eengezinswoning neer-
plantten. 
2) De gelukszoekersthese: 'On
dernemende Polen zoeken hier 

een Job en/of een partner. Met het 
verdiende geld hebben ze toe
gang tot het gemiddelde westerse 
comfort.' Ook dat zagen we: men
sen die hoegenaamd niet de be
doeling hadden om definitief te
rug te keren, maar die hier in alle 
illegaliteit een te overleven leven 
leidden. Daartegenover kreeg Je 
ool< te horen dat 120 fr/u. ook 
bestond... 
En dan waren nog vragen als: hoe 
is het in hemelsnaam mogelijk dat 
in Vlaanderen ongeveer 20.000 
mensen illegaal kunnen blijven le
ven en werken in een relatief ge
structureerd circuit? Als er uit
buiting is: waarom mest niemand 
de stal eens uit? En is er geen; 
waarom doet niemand iets aan dit 
zwartwerk op grote schaal? En als 
alleen al in Antwerpen 20.000 Po
len relatief moeiteloos een Job 
vinden, wat moet Je dan denken 
van al die Vlaamse werklozen ... 
Kunnen of willen die niet poet
sen? 
Deze 'Kwesties' was een aanzet 
voor een langere reportage, mis
schien wel een reeks over deze 
problematiek. Als los document 
had hij jammer genoeg erg veel 
blinde vlekken. Wie zover in zo'n 
circuit doordringt, moet de tijd 
krijgen of nemen om al die energie 
ook maximaal te doen renderen. 
Nu was er alleen veel goede wil. 

Krik 
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Knippen 
Enkele dagen geleden kregen wij van de 
kinderen Engels (onze overburen, des
tijds als witte marsjeerders mooi afge
beeld in WIJ) een Intekenlijst aangebo
den waarop wij konden verkondigen dat 
wij het opnamen voor uitstel van dood
straffen. Wat Ik en de aanwezige kin
deren zonder bedenkingen deden, maar 
de houding van mijn echtgenote (vrou
wen zijn altijd wijzer of slimmer) heeft mij 
aan het denken gezet. 

Zij weigerde nl. omdat zij vond dat wan
gedrochten zoals kindermoordenaars on
middellijk mochten worden omgebracht. 
Bijgevolg vroeg Ik mij af of dit niet in
derdaad de meest geschikte wijze was om 
dergelijke schoften terechtvoor hun ver
antwoordelijkheid te stellen... Zou het 
niet echt de meest duidelijke, eenvou
dige en vanzelfsprekende gevolgtrekking 
zijn die men uit zo'n wandaden kan halen 
als men die-in-zo'n-verschrikkelijk-zede-
lijk-gaf-gevallenen iles compagnons du 
trou moral) daadwerkelijk aan de ver-

geefpuf toevertrouwde? 
Anderzijds schijnt het dat men gevaarlijke 
schurken tam kan maken als lammetjes 
als men maar eens de toelating kreeg om 
ze een knipje in hun hersenen te geven. 
Zou het dan maatschappelijk niet bij
zonder lonend zijn om -met handen en 
voeten, met woord en daad voor zo'n 
ingreep te ijveren? 
Maar wat bazel ik, als onze mensen al zo 
lang weten hoeveel er te lomp zijn om 
dood te doen? Volkswijsheid houdt ons 
dus voor dat alleen wie weet wat hij 

uitspookt en doortrapt genoeg is ge
weest voor zo'n aanpak voor de dood
straf in aanmerking komt, of beter laten 
wij ze op tijd knippen, dat moet kun
nen! 
De moeilijkheid blijft dat wij daarmee tot 
nog toe moeten wachten tot ze zich 
blootgeven door een overduidelijke 
schurkenstreek, die voor hen waarschijn
lijk toch naar nog blijft smaken. 

Doif Moors, 
Kapellen 

W E D E R W O O R D 

Desinformatie 
In uw „doordeweekse" commentaren 
(WIJ, 25 maart jl.) wordt schande ge
sproken over Alexandra Colen omdat zij 
consequent, moedig en tegen de mo
dieuze stroom in van het poHtieke cor
recte denken, haar persoonlijk standpunt 
en dat van haar kiezers durft uiten over 
het wetsontwerp nopens de strafrech
telijke bescherming,van minderjarigen. 
Stel u voor, zij durft het aan als volks
vertegenwoordiger, het wetsontwerp op 
een paar punten te bestrijden! Met name 
artikel 23 over de verlaging v4n de sek
suele meerderjarigheid en het loslaten 
van het begrip „aanranding van de eer
baarheid". 

Ik begrijp niet dat WIJ en andere wei-
denkende meelopers in de pers zich druk 
maken over iemand met een afwijkende 
mening. Dat noemt men gemakshalve een 
schande, een monsterverbond, een hetze, 
desinformatie, overtrokken conclusies, 
platvloerse bedenkingen en ander fraais. 
Wié draait hier eigenlijk de bevolking een 
rad voor de ogen? Nergens beweert Co
len dat de andere bepalingen van het 
wetsontwerp niet goed zouden zijn, in
tegendeel zij heeft ze goedgekeurd in de 
Kamercommissie! Wie zorgt hier dan 
voor desinformatie? U zou beter eerlijk 
toegeven dat Geert Bourgeois op het 
laatste nippertje ook op de kar van Colen 
is gesprongen. Wat een komedie. Uit 
ziekelijke haat tegenover een politieke 
tegenstrever permitteert WIJ zich per
tinente leugens. Dat is een schande. Alle 
meningen zijn vanzelfsprekend toegela
ten in WIJ maar zulke grove leugens en 
desinformatie zijn onaanvaardbaar. 

Walter Maes, 
Zwevegem 

Naschrift: WIJ maakt zich niet druk over 
iemand met een afwijkende mening, ook 
VU-kamerlid Geert Bourgeois ver
woordde een afwijkende, weliswaar ge
nuanceerde, mening ten aanzien van het 
wetsontwerp. Wij hebben deze mening 
zonder meer weergegeven. U schrijft dat 
WIJ de afwijkende mening als een 
schande, een hetze, desinformatie, over
trokken conclusies en platvloerse beden
kingen aanziet. Dat is onjuist. Er stond: 
,^et gebrek aan dialoog tussen overheid 

en maatschappij leidde tot desinformatie, 

overtrokken conclusies en platvloerse be

denkingen." 

We schreven wel: „Het is een schande hoe 

Alexandra Colen de bevolking een rad 

voor de ogen heeft gedraaid." Uit het 
beknopt Kamerverslag van 17 maart 
blijkt dat Colen, die zeer lang sprak, met 
géén woord repte over de essentie, de 
fundamentele doelstelling van het wets
ontwerp, met name de betere bescher

ming van vooral minderjarigen, maar ook 
van meerderjarigen tegen seksueel mis
bruik, ook binnen het gezin. De meeste 
seksuele vergrijpen gebeuren binnen het 
gezin, waarvan vrouwen en kinderen het 
slachtoffer zijn. Dat met het ontwerp 
/dergelijk onaanvaardbaar gedrag strenger 
zou worden beteugeld, staat voor Colen 
symbool voor „een mentaliteit van kin-

derhaat." of „de marxistisch-leninistische 

zienswijze op seks, gericht op de on

dermijning van normen, gezinnen, het 

ouderlijk gezag en de liefdesband tussen 

mannen en vrouwen." 

Van bij de aanvang van de discussie in de 
commissie/wtó/e heeft Geert Bourgeois 
bedenkingen geformuleerd tegenover de 
verlaging van de seksuele meerderjarig
heid van 16 naar 14 jaar. Of hij daarmee 
op de kar van Colen gesprongen is, 
durven we ten zeerste betwijfelen. 

ilcea 
Aan het lijstje van anti-Vlaamse zaken zou 
ik er nog een willen aan toevoegen. De 
meubelzaak Ikea meende in heel het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 
mooie kleurenbrochure té moeten ver
spreiden. Eén probleem: deze is volledig 
eentalig in het Frans opgesteld! Voor Ikea 
zijn dus alle inwoners van Brussel Frans
talig, maar in haar vestigingen in Ternat 

en Zaventem (die trouwens in Vlaan
deren zijn gelegen) staat alles wel in twee 
talen aangeduid. Ikea gaat dus regelrecht 
de toer van het FDF op: Brussel Frans
talig en de Vlaamse Rand tweetalig... 
Dergelijke beledigingen hoeven wij als 
Vlamingen niet langer te slikken! 

Kristof Agache, 
Brussel 

KOSOVO 71 

Het debat over voor- en tegenstanders 
van militair geweld mist elke grondslag. 
(WIJ, 1 april jl. - Dialoog hervatten). 

Niemand, behalve misdadige leiders, is 
voor geweld! ledere verstandige mens wil 
een vreedzame oplossing. Geweldloos
heid is alleen zinvol zolang er géén men
senlevens vallen. De publieke opinie en 
vooral de belaagde slachtoffers willen en 
schreeuwen om hulp in nood. Met woor
den, ja, anders met geweld de moorden 
doen ophouden. 

Ook als blijkt dat een misdadig beleid uit 
wraak voor die interventie nog méér 
moorden pleegt. Een duidelijker bewijs 
dat praten niet helpt bestaat er niet. Dit 
verdraaien door te beweren dat geweld 
méér geweld uitlokt is verantwoorde
lijkheid ontwijken. En verwarring zaaien! 
De geallieerden hebben in 1944 Europa 
bevrijd. Met miljoenen, grotendeels on-

OPGAVE 130 
HORIZONTAAL 
3, Zulke stenen laten van zich 
horen (8) 
?. Met behulp van deze borstel 
kun je tets inwrijven (10) 
10. Onwrikbare steenmassa (4) 
11. Die woont in je nabije om
geving (6) 
12. 'n Tijdje vrijaf (8) 
13. Naar boven! (6) 
14. Een steen om mee te la
chen (5) 
15. Meervoudig glaswerk van 
bescheiden formaat (7) 
16. Niet in de buurt (3) 
17. Opstootje (3) 
18. Kleurloos weilandje (5) 
20. Heei slecht (6) 
21. Kwestie van een of meer 
cijfers (5) 

VERTIOML 
1. Praat die niet te vatten is! 
(13,4.) 
2. De voorkant van een ka
thedraal (9) 

4. Is thuis zowel in Belglè ais in 
Nederland (9) 
5. Daar moet In elk geval een 
bed in staan (10) 
7. Halen en brengen (9) 
8. Het daiDpere mannetje uit 
een plaatjesboek (9) 
9 Opnieuw neerzetten (11) 
19. Watje voor je geld kiest om
dat dat 't verstandigste lijkt (6) 

OPLOSSING 
OPGAVE 129 
Horizontaal: 1. spek; 4, ope
ning, 6 doorverteld, 7, man
darijn; 9. tabak; 10. lijnen; 12. 
domme wezens, 15,'luren; 16. 
geolied; 17. elk; 18. nis. 

Verticaal: 1. spinet, 2 eng, 3. 
wegrenners, 4. onvermijdelijk; 
5. zonde, 6. dramaserie, 8. 
naamloos; i i . vendel, 12. da
gen; 13. mul; 14, wee. 

Frans De Bniyti had alles cor
rect en wint deze week. Hij 
woont aan de R Gobaertsiaan 

schuldige doden door hun interventie. 
Iedereen die bevrijd wilde worden heeft 
dat uitbundig toegejuicht. Ook Rusland 
en China. Een oplossing? Al de op
posanten van geweld gaan naar de oor
logsmisdadigers. Misschien laten zij zich 
overreden. Zou werkelijk de goedkoop
ste humanitaire oplossing zijn. De landen 
die bevriend zijn met een onrustig land en 
gekant zijn tegen militair ingrijpen van 
bepaalde landen of een groep, sturen hun 
eigen bemiddelaars en troepen om de rust 
te herstellen. 

Willy Degheldere, 
, . Brugge 

KOSOVO / 2 

Er worden door NAVO voor miljarden 
oorlogsinspanningen geleverd om de 
Kosovaren te redden, en dat is uiteraard 
erg begrijpelijk. Al die miljarden worden 
opgebracht langs belastinggelden. Maar 
wat ik niet begrijp is dat hulporganisaties 
bij ons komen aankloppen om de vluch
telingen te helpen, daarvoor heeft NAVO 
blijkbaar geen belastinggeld over. Zo be
talen zij die menslievend zijn tweemaal. 
Of is het zo dat de hulporganisaties deze 
gelegenheid aangrijpen om hun kas te 
spijzen, want iedereen weet natuurlijk dat 
er nogal wat 'administratiekosten' zijn. 

Walter A.P. Soethoudt, 
Antwerpen 13 

26 te 2970 Schilde en krijgt 
binnenkort zijn prijs thuisbe
zorgd 
De bnefkaart met de oplossing 

van opgave 130 verwachten wij 
ten laatste op maandag 19 april 
a.s. op ons adreS' Barrikaden-
pleln 12 te 1000 Brussel. 
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Etienne Van Vaerenbergh 
Vlaams parlement 

Etienne Van Vaeren
bergh (°1944) is een 
zeer beminnelijk man 
die in een klein dui
veltje verandert wan
neer de communau
taire kwelgeesten op
duiken in maatschap
pij en parlement. Het 
arrondissement Brus-
sel-Halle-Vilvoorde 
leent zich dan ook uit
stekend voor commu
nautaire toestanden. 
Etienne is een ervaren 
politicus die al In 1977 
gemeenteraadslid in 
Lennik werd om er van 

1985 tot 1994 burgemeesterte worden. Na een vijftal 
jaar te hebben gezeteld in de Kamer werd hij in 1995 
met meer dan 7130 voorkeurstemmen verkozen voor 
het Vlaams parlement. Etiennes politieke interesses 
liggen vooral bij de Binnenlandse Aangelegenheden. 
Niet alleen de taal van het songfestivallied, maar ook 
de splitsing van zijn kiesomschrijving en bv. het 
aanbrengen van 'Vlaams parlement' op de stem
brieven van I3juni e.k. Ook taalwetproblemen vinden 
bij hem meestal wel een oplossing. Etienne kan niet 
overweg met de bedilzucht van nogal wat politici van 
zijn generatie en mocht hij ooit premier worden dan 
zou hij onmiddellijk en drastisch verder de-fede
raliseren In zijn vrije tijd luistert hij wel eens naar licht-
klassieke muziek Op TV daarentegen houdt hij wel van 
flink wat actie. Zoals soms in het parlement! 

Annemie Van de Casteele 
Kamer 

Bij de verkiezingen van 1995 was Annemie Van de 
Casteele {°1954) één van de VU-kandidaten die het 
langst moest wachten op een bevrijdend 'verkozen'. 
Nochtans had ze meer dan 9.350 voorkeurstemmen. 
Het was haar eerste nationaal mandaat, na jarenlange 
Inzet in de gemeenteraad van Affllgem. Haar politieke 
inzet IS de afgelopen vier jaren alleen maar gegroeid 
en meer dan eens heeft ze gebruik kunnen maken van 
wat ze geleerd heeft tijdens haar studies Staats- en 
Bestuurswetenschappen. Deze apothekeres - want 
ook dat is ze - is gehuwd met Dirk De Nui en samen 
met hem kijkt zij toe op de studies van Stijn en Jeile. 
De jongste vier jaar heeft Annemie zich, als VU-
fractieleidster in de Kamer, dikwijls doen opvallen met 
tussenkomsten over onder meer de Sociale Zeker
heid. Haar vuurproef heeft ze met glans doorstaan, 
maar ze betreurt het wel dat de parlementsleden in 
feite weinig echte controle kunnen uitoefenen op het 
regeringswerk. Daar komt nog bij dat de ministers met 
hun voorstellen vaak eerst naar de pers en pas daarna 
naar het parlement stappen. Annemie is vastbesloten 
om met de VU te blijven ijveren voor een een splitsing 
van de Sociale Zekerheid en volledige Vlaamse fiscale 
bevoegdheden. 

De ene doofpot is de andere 
niet, meestal is hij wel potdoofi 

Beste Doofpotmeneer, 
Kunt gij mij zeggen waarom gij 
uw hand op uw hoofd houdt? 
Hebt gij ook iets te verbergen 
misschien? 

Titel in De Standaard (3/04): 
„Milieubarometer van zwart 

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

Vandaag geven we in 'De 5 ' het woord 

aan Reinhilde Raspoet (°1934), een dame 

uit Overijse met het Vlaams hart op de 

juiste plaats. „Ik ben als oudste van vijf 

geboren in een Vlaams-nationale familie" 

vertelt ze. In de naoorlogse jaren kwam 

Reinhdde tot het inzicht dat de Vla

mingen maar één kans hadden om niet te 

verfransen: de krachten bundelen. „'La 

Belgique sera latine, ou ne sera pas' werd 

gezegd. Na de oorlog waren sommige 

Franstaligen de Vlamingen liever kwijt 

dan rijk." 

Reinhilde kent de VU al sinds haar ont

staan, mede door het feit dat ze se

cretaresse was van advocaat Daniël De-

Reinhilde Raspoet bij een tussenkomst 
op het vu-ledencongres in 1997. 

10de plaats voor het Vlaams parlement 

1375 voorkeurstemmen." 

SPLITSEN! 

Reinhilde woont in een bijzondere kie

somschrijving. Voor het Vlaams parle

ment is er een verkozene voor een Frans

talige lijst (Union Francophone). „Door 

Ik ben radicaal 
geworden 

coninck, oprichter van de Brusselse VU. 

„Sindsdien heb ik altijd voor de VU 

gestemd." zegt de Overijse afdelings

voorzitster. Politiek actief werd ze pas in 

1988. „Bij de gemeenteraadsverkiezin

gen van '88 kon men op de VU-lijst nog 

mensen gebruiken. Toen hebben schepen 

Marcel De Broyer en voorzitter Henri 

Otte mij gevraagd om op een lijst te staan. 

Na enkele dagen bedenktijd heb ik 'Ja' 

gezegd. Politiek interesseerde mij wel en 

dat ik mij in de VU kon terugvinden wist 

je al." Hetzelfde jaar was Reinhilde ook 

kandidate bij de interne bestuursverkie-

zingen: ze werd afdelingssecretaris en 

klom door de jaren heen op tot on

dervoorzitster van het arrondissement 

Halle-Vilvoorde. Op 13 juni neemt ze 

voor de tweede keer deel aan de nationale 

verkiezingen. „In 1995 haalde ik op de 

het Franstalig imperialisme - want een 

ander woord is er niet - ben ik radicaal 

geworden. In de Rand vestigen zich veel 

kapitaalkrachtige Franstaligen. Het is er 

dan ook groen en mooi, maar het gevolg 

is dat de prijzen van de bouwgrond er 

stijgen. Die Franstalige nieuwelingen wil

len zich bovendien niet aanpassen aan de 

streektaal en de Vlaamse cultuur. Als ik in 

de supermarkt sta vraag ik me soms af of 

Overijse Franstalig is. Vlamingen zijn 

anders: wanneer zij naar Nijvel - amper 

lr^ 14 

Vlaams Parlement 

1. Etienne Van Vaerenbergh (Lennik) 
2. Lieve Maes (Zaventem) 
3. Lieven Ral (Steenokkerzeel - ID21) 
4. Willy Segers (Dilbeek) 
5. Reinhilde Raspoet (Overi|se) 
6. Robin Ramakers (Vilvoorde) 
7. Etienne Keymolen (Asse) 
8. Marleen Destrycker (Herne) 
9. Veerie Wi|fels (Zemst) 

10. Roger Swillen (Kampenhout) 
11. Juul Denayer (Halle) 

Opvolgers 

1. Nora Tommelein (Vilvoorde) 
2. Roel Anciaux (Meise) 
3. Norbert Waegeman (Grimbergen) 
4. Koen Menu (Hoeilaart) 
5. Linda Van Den Eede (Roosdaal) 
6. Richard Peeters (Wezembeek-Oppem) 

Kamer 

1. Annemie Van de Casteele (Affllgem) 
2. Kristin De Winter (Brussel) 
3 . -
4. Lieve De Witte (Machelen) 
5. Erie De Greef (Halle) 
6. Mieke De Brabander (Hoeilaart) 
7. Emiel Saerens (Asse) 
8. Roger Artois (Zaventem) 
9. Wim Durang (Lennik) 

10. Siegriet De Schepper (Brussel) 
11. Paul Van Den Bosch (Dilbeek) 
12. Annemie Cloesen (St.Pieters-Leeuw) 
13. Bart Saudemont (Vilvoorde) 
14. Marleen Moyson (Overijse) 
15. Wim Lauwaert (Herne) 
16. Kaat Servotte (Meise - ID21) 
17. Piet Caudron (Jette) 
18. Greet De Grave (Zemst) 
19. JP Van Haesendonck (Halle - ID21) 
20. Monique Philips-Froment (Wemmei) 
21. Albert Coen (Londerzeel) 
22. Damienne Anciaux-Tant (Brussel) 

Opvolgers 

1. Greet Claes (Liedekerke) 
2. Waker Muls (St.GiUis) 
3. Geert De Cuyper (Lennik) 
4. Kris De Mars (Meise) 
5. Marie-Louise Thiebaut (Kampenhout) 
6. Staf Kiesekoms (Ternat) 

naar groen." Als dat geen s tem
mingmakeri j is ! 

Krant berekent dat helft van de 
zetels al toegekend is en verklapt 
ook aan wie. 
Straks zegt redactie ook nog 
voor wie wij moe ten s t emmen! 

20 km. verder - gaan winkelen spreken ze 
Frans. Als wij niet opletten hebben we 
binnenkort nog een Franstalige burge
meester." De mensen weten Reinhildes 
inzet te waarderen: het ledental van haar 
afdeling blijft stabiel, ieder jaar opnieuw 
heeft ze weinig moeite om de VU'ers in 
haar gemeente een lidkaart te verkopen. 
Blijft de vraag waarom het arrondis
sement Brussel-Halle-Vilvoorde voor de 
Kamer best gesplitst wordt: „Brussel is 
een meertalige realiteit en de Vlaamse 
Rand wordt daarin meegezogen. En zo
iets kan niet. Trouwens: ook het ge
rechtelijk arrondissement moet worden 
gesplitst." 

(gv) 

Kiesomschrnying 
Brussei-Haiie-

Vilvoorde 

Op 21 mei 1995 telde Brussel-
Halle-Vllvoorde (BHV) voor de Ka
mer 941.762 ingeschreven kie
zers. We beperken ons tot de 
grootste Franstalige en de zes 
Vlaamse partijen. Voor het Vlaams 
parlement waren er In Halle-VII-
voorde (HV) 403.938 Ingeschre
ven kiezers. 
Van de 111n HV te verdelen zetels 
voor het Vlaams parlement haalde 
de VU er In de persoon van Etienne 
Van Vaerenbergh één binnen. De 
partij haalde 9,43% van de stem
men en bekwam daarmee de 
vijfde plaats. Grootste was de CVP 
(24,46% - 3 zetels), vóór de VLD 
(20,7% - 3 zetels) en de SP (12,16% 
-1 zetel). Het Vlaams Blok (11,97% 
- 1 zetel) was vierde en Agaiev 
(6,1% - 1 zetel) sloot de rij van de 
grote Vlaamse partijen. Van alle 
stemgerechtigden stemde er 
7,51% blanco of ongeldig. Het UF -
een koepel voor Franstaligen -
haalde 11,72% van de stemmen en 
1 zetel. 
Van de 22 in BHV te verdelen zetels 
voor de Kamer haalde de VU er 
met Annemie Van de Casteele één 
binnen. De partij haalde 3,45% van 
de stemmen en stond daarmee op 
de vijfde Vlaamse plaats. Grootste 
was de CVP (9,97% - 3 zetels), vóór 
de VLD (8,40% - 2 zetels) en het 
Vlaams Blok (5,8% • 2 zetels). De SP 
was vierde (5,39% - 2 zetels) en 
Agaiev zesde (2,33% -1 zetel) in de 
rij van de grote partijen. Van alle 
stemgerechtigden stemde er 6,5% 
blanco of ongeldig. Het PRL-FDF 
haalde 18,4% van de stemmen en 5 
zetels. 

CAMPACNESECRETARIAAT 
Christine De Jonghe, Steenweg op 
Ninove 230, 1700 Dilbeek, tel. 
02/567.02.87, fax 02/567.15.22. 
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Cazettenpraat 
„Plots beginnen de politieke partijen met veiligheidsplannen te 

wapperen, ool< zij die deerlijk faalden in hun beleid." Jan Wauters in De 
Morgen var\ 30 maart 1999. 

„De naam 'Vlaamse Raad' is uit het taalgebruik verdwenen. Maar 
nu mag hij weer afgestoft worden. Want bij de verkiezingen van 15 juni 
zal er toch 'Vlaamse Raad' op de (...) stembrief staan. En hoe komt dat? 
Omdat de federale overheid er de voorbije vier jaar niet in geslaagd is, 
niet aan gedacht heeft, het de moeite met gevonden heeft om ook de 
Grondwet aan te passen aan de nieuwe federale situatie. De zaak afdoen 
als een onbelangrijk detail of als spijkers op laag water zoeken, is niet 
correct. Dit is slecht bestuur." Luc Standaert, editorialist, in Het Belang 
van Limburg \/an 31 maart 1999. 

fe „Een ander probleem van de Vlaamse bejaarden in Brussel is het 
taalprobleem. Ondanks wetten en allerhande protesten blijven zie
kenhuizen, OCMW's en hulpverleningsdiensten Vlaamse bejaarden alleen 
in het Frans te woord staan met alle gevolgen van dien." Peter Van 
Breusegem, huisarts en VU-kandidaat op de VLD-VU-0-lijst In Brussel, in 
Raak, maandblad van de KWB, van april 1999. 

,,BV's die vooral als stemmentrekkers op een lijst worden gezet, 
lossen de verwachtingen niet altijd in." Fred Erdman in Dag Allemaalyan 
30 maart 1999. De SP voert in haar pamflet Doensian maart 1999 Belle uit 
'De Mol', Reddy De Mey, Jo Leemans en Kathy Lindekens 'boegbeeld van 
Kom op tegen Kanker' op ... 

„D'accord, la lol qui impose un controle federal aux gou-
vernements régionaux est dicutable. Elle fait raler les ministres wallons 
aussi. Malseux la respectent. (...) Si Van den Brande n'est passanctlonné, 
- même symboliquement -, i'autorité du pariement federal sera ou-
vertement bafouée. Cela n'arrive que dans les républiques bananières. Et 
encore ..." Commentaar in Le Matin van 1 april 1999. 

„(...) het staat in gegoede kringen goed de zwakkeren met de 
rug aan te kijken. Dat parvenu-racisme bedreigt eerder de VLD dan 
andere partijen." Johan Leman In De Standaard van 2 april 1999. 

„Sommigen verwijten ons dat wij door onze aanklachten de 
eurohaters de wind in de zeilen blazen. Het is een flauw argument. Je 
schiet toch niet op de pianist die de opdracht kreeg een slecht stuk te 
spelen?" Bart Staes in De Morgen van 2 april 1999. 

In debat 
Dinsdag 20 april 

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

Woensdag 21 april 

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

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

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

Donderdag 22 april 

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

Vrijdag 23 april 

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

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

Zaterdag 24 april 

• Politiek debat over „Atoomw^apens in 
Kleine Brogel". Van 17u. tot 18u.30 in 
Kleine Brogel. M.m.v. Patrick Van
krunkelsven. 

Donderdag 29 april 

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

Dinsdag 4 mei 

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

o» Info over debatten met medewerking 

van Patrik Vankrunkelsven bij Ca

milla Geerts, 02/219.4930. M.m.v. 

Bert Anciaux: Eva Clarysse, 

02/223.39.33. Andere parlementai

ren; Koen T'Sijen, 02/219.49.30. 

c» Meer debat- en sprekersnieuws in de 

agenda. 

o» WIJ neemt graag debatnieuws op 

waaraan W-mensen actief deelne

men. Seintje naar Hilde De Leeuw. 

Het Masereelfor)ds Brussel nodigde vo
rige week drie kandidaten van 
vreemde oorsprong uit. Ze hadden met 
elkaar gemeen dat ze op Vlaamse lijs
ten in Brussel kandideren. Het debat 
werd ofschoon nooit bitsig geen echt 
'ons-kent-ons'-onderhoud. Daarvoor 
verschilden de kandidaten te veel van 
stijl en aanpak. Nebahat Acar (CVP) 
werkt op het kabinet van minister 
Crouwels. Ze is van Turkse afkomst. De 
advocate Yamila Idrissi is van Marok
kaanse oorsprong en werkt op het SP-
kabinet Peeters. Ze is onafhankelijk 
kandidate op de SP-AgaIev lijst. Fouad 
Ahitiar. tot slot, die opkomt als on
afhankelijke kandidaat op de VLD-VU-0 
lijst is van Marokaanse afkomst. Hij is 

kansen van allochtonen betekend dat 
ik Marokkaans nationalist ben, dan ben 
ik dat ook." 
De SP-agaIev kandidate pleitte voor 
maatregelen van de overheid om jobs 
af te dwingen voor allochtonen. Acar 

Nieuwe Brusselaars in debat 
halftijds groentenverkoper en hatttijds 
verantwoordelijk voor de jongeren
werking in hartje Molenbeek. 
Over het cruciaal belang van onderwijs 
en tewerkstellingskansen voor de 
Brusselse migrantengemeenschap 
was er overeenstemming. De drie be
treurden ook het uitstellen van het 
stemrecht. Acar deelde de frustratie 
om als Limburgse inwijkeling in winkels 
en in openbare diensten niet in haar 
taal (het Nederiands) bediend te wor
den. Ahidar reageerde kort op een 
kritische vraag uit de zaal omtrent het 
feit dat de lijst waar hij op staat pleit 
voor gewaarborgde vertegenwoordi
ging: ,,Als opkomen voor tweetalig
heid betekent dat ik Vlaams nationalist 
ben, dan ben ik dat, als opkomen voor 

meende dan weer dat het onderwijs de 
toegang is tot meer kansen voor mi
granten. Ahidar had graag gezien dat 
élle inwoners, van welke afkomst dan 
ook betrokken zouden worden bij vei
ligheid en netheid van de stad. De 
allochtonen zijn - zoals de Brusselaars -
niet alleen de oorzaak ervan, ze heb
ben er - zoals de Brusselaars - ook last 
van. 
Al bij al was dit Brussels debat tussen 
inwijkelingen (Acar en Idrissi) en een 
autochtoon (Ahidar), tussen analyse en 
praktijk, waarin ieder zijn sterke en 
zwakke kanten had. In een debat bot
sen ze op hun tegenstellingen, in een 
Brussels beleid zouden ze elkaar aan
vullen. 

Johan Basillades 

Ook 'nieuwe 
Brusselaars' 
hebben last 
van 

onveiligheid 
en zwerfvuil. 

15 

Waar is Albeit Lavens 
gebleven? 

De trouwe kiezers van Jan Lenssens moeten 
op 15 juni niet meer op zoek gaan naar hun 
plaatselijk CVP-boegbeeld. Hij had best nog 
eens mogen meespelen - de minzame Den-
dermondenaar valt pas volgend jaar onder de 
hakbijl van de leeftijdsgrens - maar hij oor
deelde zelf dat een kwarteeuw volksverte
genwoordiger mogen zijn meer dan vol
doende is. Niet weinigen zullen zonder twijfel 
instemmend knikken en terecht vinden dat 
Jan Lenssens een man is met veel gezond 
verstand. En dus geen Jan Lenssens meer op 
de CVFlijsten in Dendermonde-Sint-NIklaas. 
Een vaste bron van journalistieke inspiratie 
tijdens een verkiezingscampagne is de vraag 
naar wie doet dit keer niet meer mee. Omdat 
hij of zij zoals Jan Lenssens vindt dat het 
welletjes is of omdat de partij (al dan niet 
gelukkig) ooit een leeftijdsgrens invoerde 
zodat de betrokkene na een lange en vrucht
bare politieke loopbaan vriendelijk, maar 
dringend verzocht wordt om nu toch maar 
thuis te blijven. Laat we meteen duidelijk zijn, 
de groep 'niet-vrijwilligers-om-op te stap
pen' is zonder twijfel hopeloos veel groter 
dan de eerste ploeg. Trouwens, die leef
tijdsgrens heeft de politiek noodgedwongen 
moeten uitvinden. Om te voorkomen dat nog 
anderen zich wilden spiegelen aan het voor
beeld van de iegendansche Antwerpse so
cialist Camille Huysmans die toch nog eens 
wilde optreden als hij al lang meer dan ne
gentig jaar jong was. De 77-jarige Leo Tin-

demans bijvoorbeeld zou het zonder twijfel 
best aardig gevonden hebben als zijn partij 
hem minstens toch nog eens had gevraagd 
om op 13 juni toch weer bovenaan de lijst te 
willen staan. W/aarom niet eigenlijk, de 
Vlaamse Liberalen geven de straks 72 jarige 
Wllly de Clercq toch ook nog een nieuwe 
kans. Of dat van ganser harte gebeurde, dat is 
een vraag die men zich Inderdaad kan stellen. 
Ook voor de meer dan 65-jarige Jos Chabert 
wordt binnen de hoofdstedelijke CVP gedaan 
alsof er geen pari;ijreglement is dat zegt dat 
het uur van de leeftijdsgrens geslagen 
heeft. 
We blijven intussen zitten met onze vraag naar 
André Lavens? Of naar André Bourgeois. Roger 
de Wulf, Ernest Clinne, Antolnne Humblet 
Renaat Van Elslande, Paul Meyers, Luc Dhoore 
en nog vele anderen 'namen' die de voorbije 
dertig jaar mee het grote nieuws maakten in 
de Brusselse Wetstraat. Over elk van hen 
hebben we journalistiek 
bericht over hun ministe
rieel doen en laten. 
Toen kwamen er verkie
zingen. De beruchte leef
tijdsgrens? Of hielden ze 
de eer voor zichzelf? Wij 
bleven wel wat verweesd 
achter Met niets meer 
dan een steeds meer ver
vagende herinnering 

Mare Piatei 

8 april 1999 
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Willy Kuijpers, 40 jaar campagnegeschiedenis, wordt nog wat bijgewerkt door 
Isolde. Ben hoofd mag niet teveel blinken. De campagnefoto's 

Tony De Ceurt, artistiek directeur van campagnebureau Morael. overloopt met 
Herman Lauwers de verschillende poses. 

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, 
komt men binnenkort VU&ID-affiches 
tegen. De lijsttrekkers en andere 'per
sonalia' verzamelden op dinsdag 30 en 
woensdag 31 maart jl. op het Barri-
kadenplein om zich door Gerald Dauphin 

te laten vastleggen op de gevoelige plaat. 
Dauphin was daarmee niet aan zijn proef
stuk toe: al in de jaren '70 werkte hij voor 
Hugo Schiltz' Antwerpse campagne - hij 
werd in een blad ooit omschreven als 'de 
hoffotograaf van Hugo Schiltz' - later 
werden ook enkele nationale campagnes 
zijn deel. Wachten was de belangrijkste 
activiteit van de namiddag. Kandidaten 
komen, laten zich onder handen nemen 
door een visagiste en nemen plaats voor 

de lens. Voorbeelden met nepmodellen en 
neptekst tonen aan hoe het kan, niet hoe 
het moet. Van tijd tot tijd worden de 
opnames stilgelegd: een bril die teveel 
licht weerkaatst, een voorhoofd dat het 
dreigt te begeven onder de warmte, een 
kapsel dat niet meewil, handen of een 
hoofd die buiten 'het kader' dreigen 'te 
vallen'. Van iedere kandidaat worden een 
30- tot 40-tal plaatjes geschoten, het beste 
zal uiteindelijk op een affiche prijken. 
Zonder 'retouches', puur natuur. Ge
lukkig maar dat er voor VU&ID alleen 
mooie mensen kandideren! 

(gv) 

• foto's: P. Janssens 

Gerald 
Dauphin: de 
vu-
hoffotograaf' 
van dienst. 

CLV Alliantievoorzitter Bert Anclaux komt een kijkje nemen wanneer Lieven Latoir ID-
kandidaat en burgemeester van Sint-Lievens-Houtem, naar het vogeltje komt kijken. 

ID21-woordvoerder Vincent Van Quickenborne - trouw lezer van het beste 
Vlaamse weekblad - in overleg met de kenners. 

'ir.-^ 

Karel Van Hoorebeke houdt zijn 
naamkaartje voor de lens: Bekende 

VU'ers zijn voor de fotograaf niet ook 
altijd Bekende Vlamingen. 

Het jongste vu-parlementslid, Kris 
Van Dijck, voor zijn foto: 

'Zit mijn jasje goed, 
zit mijn dasje goed?' 

De fotograaf zorgt ervoor dat Mieke Van Haegendoren voldoende licht heeft 
voor haar eerste VU-campagne. 16 
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