
P remier Dehaene weigerde om com
munautaire artikelen voor herzie
ning van de grondwet vatbaar te 
verklaren. Niet weinigen stellen 

openlijk de vraag of Dehaene moedwillig 
een volgende staatshervorming met nog 
eens vier jaar wil uitstellen. PRL-fractielei-
der in de Kamer van Volksvertegenwoordi
gers, Didier Reynders, richtte zich tot de 
CVP- en SP-fracties. Hij is tevreden dat 
deze „hebben ingezien dat het geen zin heeft 
het communautaire debat tijdens de volgende 
zittingsperiode te doen oplaaien!' Reynders 
was bijzonder opgetogen over het feit dat 
de regering haar mening heeft herzien be
treffende een aantal nog niet uitgevoerde 
bepalingen van het Sint-Michielsakkoord. 
Bedoeld wordt de beloofde defederalisering 
van de gemeente- en provmciewet. 

Ooit zal deze misrekening Dehaene 
en zijn partij zwaar worden aangerekend. 
Niet in het mmst omdat de rabiate francof-
onie intussen toeneemt. Ook aan Vlaamse 
zijde stijgt het communautair radicalisme. 
Dat bleek tijdens het 62ste Vlaams 
Nationaal Zangfeest. ANZ-voorzitter Hugo 
Portier (foto) haalde fel uit naar premier 
Dehaene. „Deze locomotief stoomt van mi
nachting voor de Vlaamse ontvoogding. Hij is 
de sporen volledig kwijt." Portier schetste het 
profiel van een goed Vlaams politicus. Op 
basis daarvan „kan Dehaene maar heter op

stappen." Ook Waals minister-president 
Robert Collignon (PS) kreeg een sneer. „ U 
bent de geestelijke vader van het antidemocra
tisch staatsnationalisme in Wallonië." 

Onder het motto Geen macht die ons 
stuit werd bekend gemaakt dat meer dan 
24.000 Vlamingen de petitie over het op
stellen van een Vlaamse grondwet hebben 
ondertekend. De eis tot het opstellen van 
een sterk democratisch gezinde Vlaamse 
grondwet werd eertijds door het verbond 
VOS voorop gesteld. Vlaams minister van 
Binnenlandse Aangelegenheden Leo Peeters 
(SP) sprak zich daar onlangs positief over 
uit. 

Het zou pakweg vijfjaar geleden ook 
ondenkbaar geweest zijn dat de directeur 
van het weekblad Trends tijdens een mani
festatie als het Zangfeest openlijk zijn steun 
zou komen toezeggen voor een onafhanke
lijk Vlaanderen. ,, U en ik delen een droom, 
een onafhankelijk Vlaanderen in een Europese 
statenbond', zo riep Frans Crols uit. 

Davidsfondsvoorzitter Femand Van 
Hemelnjck had vooral een verwittiging op 
zak. „ Vlamingen die zouden menen dat wtj 
ons uit Brussel kunnen terug trekken, 
dwalen." Tegelijk droeg hij de Brusselse 
Vlamingen op de uitgestoken hand van de 
Vlaamse gemeenschap te reiken. 

(evdc) 
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H oe meer 13 juni nadert hoe bitsiger 
de debatten worden Dit is normaal, 

alle partyen - ook deze die samen hebben 
geregeerd - scherpen hun profiel aan 
Allengs groeit ook de verscheidenheid aan 
thema's, o m door de oorlog op de 
Balkan, door de sociale problematiek die 
uit toespraken van 1 mei en Rerum nova-
mm klinkt En dan zijn er nog de uitbars
tingen van geweld tegen en door mensen 
van vreemde afkomst 

waren er nooit zoveel mensen werkloos 
Nog dezer dagen brachten de kranten het 
heuglijke nieuws dat de Vlaamse werkloos
heid beneden de magische drempel van de 
150 000 IS gedaald 148 008 uitkeringsge
rechtigde volledig werklozen, een cijfer dat 
sinds eind 1990 met meer werd gehaald 
WIJ verheugen ons daarover, maar welke 
cijfers moeten wij nu geloven de gepubli
ceerde of de naakte' Want om deze score 
te bereiken werden vanaf 1996 de werkio-

Aan thema's geen nood 
Wat Kosovè betreft herhalen wij onze stel
ling dat de Navo aan bezinning toe is Van 
die adempauze moet secretans-generaal 
Solana gebruikmaken om een balans van 
de vernieling bekend te maken én om eer
lijk in te lichten over de kansen op onder
handelingen De uiteindelijke bedoeling 
moet blijven vrede brengen over de hele 
regio Dit kan enkel wanneer Belgrado aan 
al de volkeren binnen ex-Joegoslavie vol
doende autonomie geeft, als alle Kosova-
ren opnieuw naar hun land kunnen om er 
als vrije mensen te leven 
Ander thema is de tewerkstelling Elk debat 
daarover geeft de meest uiteenlopende 
cijfers, voor de enen waren er nooit zoveel 
mensen aan het werk, voor de anderen 

ze 50-plussers uit de statistieken gehaald, 
ongeveer 150 000 in heel België Wij heb
ben de indruk dat men deze leeftijdsgroep 
nogal vlug uit de markt schrijft, terwijl zij 
een enorme berg aan kennis en ervanng 
vertegenwoordigt Uit de cijfers kan men 
ook leren dat het aantal werklozen dat een 
baan zoekt, de met-werkende werkzoeken
den, zeer hoog ligt Ruim 5% of ± 340 000 
mensen Die groep aan een baan helpen 
blijft de grote uitdaging waarmee elk kabi
net geconfronteerd wordt Node moet 
worden aanvaard dat er met voor iedereen 
een (gepaste) job klaarligt, maar allen in de 
grootst mogelijk mate aan werk helpen be
hoort tot de meest zinvolle sociale en eco
nomische opgaven 

Ondertussen klinken de benchten uit de 
werkgeverswereld bijzonder tegenstrijdig, 
terwijl de werkloosheidscijfers dalen wor
den onvoldoende mensen gevonden om 
bepaalde openstaande betrekkingen in te 
vullen We denken hier o m aan leerkrach
ten die er plots te weinig zijn ,,daar waar 
men er vroeger mee de straten plaveide", 
zoals de volksmond zegt Maar ook door 
sommige statuten komen werkzoekenden 
met terecht omdat werkgevers verleid 
worden door overheidstoelagen die aan 
weer andere statuten gekoppeld zijn Er is 
ook het probleem van de laag- en onge-
schooldheid, voor velen een handicap met 
verstrekkende gevolgen Maar ook her
scholing wordt onvoldoende uitgespeeld, 
ook al IS het aanbod breed en interessant 
Men maakt graag de vergelijking met 
Nederland dat geprezen wordt voor zijn 
grote aangroei van banen Deze is inder
daad indrukwekkend Als we aannemen dat 
er in Vlaanderen tussen 1992 en 1998 zo'n 
31 000 banen zijn bijgekomen, dan kwa
men er in Nederland (alle verhoudingen in 
acht genomen) tijdens diezelfde penode 
ongeveer een half miljoen by Dit heeft te 
maken met onze hoge loonkost waardoor 
een werkgever matig geneigd is om nieu
we banen aan te bieden en alles doet om 
via overheidstussenkomst de bestaande 
toestand te vrywaren Dit heeft zyn weer

slag op de economische groei die in 
Nederland dubbel zo hoog ligt dan in 
België In Nederland investeren overheid 
én bedryven, in België zyn de werkgevers 
eerder voorzichtig tot afwachtend terwyl 
de overheidsinvestenngen tot de laagsten 
van de hele EU terugvielen, hoorden we 
onlangs een economist verklaren 
Het overheidstekort verder terugdnngen 
blyft de pnonteit, stelde federaal Be
grotingsminister Herman van Rompuy 
(CVP) in de jongste De Zevende Dag Hy 
sprak met enige trots, maar dan mag de 
minister er eventjes byzeggen dat de wer
kende mensen ook hun centje hebben by-
gedragen om het Maastncht-doel te halen 
Maar het bereikte resultaat, en dat voegde 
de minister er haastig aan toe, is met van 
die aard om de teugels te vieren Het 
steekt schnl af tegen de propaganda van 
sommige partyen, ook deze van de minis
ter, die schermen met gedaalde werkloos-
heidscyfers, met snoepjes die de nu verbo
den verkiezingsgadgets moeten vervan
gen Wy willen de zaken met dramatischer 
voorstellen dan nodig, maar de waarheid 
gebiedt te zeggen dat economische eufo-
ne pynlyk wordt wanneer hier of in den 
vreemde nog zoveel mensen het met te 
weinig moeten doen Halfweg tussen l 
mei en Rerum novarum moet daar aan 
hennnerd wordeni 



Smaken verschillen 
De wetenschap heeft aan België een vette kluif. Geen enkel facet van de verschillende gemeenschappen 

die er leven ontsnapt aan een diepgaand onderzoek. Sinds kort kunnen we alweer een spectaculair 

verschil tussen Vlaanderen en Wallonië aan het lijstje toevoegen: smaak, en wel deze van bier Het Belang 

van Limburg voerde de Luikse socioloog Gaston Marinx op. Die kwam tot de bevinding dat Vlamingen 

tuk zijn op fruitige, zuurzoete smaken, type Leffe Bruin, terwijl de Walen meer zien (en proeven!) in 'n 

bitter biertje, type Orval De Brusselaars zouden dan weer eerder te vinden zijn voor een zuur bier, type 

geuze. Wie de gelukkigen waren die meewerkten aan dit sociologisch experiment, werd niet vermeld. 

• DOORDEWEEKS • 

Het doel 
,,De gretigheid waarmee de wapens worden geproduceerd, 
getest en ingezet, verraadt al de betekenis die aan deze tuigen 
en aan de effecten die ze teweegbrengen, wordt gehecht De 
bereidheid van de regenngen om voor dit matenaal astrono
mische bedragen neer te tellen, gekoppeld aan de weigering 
om dat geld te besteden aan hulp die wèl zou bijdragen tot 
een oplossing van de problemen, bevestigt het vermoeden 
dat het gebruik van de strijdmiddelen het doel op zichzelf 
vormt Hier wordt geen humanitair programma uitgevoerd, 
maar een bloedig ritueel afgewerkt " 

Gerard Bodifee in Knack van 28 apnl 1999 

De meerderheidspartijen wil

len niet dat de rel<eningen van de 

NMBS door het Rel<enhof worden 

doorgelicht. 

De spoorwegen hebben zich 

anderzijds voorgenomen om trein-

l<aarthouders die regelmatig met ver

tragingen te kampen hadden/hebben 

te vergoeden. Dat de maatregel sa

menvalt met een soortgelijk voorstel 

van Test-Aankoop zou toeval zijn. Dat 

laatste, valt te vrezen, is waarschijnlijk 

waar 

Nog meer goede voorne

mens: enkele 'risicolijnen' zullen be
geleid worden door spoorwegpolitie 

in uniform. 

Een voetballer die bij een 

zware tackle het been brak van een 

medespeler is veroordeeld tot een ef

fectieve celstraf. 

Ondanks het computerstem

men zullen de verkiezingsresultaten 

niet sneller dan anders gekend zijn. 

Het gerecht heeft een lijst 

met 4.000 nieuwe namen in het KB 

Lux-dossier Het cijfer van 600 miljard 

fr fiscale fraude doet de ronde ... 

Vlamingen die een huis bou

wen of verbouwen moeten binnen

kort ook voorzien in een regenput. 

Op de stembrieven zal niet ge

kozen kunnen worden voor het 

'Vlaams parlement', maar voor de 

'Vlaamse Raad'. Franstalig volksverte-

genwoordigend België wenste de 

term niet meer te vervangen. De VU 

zal in haar verkiezingspropaganda de 

naam 'Vlaams parlement' aanhouden 

en roept de andere Vlaamse partijen 

op datzelfde te doen. 

^Tot drie op tien landgenoten 

heeft last van een of andere allergie. 

De daders van de spectaculai

re geldroof op de luchthaven van 

Zaventem zijn gevat. 

Tot slot: de verzorging van 

demente ouderen kost de overheid 

jaarlijks 43 miljard fr De totaalkost be

draagt 72 miljard fr 

VOOR VREDE 
Tussen de 3000 en 7000 mensen namen 
zondag jl. in Brussel deel aan de betoging 
Tegen de Oorlog in de Balkan. De beto
ging werd georganiseerd door Het 

Platform tegen de Oorlog in de Balkan. 

Ruim honderd organisaties hadden de 
platformtekst ondertekend Daartoe 
horen vooral jeugdbewegingen, vredes
bewegingen, derdewereldbewegingen en 
kleine christelijke groepen. Ook het 
IJzerbedevaartcomité en het verbond 
VOS hadden de tekst onderschreven. 
De christelijke arbeidersbeweging, noch 
Pax Christi ondertekenden het manifest. 
Ze stoorden zich vooral aan de eis tot 'on
voorwaardelijke' stopzetting van de Navo
bombardementen. Dat klinkt, zo wordt 
aangehaald, te nadrukkelijk als een toegift 
aan de Servische leider Milosevic. De 
bombardementen, zo wordt gerede
neerd, waren noodzakelijk omdat de 
Servische dictator reeds geruime tijd een 
mensonterende etnische zuivering door
voerde. Dit zou eerst moeten ophouden 
en Milosevic zou bereid moeten zijn om 
een politieke oplossing te bereiken, voor
aleer van een stopzettmg met bombarde
ren sprake kan zijn. 

Ook het Platform verwoordt deze eisen, 
maar legde te weinig het verband tussen 
de ene en de andere voorwaarde. Dat 
bracht velen in een zekere geweten
snood. Voor de meeste betogers klonk 
dan ook de oproep tot vrede door. 
Geweld, zo merken de meesten op, biedt 
nauwelijks een oplossing. Ook het eigen
zinnig optreden van de Navo wordt op de 
korrel genomen. De miütaire organisatie 
heeft inderdaad de Verenigde Naties (VN) 
buiten spel gezet. Dat een kritische hou
ding tegenover de Navo ook tot een wel 
erg bedenkelijke mening kan leiden, be

wees de Anti-Imperialistische Bond, 

nauw verwant met de Partij van de 

Arbeid ( PvdA). Aanhangers van deze be
weging zeiden tijdens de betoging 
,Milosevic een warm hart toe te dragen." 

UITLEG 
Agalev ondertekende de Platformtekst 
Andere partijen zoals de Vlaamse sociaal
democraten en vooral VU&ID stuurden 
een delegatie naar de betoging. Ook 
VU&ID kon niet akkoord gaan met de on
voorwaardelijke stopzetting van de Navo
bombardementen. Op het Zangfeest van 
zondag jl. staken VU-kamerleden o l.v 
Pons Borginon de aanwezigen een brief in 
de hand waarin het standpunt van VU&ID 
uit de doeken werd gedaan. „VU&ID pleit 

er voor elke kans op een diplomatieke 

oplossing van het conflict aan te grijpen. 

De Belgische regering moet het tijdelijk 

en voorwaardelijk staakt-het-vuren on

dersteunen. Dit mag geenszins be

schouwd worden als een tolerantie van 

de gruweldaden van Milosevic." 

Daarom staat VU&ID erop dat onderhan
delingen tot de onmiddellijke stopzetting 
van de etnische zuivering leiden. De 
Kosovaren moeten naar Kosova kunnen 
terugkeren en dit moet onder het toezicht 
van een internationale vredesmacht, bij 
voorkeur de VN, gebeuren Het uiteinde
lijk resultaat hoort het zelft)eschikkings-
recht van Kosova te zijn. 
,/n naam van het pacifisme kunnen we 

als internationale gemeenschap geen 

volk laten verdrijven en uitmoorden. 

Deze verantwoordelijk willen en kunnen 

we niet dragen." Dit houdt een waar
schuwing in. VU&ID vreest immers dat 
een mislukking van het diplomatiek over
leg wel eens tot gevolg zou kunnen heb
ben dat de Kosovaren aan hun lot worden 
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overgelaten. Daarom moet „het effect van 

een voorwaardelijke stopzetting van de 

bombardementen voortdurend geëvalu

eerd worden op basis van de vorderingen 

op het diplomatieke veld." 

UITVAL 
In De Standaard van 28 april viel VU-mi-
nister van staat Hugo Schiltz zwaar uft 
naar sommige, zogenaamd progressieve, 
intellectuelen en politici die de Balkan
crisis aangrijpen om alle vormen van na
tionalisme te verketteren en met etnische 
zuivering in verband te brengen. ,fien be

paalde denkrichting heeft de term natio

nalisme op zichzelf reeds taboe ver

klaard. " Schiltz legde duidelijk uit hoe 
het perverse ultra-nationalisme van een 
Milosevic een hemelsbreed verschil uit
maakt met het bevrijdend en democra
tisch nationalisme. 

Opmerkelijk is dat Schiltz ook aanhaalde 
dat de beweringen van sommigen aan de 
basis liggen van het feit dat de SP „er 

maar niet in slaagt om inzake de federa

le ordening van België en inzake de 

Vlaamse politiek een duidelijke lijn te 

trekken De SP is daardoor een hinderlij

ke f actor geworden voor de Vlaamse stra

tegie." 

ANDERE STRATEGIE 
De scherpe uitval van Schiltz is niet in do
vemansoren gevallen. Dat viel af te leiden 
uit de 1-mei toespraken van zaterdag )1. 
Voordien schaamden de Vlaamse socialis
ten, zoals SP-voorzitter Fred Erdman, er 
zich niet voor om naar aanleiding van een 
buitenlandse crisis alle vormen van natio
nalisme over dezelfde kam te scheren 
Het IS duidelijk dat de SP daarmee ook de 
beschadiging van VU-ID voor ogen had. 
Daar is recent verandering in gekomen. 
Voortaan moet VU-ID het ontgelden 
omdat de alliantie een liberaal-econo
misch programma zou voorstaan Dat was 
in feite de strategie die de SP meteen voor 
ogen had, maar de crisis in de Balkan 
deed de partij het 'geweer' van schouder 
veranderen. Tijdens de 1-mei vieringen 
bleek duidelijk dat enkel nog het Vlaams 
Blok in verband wordt gebracht met de 
politiek van Milosevic 

NIET BEGREPEN 
Aan Franstalige zijde heeft men het sig
naal niet begrepen. Daar blijft men een 
perverse gedachtegang aanhouden De fa
natieke minister-presidente van de Franse 
gemeenschapsregering, Laurette 

Onkelinx (PS), gooide gemakshalve dé 
Vlamingen op één zwarte hoop. 
Aanleiding is het decKct-Suykerbuyk dat 
eigenlijk enkel van toepassing is voor die
genen die reeds vroeger door een 
Belgische rechtbank in ere zijn hersteld. 
Waalse minister-president Robert 

Collignon (PS) beschouwde dit als „de 
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waarde Heer 
Hoofdredacteur. 

Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! De Vrome 
Verjans en de zijnen zitten werkelijk overal! En daarom stel ik voor 
dat gij de Gele Geeraerts Ombudsdienst, kortweg 'GO!' inschakelt 
om ervoor te zorgen dat de kalotenstrategie in het honderd zal 
lopen. Gij weet dat gij in deze op mij kunt vertrouwen. 
1) De gunstige wind liet bij de redactie van het Behang van 
Limburg een eigen, hoogstpersoonlijke, interne, zelfgemaakte 
CVP-peiling belanden. De CVP won naar eigen zeggen. Tenminste 

voor de Kamer, want voor het Vlaams parlement wilde CVP-
Limburg de resultaten niet kwijt. Kunt gij geloven. De 
Liedekerken, dat die krant dat niet alleen voor waar aannam, maar 
het ook nog zo publiceerde? Daarom stel ik u voor mij een peiling 
te laten maken waarin ik de Vrije VU'ers en de andere ID'ers zal 
laten winnen dat het niet meer schoon is. Gij publiceert dat en 
voor ge het weet zit ge in Ter Zake! 

2) Aan de vooravond van het Feest van de Arbeid - dag waarop ons 
Ludwina altijd net dat centimeterke meer van mij verwacht - komt 
de Hoge Raad voor Werkgelegenheid ons vertellen dat het goed 
gaat met de werkgelegenheid. En wie vertelt ons dat? Marcia De 
Wachter! Marcia De Wachter, vriend schrijvelaar: kent gij, op de H. 

Maagd na, één vrouw die meer CVP is dan Marcia De Wachter? 

Daarom stel ik voor een wetsvoorstel in te dienen dat ook voor

ziet in een sperperiode voor politieke benoemingen. Eerlijk is eer

lijk. 

3) Kunt gij er alsnog voor zorgen dat ook Sabine Hagedoren zich 

kandidaat stelt op uw lijst, zodat ik met een bord van haar voor 

mijn deur misschien wat tegengewicht kan vormen voor Bert A. 

Ludwina heeft sinds die plaat niet meer naar mij omgekeken. 

Uw getsjeefde. 

De Gele Geeraerts 

^ DOORDEWEEKS V 

fantasmen van een Vlaamse beweging 

die het pardon aan collaborateurs verde

digt." Is dat geen bemoedigende bood
schap waarmee de door werkloosheid ge
plaagde Waalse arbeider naar huis kan? 

NATIOIMAAL-SOCIALISME 
We weten dat meerdere partijen de niet-
partijpolitieke Vlaamse beweging voor 
eigen kar willen spannen. Dat doet zich 
vooral voor ten aanzien van de jaarlijkse 
IJzerbedevaart. Hetzelfde fenomeen valt 
ook waar te nemen ten aanzien van de 1-
mei viering, traditioneel een feest van de 
socialistische beweging. Dit jaar, echter, 
vierden ook de groenen en zelfs de libe
ralen 1-mei. Een aantal vakbondsmilitan
ten kwam hun steun aan Agalev betuigen, 
in Blankenberge meende VLD-voorzitter 
Guy Verhofstadt uit de geschiedenis te 
leren dat „de liberalen aan de wieg ston

den van de grootste sociale verwezenlij

kingen van deze eeuw." 

In het Gentse Citadelpark tartte het 1-mei 
feest van het Vlaams blok alle verbeel
ding. Jn bijlage van de toespraak van 

Francis Van den Eynde vindt u de tekst 

van de internationale. De tekst van dit 

arbeidslied loopt als een rode draad 

doorheen zijn toespraak. Hiermee wil 

Francis Van den Eynde aantonen dat het 

Vlaams Blok wel degelijk een sociale par

tij is en ook als symbool dat het Vlaams 

Blok als volkspartij de oude socialisti

sche beweging heeft overgenomen." 

MANU MILITARI 
Voor Van den Eynde ver\'angt het Vlaams 
Blok de socialisten. Hij wil strijden voor 
de 'verworpenen der aarde'. Daarmee be
doelt hij het 'eigen volk' en vooral de 
eigen partij. De politiek correcten in dit 
land, aldus de verfijnde volksvertegen
woordiger, „behandelen 

de Vlaams Blokkers zoals de dissidenten 
in de Sovjet-Unie van Breznjev. Als zij zo 
verder gaan komt er nog een tijd dat zij 
net zoals in die Sovjet-Unie van Breznjev 
de Vlaams Blok kaderleden en mandata
rissen wegens afwijkende politieke me
ning in een psychiatrische inrichting zul
len laten opsluiten." Met een verbazend 
gemak werden Stalin en Pol Pot met 
Tobback en Erdman vergeleken. 
Onder de titel 'Het Vlaams Blok de nieu
we sociale beweging' staat dat de rode 
vlag vervangen zal worden door de leeu
wenvlag. Daartoe kreeg iedere aanwezige 
een vlag in de hand. Daarmee moet de 
nieuwe sociale strijd van het Vlaams Blok 
gevoerd worden. Deze heeft meer veilig
heid tot doel, wat SP-boegbeeld Louis 

Tobback ook al heeft beweerd. 
Tussendoor riep het Blok zich ook uit als 
de verdediger van de mentaal gehandi
capten, „die met steun van de overheid 

worden belogen en geïndoctrineerd en 

als electorale troepen tegen het Vlaams 

Blok worden ingezet" Kan het nog wan
smakelijker? 

Overigens zou het aantal gehandicapten 
met het Blok aan het beleid wel eens 
kunnen toenemen. Blok-voorzitter Frank 

Vanhecke beloofde de ontgoochelde poli
tie- en rijkswachtmensen dat in de verloe
derde wijken en zeker op alle lijnen van 
het openbaar vervoer „kostte wat het kost 

recht en orde te herstellen. Desnoods 

manu militari, zoals Johan Demol dat in 

Schaarbeek heeft gedaan." Het ging erin 
als zoete koek. Na het opladen van kleur
rijke ballonnetjes, het eten van een ham
burger aan 20 fr., en hier en daar een 
danspasje op Vlaamse schlagermuziek, 
keerden zowat 1500 aanwezigen tevreden 
naar huis. 

Waarin een 

klein land 

groot wil z|jn. 

H et federale parlement heeft nagelaten om 
communautaire artikelen voor herziening 

van de grondwet vatbaar te verklaren. Vlaams minister
president Luc Van den Brande meent dat de 

communautaire dialoog hoe dan ook deel zal uitmaken van 
de nakende regeringsvorming. Bij zijn voorspelling kunnen 

ernstige vraagtekens geplaatst worden. 

Een flinke kater 
De Kamer van Volksvertegenwoordigers 
heeft verleden week donderdag slechts een 
beperkte lijst van de te herziene grondwets
artikelen goedgekeurd. Dat betekent dat 
geen communautaire artikelen voor herzie
ning van de grondwet vatbaar zijn verklaard. 
Het houdt ook in dat de huidige regering 
niet toelaat om tijdens de volgende legisla
tuur verregaande democratische hervor
mingen door te voeren, in feite werd de be
wuste lijst enkel en alleen goedgekeurd om 
de Kamers te kunnen ontbinden om op deze 
manier op 13 Juni verkiezingen te kunnen 
houden. Belangrijk is ook dat er nu geen 
sprake is van een ontslagnemende regering, 
Dat laat de federale regering toe nog be
langrijke beslissingen te nemen, vooral ten 
aanzien van de Balkan-crisis. ..Buitenlandse 
toestanden worden op deze manier ge
bruikt om niet aan fundamentele binnen
landse problemen te moeten sleutelen", zo 
stelt het Uzerbedevaartcomité VU-fractie
voorzitster in de Kamer, Annemie Van de 
Casteele, betreurde dat „de Vlaamse chris
ten-democraten schaamteloos gebruik heb
ben gemaakt van de gebeurtenissen in de 
Balkan om een beperkte lijst In te dienen." 
De handelswijze van premier Dehaene heeft 
nagenoeg alle parlementsleden van de 
Vlaamse partijen een flinke kater bezorgd. Er 

is vooreerst het ongenoegen omdat het 
parlement andermaal buiten spel werd 
gezet Het Uzerbedevaartcomité merkt te
recht op dat het volgende parlement op een 
autoritaire wijze in een keurslijf wordt ge
drongen, in feite, zoals van de Casteele aan
geeft, weigert en ontloopt men het debat 
over de toekomst van het land en onze de
mocratie. ,,Men heeft het verengd tot juridi
sche haarkloverlj." 

De partijbureaus van de meerderheidspartij
en geven de kiezer de boodschap mee dat 
heel wat Vlaamse eisen, zoals de defederali-
sering van de gemeente- en provinciewet, 
zonder grondwetsherziening kunnen door
gevoerd worden. Het is een hoogst beden
kelijke, juridisch onvoldoende onderbouwde 
stelling die in feite de chantage van de 
Franstalige partijen verbergt. Dat moet ook 
prof. André Alen beseft hebben. Oorspron
kelijk was hij van mening dat de defederall-
sering van de gemeente- en provinciewet 
probleemloos zonder grondwetsherziening 
gerealiseerd kon worden. De professor be
riep zich daarbij op arresten van het 
Arbitragehof. Net op de dag dat het federa
le parlement over de grondwetslijst hoorde 
te stemmen, Het de professor een genuan
ceerder oordeel horen (De Standaard, 29 
april). ,,Gelet op de huidige structuur van 

art.162 van de grondwet ware een verkla
ring tot grondwetsherziening vanzelfspre
kend verkieslijk." Alen 'hoopt' op een gun
stig oordeel van het Arbitragehof. Zijn be
dekte waarschuwing kwam te laat. SP-frac-
tlelelder in de Kamer, Louis Vanvelthoven, 
die zijn loopbaan in het federale parlement 
voor bekeken houdt, zei op Radio 1 dat het 
Arbitragehof en de Raad van State almaar 
nadrukkelijker de rol van het pariement ver
vangen. 

Ook daar voelen heel wat Vlaamse parle
mentsleden zich ongemakkelijk bij. In de 
Kamer betreurde Vanvelthoven ,,dat de re
gionalisering van de bevoegdheden van pro
vincies en gemeenten niet in de verklaring is 
opgenomen." CVP-fractievoorzitter Paul 
Tant sprak zich in dezelfde zin uit. Zelfs 
Agalev-senator Eddy Boutmans verkiest de 
herziening van de grondwet om de ge
meente-en provinciewet te defederaliseren. 
Opmerkelijk is ook dat prof Alen zich ge
noodzaakt voelde tot een 'rechtzetting' 
,, Nooit heb Ik beweerd dat geen verklaring 
tot herziening van de grondwet nodig zou 
zijn om alle resoluties van het Vlaams parle
ment of alle Vlaamse communautaire ver
zuchtingen te kunnen realiseren." 
De opmerking van Alen doet ons bij de vraag 
belanden of de Vlaamse verzuchtingen op 
de tafel van de regeringsonderhandeling 
zullen belanden. Minister-president Luc Van 
den Brande (CVP) heeft dit in het Vlaams 
pariement ten stelligste beloofd Zonder 
staatshervorming, aldus van den Brande, 
stapt de CVP niet in de regering, in de Kamer 
was zijn collega Paul Tant heel wat voorzich
tiger' „Misschien bereiken Nederlands-
tallgen en Franstallgen tijdens een volgende 
zittingsperiode een akkoord." Graag zouden 
we van de CVP eindelijk eens te weten 
komen waarvoor ze staat. 

(evdc) 

6 mei 1999 



H et vraagstuk van de Vlaamse verankering lijkt niet 

langer actueel. In het begin van de jaren negentig 

werd de mogelijkheid van een Vlaamse ankerholding, die 

strategische participaties zou nemen in Vlaamse 

ondernemingen serieus genomen. De voorstellen werden 

echter niet uitgevoerd. 

Aandelen van 
o.a. Philips, 
Ford, Volvo, 
CM en Nike 

worden In het 
buitenland 

verhandeld. 
Slechts 

weinigen 
zullen 

nochtans 
durven stellen 
dat het belang 

van deze en 
vele andere 

onderneming
en Irrelevant 

Is. 

^ M ! 

Men kan nochtans niet beweren dat zo
genaamde 'uitverkoop van België' gestopt 
is.Vorig jaar belandde de BBL in de 
Nederlandse handen van ING. Suez-
Lyonnaise des Eaux palmde de Generale 
Maatschappij volledig in en verwierf op 
deze wijze een belang van 51 % in 
Tractebel, een belangrijke nutsvoorziener. 
Dit beeld werd wel wat genuanceerd door 
de Vlaamse verankering binnen de KBC-
groep. Ook Gevaert komt weer los van 
het Duitse Agfa. De pseudo-Belgische ver
ankering van de ASLK en de Generale 
Bank in de Fortis-groep kon daarentegen 
slechts gerealiseerd worden door inname 
van een zgn. gifpil. 

STAND VAN ZAKEN 
Deze gebeurtenissen roepen vragen op. 
Wat is de huidige invloed van buitenland
se groepen in onze economie? Wat zijn 
daar de voor- en de nadelen van? Is 
Vlaamse verankering nog nodig? Is het 
haalbaar om een ankerholding op te rich
ten? Zo neen, kan Vlaamse verankering 
dan een andere vorm aannemen? Onder 
meer hierover schreef Herman Daems, 
professor Economie aan de KUL, een ui
terst leesbaar boek (*). In een volgende 
bijdrage gaan we wat dieper in op deze 
vragen. Deze week geven we een stand 
van zaken weer. 

Volgens de Nationale Bank was in 1997 
ongeveer 28 % van de op de Brusselse 
beurs genoteerde aandelen in buiten
lands bezit. Vooral de Fransen doen zich 
hier gelden. Volgens de BBL-studiedienst 
zou ongeveer 18 a 28 procent van de 
beurskapitalisatie in Franse handen zijn. 
Het verschil met het tweede land, 
Nederland, is reuzengroot. Onze 
Noorderburen bezitten amper 1.5 % van 
de hier genoteerde aandelen. 
Op basis van zulk cijfermateriaal werd in 
het verleden vaak gewag gemaakt van de 
Franse kolonisatie van de Vlaamse econo
mie (*). Niet helemaal ten onrechte. Men 
mag echter niet uit het oog verliezen dat 
deze cijfers enkel refereren naar onderne
mingen die in België beursgenoteerd zijn. 
Aandelen Philips, Ford, GM, Volvo, 
Procter & Gamble, Nike,... worden in het 
buitenland verhandeld. Slechts weinigen 
zullen nochtans durven stellen dat het be
lang van deze en vele andere onderne
mingen voor onze economie irrelevant is. 
In het begin van de jaren negentig werd 
ongeveer ii % van de toegevoegde waar
de van de 3.500 grootste ondernemingen 
in België door buitenlandse ondernemin
gen gegenereerd. Dat zal vandaag wel niet 
minder zijn. Vooral de Amerikaanse on

dernemers doen zich hier gelden: zij creë
ren ongeveer één vierde van de door bui
tenlanders voortgebrachte toegevoegde 
waarde. Daarmee laten ze de Duitsers en 
de Fransen (elk ongeveer 16 %) bedui
dend achter zich. 

buitenlandse aanwezigheid werd dan ook 
minder gesmaakt De overnamegolf botst 
bovendien fundamenteel met het typisch 
Vlaamse bedrijfsmodel. Dit model moet 
het, wellicht noodgedwongen, hebben 
van een geleidelijke, nuchtere opbouw 
van marktposities. We komen hier later 
op terug. 

Waarom nam de Franse invloed vooral 
vanaf het midden van de jaren tachtig toe? 
Verschillende redenen kunnen worden 
aangehaald. Echter, het plotse besef dat 

Het Vlaamse anker 
(niet) uitgeworpen 

Het l/laamse bedrijfsmodel moet het heb

ben van een geleidelijke, nuchtere opbouw 

van marictposlties. De Franse overnamegolf 

botst daarmee. 

FRANSE INVLOED 

Waarom is de Franse aanwezigheid dan zo 
veel controversiël ? De economische ge
schiedenis geeft een antwoord. Vooral in 
de jaren zestig en zeventig werd 
Vlaanderen met buitenlandse directe in
vesteringen overspoeld Tal van vooral 
Amerikaanse ondernemingen richtten 
hier productie-vestigingen op, die zonder 
twijfel een belangrijke stimulans gaven 
(en nog steeds geven) aan onze econo
mie. Deze ondernemingen werden met 
open armen ontvangen, ofschoon zij ook 
vanuit het buitenland geleid worden. Zij 
creëerden immers iets zichtbaars nieuw. 
Vanaf het midden van de jaren tachtig 
echter namen Franse ondernemingen en 
groepen strategische posities in traditio
nele bedrijfstakken (de bouw, verzekerin
gen, nutssectoren) in. Dit verklaart mee 
het groot Frans aandeel op de Brusselse 
beurs De toegevoegde waarde die deze 
nieuwe participanten realiseren is op het 
eerste gezicht minder duidelijk. Deze 

ook Frankrijk ingebed is in een wereld
economie heeft zeker een bepalende rol 
gespeeld. Om van de voordelen verbon
den aan de Europese economische inte
gratie en de vrijmaking van de kapitaal
markten te kunnen genieten, dient men 
zich soms ook op deze markten te bege
ven. Frankrijk diende op dft terrein veel 
achterstand in te lopen. 
Dat Belgische ondernemingen hiervoor in 
eerste instantie in aanmerking kwamen, 
lijkt logisch. De cultuurverschillen tussen 
Frankrijk en Franstalig België zijn relatief 
eenvoudig overbrugbaar. Dit uUte zich 
bijvoorbeeld in het warm onthaal dat de 
groep Suez in 1988 te beurt viel toen zij 
referentie-aandeelhouder werd van de 
Generale Maatschappij. Men gewaagde 
toen zelfs van 'de redding' van de 
Belgische holding. 

Maar ook de verklarende kracht van struc
turen moet beklemtoond worden. Het 
zijn immers de structuren die een bepaal
de handelswijze toelaten of vergemakke
lijken. We kunnen dit als volgt verduide
lijken. 

TYPISCH BELGISCH 
Het typisch Belgisch referentiekapitalisme 
is een vorm van kapitalisme waarbij 
slechts één of een beperkt aantal (een 
syndicaat) aandeelhouders het bestuur en 
de strategie van de onderneming bepa
len. Dit kapitalistisch model is dus niet 
bepaald democratisch te noemen. 
Zo gebeurt het regelmatig dat een refe
rentieaandeelhouder die slechts 12.5 % 

van het maatschappelijk kapitaal bezit, 
net 50 % van de stemmen in een onder
neming 'vertegenwoordigt'. Om dit effect 
te realiseren worden bijvoorbeeld casca
destructuren opgericht. Dit gaat sterk ver
eenvoudigd als volgt. 
Een moeder-holdingmaatschappij neemt 
een belang van 50 % in de dochter-hol
dingmaatschappij Deze dochter-holding
maatschappij bezit op haar beurt een be
lang van 50 % in de kleindochter-holding

maatschappij. En deze kleindochter-hol
dingmaatschappij bezit tenslotte even
eens een 50 % aandeel in de achter
kleindochter-onderneming. 
Deze moeilijke constructie stelt de refe
rentie-aandeelhouder inderdaad in staat 
met 0.5x0. 5x0.5 = 0.125 ofwel 12.5% 
van de aandelen 50 % van de stemrechten 
in de achterkleindochter-onderneming in 
te nemen. Het adagium 1 aandeel - 1 
stem geldt hier dus niet. 

KELDEREN 
Hierbij komt nog dat de grote Belgische 
groepen zoals de Generale Maatschappij 
en GBL op het einde van de jaren tachtig 
beslissingsmacht hadden in uiteenlopen
de sectoren. Door de controle over de 
Generale Maatschappij te verwerven, ver
wierven de Fransen dus met een mini
mum aan middelen eensklaps een be
langrijke positie op de Belgische markt. 
We beklemtonen dat het Belgisch referen
tiekapitalisme hen hiertoe de kans bood. 
Voor de volledigheid moet wel vermeld 
worden dat het belang van deze hol
dingstructuren gedurende de jongste 
jaren wat is afgenomen. DU heeft veel te 
maken met de recente beursintroducties. 
Institutionele aandeelhouders (pensioen
spaarfondsen, levensverzekeraars,...) 
pikken het van langsom minder dat de 
strategie van een onderneming wordt uit
gestippeld door een select kransje be
stuurders dat haar groepsbelangen boven 
het ondernemingsbelang laat primeren. 
We merken op dat zij meer en meer 'met 
de voeten stemmen'. Dit wil zeggen dat 
zij hun aandelen verkopen en aldus de 
aandelenprijs doen kelderen indien de 
belangen van de onderneming niet vol
doende gewaarborgd worden. Op deze 
wijze geven zij een indirect, maar krachtig 
signaal aan de bestuurders dat zij het on
eens zijn met de gevolgde strategie. Dit 
verklaart mee waarom bepaalde referen
tie-aandeelhouders, zoals Albert Frère, 
hun structuren thans geleidelijk vereen
voudigen. 

Op het einde van de jaren tachtig was hier 
echter nog geen sprake van. 

Karl CoUaerts 
(De auteur is fractiemedewerker van 

de VU in het Vlaams parlement) 

c» De paradox van het Belgische ka

pitalisme; Herman Daems, 1999 

c» 200 jaar filiaal De Franse greep 

op de Vlaamse economie; Hans 

Brockmans, 1995 
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Nekka-nacht is een organisatie van de 
Stichting voor Vlaamse Creatie. De orga
nisatie staat in voor de commerciële acti
viteiten van het Algemeen Nederlands 

Zangverbond (ANZ). De Stichting organi
seert tevens het Zangfeest. Koenraad De 

Meulder is de organisatorische kracht ach
ter beide evenementen. Begeleid door 
een uitstekende ploeg, verliep de organi
satie vlekkeloos. Toch was De Meulder er 
niet echt gerust in. De drie vorige jaren 
vonden Nekka-nacht en Zangfeest in Gent 
plaats. Het was afwachten of de terugkeer 
naar het Antwerps Sportpaleis vruchten 
zou afwerpen. ,pe vorige edities van 

Nekka-nacht waren vooral een West- en 

Oost-Vlaams gebeuren. We konden niet 

voorzien of dat publiek ook naar 

Antwerpen zou komen." Dat bleek, mede 
dank zij het inleggen van bussen, het ge
varieerd programma en de langdurige, 
doorgedreven promotiecampagne, geen 
probleem te zijn. Wel integendeel. Nekka-
nacht was ei zo na uitverkocht. En ook het 
Zangfeest kon op 2000 overtuigden meer 
rekenen dan vorig jaar. 

STEMADVIES 

„Vroeger moesten we de artiesten smeken 

om naar Nekka-nacht te komen, van

daag staan ze te trappelen om erbij te 

horen." Dat vertelde een opgetogen De 
Meulder. Zijn verhaal spreekt boekdelen. 
Nekka-nacht is hét gebeuren van de 
Vlaamse kleinkunst, pop en rock gewor
den. Het is verlost van het negatief imago 
waarmee het vroeger, mede door de asso
ciatie met het Zangfeest, te kampen had. 
Beide evenementen worden door artie
sten en publiek als iets aparts beschouwd 
Nekka-nacht is voortaan de graadmeter 
voor gevestigd en aankomend talent. 
Bovendien zitten de Vlaamse kleinkunst, 
cabaret, pop en rock in de lift. Heel wat 
nieuw talent smacht naar erkenning. 
Nekka zal daarop inspelen. In het najaar, 
zo werd ons verteld, zal er een Nekka-

wedstrijd onder de 'beloften' worden ge
houden. De winnaar wordt dan op de 
Nekka-scene uitgenodigd. 
Dit jaar was Raymond van het 

Groenewoud de centrale Nekka-gast. Dat 
betekent dat de andere artiesten een 
nummer aan hem opdragen. Vooral 
Johan Verminnen, Willem Vermandere en 
Boudewijn de Groot kweten zich voor
treffelijk van deze taak. Van het 
Groenewoud en Verminnen zijn kamera
den van het eerste uur, speelden aanvan
kelijk samen: Ik heb je graag, zo coverde 
Verminnen een nummer van zijn gewezen 
poulain. Vermandere zong Raymonds In 

mijn hoofd, had het nadien over de oor
log en over de Bange Blanke Man, wat op 
een warm applaus werd onthaald. De 
Groot wierp het over een andere boeg, 
niet zozeer zijn protestliederen stonden 
centraal. Hij nodigde Van het 

et ANZ kan tevreden zijn. Nekka-nacht lokte 

verleden week vrijdag zowat 15.000 

mensen naar Antwerpen, het Zangfeest verleden zondag 

8000. Nekka en het Zangfeest gaan elk hun eigen weg, 

spreken een ander publiek aan, verwoorden andere 

boodschappen. 

• MUZIEK • 

Groenewoud uit om samen het nummer 
over het meisje dat ze beiden hadden ge
kend. Bleke lena, te brengen. Van het 
Groenewoud begeleidde op mondharmo
nica, het was één van de hoogtepunten 
van De Avond, een pakkende klassieker 
van Boudewijn de Groot die voor de rest 
niet helemaal in zijn sas was. Dat was 
Frank Vander linden van de Mens vast en 

én talent. Dat mag ook gezegd worden 
van Dirk Denoyelle. Hij zong de show 
perfect en speels aan elkaar, wat geen 
overbodige luxe was, gezien de vele acts. 
Denoyelle wist Van het Groenewoud en 
collega's geestig te imiteren, het bracht de 
nodige sfeer in huis. 

Na de pauze zetten Clement Peerens en 
zijn drie mannelijke strippers vaart in het 

Het succes van Nekka 
zeker. Met o.m. Het einde van de eeuw en 

Sex verandert alles bracht De Mens stevi

ge en toch afgemeten rock. Vander 

Linden had een advies op zak: „Stem niet 

voor de fascisten", riep hij het enthou

siaste publiek toe. 

EIGEN TAAL 

De verrassingsact van dienst was Jo 

Vervaet. Vervaet en groep mochten 
slechts één nummer brengen. Geen dank
bare taak, zodra je het podium op bent, 
moet je er weer af. In deze omstandighe
den klonk Het is nooit te laat best aardig. 
Terwijl Vervaet treffend het publiek be
speelde: ,fk heb jullie ook nog nooit in 

mijn leven gezien." Even knielde Vervaet 
als een podiumbeest, de Vlaamse sing-
songwriter a la 'Jackson Browne' heeft lef 

gebeuren. De ironiserende stamprock 
werd door het publiek gesmaakt. De 
groep kreeg de lachers op de hand toen 
de piano met Agalev-boegbeeld Mieke 

Vogels werd vergeleken: „Beiden brengen 

goed bedoelde geluiden voort, maar wat 

er uit komt is alles behalve zinvol." The 

Clemens Peerens Explotion bracht swin
gende, heerlijke en lekker vettige rock. 
Een leuke en gevarieerde set vooraleer de 
centrale gast het podium betrad. 
Raymond van het Groenewoud bewees 
andermaal één van de grootste, zoniet de 
grootste Nederiandstalige artiest van zijn 
generatie te zijn. Het blijft verbazen hoe 
hij de meest verscheiden stijlen in het 
Nederlands vertolkt. Voor Van Het 
Groenewoud is de eigen taal nog steeds 
de beste manier om zich artistiek te uiten. 

In Antwerpen heeft hij getoond hoe dat 
kan en moet. Er waren de rockers en te
gelijk meezingers als Maria, Maria ik hou 

van jou en Meisjes. Er was het reggae-
nummertje Trek het je niet aan en de 
Vlaamse 'gospel' Liefde voor muziek. 

Enig mooi waren de duetten met de 
Portugees en vriend Fernando 

Lameirinhas. Met Het verschil met mijn 

vriend Jan ging Van het Groenewoud de 
zelfrelativerende tour op, L'Etranger c'est 

moi hield een boodschap van respect 
voor éénieder in, wat andermaal op in
stemmend applaus kon rekenen. Zelfe in 
het akoestisch moeilijk te vatten 
Sportpaleis grepen/e veux de l'amour en 
het intimistische Twee meisjes naar de 
keel. Dat had veel vandoen met de uitste
kende begeleidingsgroep, met Rik Aerts 

op gitaar,7efln Blaute op de toetsen en de 
blazers Bert Joris en Bertus in een glans
rol. Spijtig is wel dat StefBos, hoewel op 
de affiche aangekondigd, slechts één 
nummer, een duet met Van het 
Groenewoud zong. Bos moest diezelfde 
avond ergens anders optreden. 

(evdc) 

Raymond van 
het 
Oroenewoud: 
'Letranger 
c'est moi' 
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Het Zangfeest is wat het is. Het spreekt vooral, maar 
niet alleen, een ouder publiek aan. Ook dat publiek 
heeft recht op een feest, op de mogelijkheid mee te 
kunnen zingen met liederen die aanspreken, die 
weemoedig doen terug denken aan de tijd van toen. 
Dat daar nood aan is, bewees de opkomst. Met 
zowat 8000 mannen en vrouwen trok het Zangfeest 
een groter publiek aan dan de vredesbetogingen 
diezelfde dag. 

Vraag is natuurlijk of het Zangfeest, rekening hou
dend met het aanwezige publiek, kan blijven beko
ren. Het blijft te langdradig, de keuze van de num
mers blijven te traditioneel, al stonden deze in het 
teken van Cu/do CezeWe en ^nton van Wilderode. En 
als er al eens op modernere toeren wordt gedraald, 
dan gaat de bombastische interpretatie van het 
nummer Als de dag van toen de mist in. Waarom 
vraagt men niet eens de hedendaagse artiesten om 
zelf het uitgekozen lied te vertolken? Of willen die 
nog enkel naar Nekka komen? 

Dirigent Maan Wilniots is op zijn best wanneer 
Vlaamse volksmuziek op het programma staat. 
Heman Slagmulder weet wat regisseren is, presen
tator Wilfried Haesen is een vaste waarde. Cuust 
Teugels blijft een begenadigde zangen het kinder
koor Con Spiritu o.l.v dirigent Jos Decloedt schitter
de. Met haar warme stem lichtte voordrachtkunste
nares Tine Ruysschaert leven en werk van Gezelle 
toe. Ruysschaert sloeg meer dan eens de nagel op 
de kop. Er werden vragen gesteld bij het doceren in 
het Engels aan de universiteiten. 

Met Leipzig, Moskou, Petrograd schreef IVouter de 
Bruyne een zeer mooi anti-oorlogslied. Vaak bege
leidden pakkende of meeslepende dia's, uitgekozen 
en gemonteerd door Karel Van Reeth, op het grote 
scherm het geheel. Dat was zo wanneer de oorlog in 

De tijd van toen 
de Balkan te berde kwam. ..Etnisctie zuivering is vol
kerenmoord." Er werd een inzamelactie voor Kosovè 
georganiseerd, deze bracht een kwart miljoen fr op. 

Je kan er niet omheen dat het ANZ probeert om 
choreografisch vinnig uit de hoek te komen. Op mu
ziek van Van Cells zorgde de Vendeliersgllde Don 
Bosco voor een eerste, door het publiek gewaar
deerd, hoogtepunt. De ludieke, sarcastische dialoog 
tussen de hautaine burgemeester uit de Rand en de 
Vlaamse vrouw die voor haar kinderen een huis met 
tuintje wilde, was geslaagd. Het ANZ programmeer

de tevens Imago Tijl Neerpelt. Deze groep bracht 
o.m. een erg geslaagde evocatie van Oosterse dans. 
Het oudere publiek applaudisseerde beleefd, een 
jonge bende onverdraagzamen begon awoert te 
roepen. Het waren de aanhangers van het Vlaams 
Blok die telkens weer pogen iets gedurfd te verpes
ten. De dag voordien had Vlaams Blok-voorzitter 
Frank Vantiecke in een hermetisch afgesloten Cents 
Citadelpark „wij zijn geen racistenV' uitgeroepen 
(lees ook biz. 2 en 3). 

(evdc) 
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D e verkiezingen in Turkije verliepen in een sfeer van 

opgehitst staatsnationalisme dat sinds de 

arrestatie van Abdullah Öcalan een hoge vlucht nam. De 

Turkse traditionele partijen met de extreem-rechtse MHP, 

de Grijze Wolven, op kop trokken allen de kaart van het 

Kemalisme: één staat (Turkije), één volk (Turken), één 

taal (Turks). Weinig ruimte voor andersdenkenden was er 

niet, zo blijkt uit de afloop. 

Tansu Ciller, 
hlerlnjulll993 

bU een Turkse 
briefing over 

de aanpak 
van de 

'sepanstlsche 
Koerdische 

guerilla's van 
de PKK': In 3 
dorpen rond 

Diyarbakir 
werden 
mensen 

verplicht voor 
haar 'PartU van 
de Juiste weg' 
te stemmen... 
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Reeds voor de verkiezingen van zondag 
18 april jl. werden partijen als de islamiti
sche Fazilet en de pro-Koerdische 
Democratische Volkspartij, Hadep, door 
de centrum-linkse DSP (Ecevit), de cen
trum-rechtse Anap (Yilmas) en het leger 
als coalitiepartners uitgesloten. Vooral 
Hadep zou een „groot probleem" vor
men om tot een oplossing voor de 
Koerdische kwestie te komen. Een moei
lijk te volgen redenering, nu de verkie
zingsuitslagen hebben uitgewezen dat 
Hadep in de Koerdische regio (Zuid-Oost-
Turkije) op massale steun van de 
Koerdische bevolking kan rekenen, de 
partij sleepte 39 burgemeesterzetels in de 
wacht. 

Volgens Vural Savas, hoogste openbare 
aanklager van de Turkse staat, zou deel
name van Hadep aan de verkiezingen de 
deuren van parlement en gemeentehui
zen voor honderden „terroristen" open
zetten. Zijn vraag om Hadep uit de ver
kiezingen te bannen werd echter niet aan
vaard. De reden hiervoor had alles te 
maken met de vrees van het leger dat 
Fazilet zou profiteren van het verbod en 
een groot deel van de Hadep-kiezers zou 
binnenrijven. De vrees van de Turkse 
generaals is echter niet uitgekomen. 
Fazilet (15,5%) zakt weg naar de derde 
plaats na DSP (21,7%) en MHP (18,2%). 

Het kan geen toeval zijn dat DSP en MHP 
als overwinnaars uit de bus zijn gekomen. 
Beide partijen hebben hun kiescampagne 
opgehangen aan de arrestatie van Öcalan, 
met de belofte een einde te maken aan de 
vuile oorlog in Zuid-Oost-Turkije. Deze 
slorpt immers een groot deel van de 
begroting op ten koste van sociaal-econo
mische voorzieningen. Onder het vaandel 
van het Kemalisme {éen staat, één volk, 

één taal) hebben DSP en MHP de frustra
ties van de Turkse bevolking tegen het 
Koerdische volk uitgespeeld. 
De vraag blijft of Ecevit bereid zal gevon
den worden om samen met MHP in de 
regering te stappen, of met Anap, de 
Moederlandpartij van voormalig premier 
Yilmaz. MHP heeft echter een belangrijke 
troef in handen; zij kan niet enkel reke
nen op de steun van bijna 1/5 van de 
Turkse bevolking, maar - en niet op zijn 
minst - op het merendeel van het leger en 
vooral op de generaals, de echte macht
hebbers in Turkije. 

De Turkse zakenwereld ziet een DSP-
MHP-Anap-coalitie wel zitten (Turkish 

Daily News, 20 april). Een coalitie die 
gemakkelijk tot een nieuw akkoord zou 
kunnen komen met het IMF voor een 
lening van 10 miljard dollar. MHP zal niet 
twijfelen om de sociaal-economische poli
tiek van Ecevit en Yilmaz te volgen als dft 
haar met de steun van het Turkse leger de 
garantie biedt op een nog hardere aanpak 
van vakbonden en van alles wat opposi
tioneel is ten opzichte van het Kemalisme. 

Hadep heeft bij de jongste verkiezingen 
die kiesdrempel niet gehaald. Volgens het 
Belgisch ministerie van Buitenlandse 
Zaken zou dit bewijzen dat Hadep niet de 
grote steun geniet van het Koerdische 
volk. Vele Koerden zouden, volgens 
minister Derycke, stemmen voor de 
Turkse traditionele poUtieke partijen die 
de gesprekspartners voor een politieke 
oplossing voor de Koerdische kwestie 
kunnen worden. Het is duidelijk dat de 
Koerden, verkozen in deze traditionele 
partijen, niet langer de Koerdische belan
gen dienen. 

Veel reëler is het om te stellen dat het 
resultaat van 4% voor Hadep een succes is 
en dat het behalen van 39 burgemeester-

Tlirkse dorpswacht 
mee 

in het stemhoKie 
Met de verkiezingsoverwinning van MHP 
staat de Koerdische kwestie verder dan 
ooit van een politieke oplossing af Het 
Turkse leger en de contra-guerrilla (Ózet 
Tim) - grote onderdelen van beide wor
den gerekruteerd uft het extreem-rechtse 
milieu van MHP - zullen zich nu met nog 
minder schroom aan de Koerdische 
bevolking vergrijpen. Niettegenstaande 
de Grijze Wolven officieel verboden zijn, 
opereren zij in Turkije en het in buiten
land onder de dekmantel van culturele en 
politieke organisaties. Nu MHP de tweede 
grootste partij van Turkije is geworden, 
zal zij zich in haar gewelddadige repressie 
van het Koerdische volk nog meer gelegi
timeerd weten De democraten van 
Hadep worden beslist één van haar meest 
geviseerde slachtoffers. Hadep heeft 
immers een voorstel tot wijziging van de 
grondwet als één van haar programma
punten aangenomen. Tegenover de 
staatsideologie plaatst de partij de grond
wettelijke erkenning van meerdere volke
ren en culturen binnen de Turkse staats
grenzen In haar programma focust 
Hadep zich op punten die het stilzwijgen, 
dat de Koerden met geweld wordt opge
legd, moeten doorbreken en hun rechten 
als mens en als volk garanderen. Vrije 
meningsuiting, verbod op foltering, recht 
op verdediging, opheffing van de militaire 
rechtbanken, opheffing van de noodtoe
stand, afschafiFing van het systeem van de 
dorpswachters, terugkeer van de vluchte
lingen naar de dorpen, onderwijs in eigen 
taal, politieke oplossing van de 
Koerdische kwestie en afschaffing van de 
10% kiesdrempel. 

zetels in de Koerdische regio, waaronder 
de stad Diyarbakir, een overwinning is. 
Zeker na de repressie die Hadep-politici 
en militanten tijdens de campagne onder
vonden. 

Volgens Ali Ozcn, secretaris-generaal van 
Hadep in Ankara, werd het de partij 
onmogelijk gemaakt om campagne te 
voeren. Murat Bozlak, president van 
Hadep, zit samen met een groot aantal 
kaderleden in de gevangenis. Tussen 1 
januari en 1 april 1999 werden 4131 
Hadep-leden gearresteerd, waaronder 64 
kandidaten. In Diyarbakir alleen al wer
den 51 campagnewagens in beslag geno
men. Hasip Kaplan, advocaat van Eren 
Keskin, voorzitter van de Turkse mensen
rechtenorganisatie IHD en veroordeeld 
tot 1 jaar effectieve gevangenisstraf, werd 
verhinderd om kandidaat te zijn op de 
Hadep-lijst in Simak. Ondertussen loopt 
de ingezette procedure tot opheffing van 
de partij verder en moet zij opboksen 
tegen een perscampagne onder het 
motto: Hadep=PKK-terrorisme. 

Hadep en de PKK ijveren inderdaad voor 
de erkenning van de volkeren- en men
senrechten van de Koerden, maar elk via 
een andere weg: Hadep de politiek demo
cratische, PKK de gewapende. 
Ook stemgerechtigde Koerden werden 
reeds voor de verkiezingen door de 
staatsveiligheid geïntimideerd, die dreig
de hun dorpen plat te branden wanneer 
zij op Hadep zouden stemmen. 
Verantwoordelijken van Hadep rappor
teerden op de dag van de verkiezingen tal 
van onregelmatigheden. In dorpen van 
het district Mardin keken dorpswachters 

over de schouders van de kiezers mee. Op 
andere plaatsen werden stembiljetten 
afgepakt en door militairen ingevuld. In 
drie dorpen rond Diyarbakir werden 
mensen verplicht voor DYP (Partij van de 

juiste weg, van Tansu Ciller) te stemmen. 
Hetzelfde gebeurde in Malasjirt; Hadep 
diende klacht in. In Diyarbakir werd een 
kandidaat van Hadep gearresteerd en 
journalisten van Reuters, ATV en Kanal 6 
buitengezet. In een dorp van het district 
Bingul werden mensen verplicht te stem
men voor MHP In het district Batman 
werden de Hadep-verantwoordelijken 
niet toegelaten bij de telling. Volgens de 
Turkse wet mogen verantwoordelijken 
van de 4 grootse partijen in het district de 
stemming bijwonen. Ook in de stad Van 
werden de Hadep-observator en 8 Hadep-
leden gearresteerd. In een dorp in het 
district Van werden mensen gedwongen 

voor Ecevit te stemmen. Reeds voor de 
verkiezingen circuleerden er in bepaalde 
dorpen meer stembiljetten dan er stem
gerechtigden zijn. De klachtenlijst is niet 
volledig! 

Tenslotte zijn er de duizenden Koerdische 
vluchtelingen in Istanbul, Ankara en 
Ismir, zij zijn niet stemgerechtigd omdat 
ze niet geregistreerd zijn. Registratie bete
kent officieel bekend maken van 
Koerdische identiteit te zijn; de schrik 
voor discriminatie, repressie, arrestatie, 
foltering, dood... zit er diep in. 

STEUN 
18 april 1999 was een zwarte dag voor de 

democratie. De extreem-rechtse MHP 

wordt de tweede grootste partij van het 

land en de Koerdische bevolking en haar 

politieke vertegenwoordigers werden 

voor de zoveelste maal op brutale wijze 

gemuilkorfd. De Koerdische kwestie staat 

verder dan ooit af van een politieke oplos

sing en het blijft de vraag in welke mate 

de verkozen burgemeesters van Hadep 

hun werk zullen kunnen doen. Nu de 

Turkse autoriteiten menen na de arresta

tie van Ócalan dichter dan ooit bij een 

definitieve overwinning op het 

Koerdische verzet te staan, valt het zeer te 

betwijfelen of zij de verkozenen van 

Hadep met „rust" zullen laten. 

De Coördinatie Stop de Oorlog tegen bet 

Koerdische volk vreest het ergste. 

Enkele leden van de Coördinatie reizen 
binnenkort naar Koerdistan waar zij via 
contacten met de burgemeesters van 
Hadep zullen peilen naar de mogelijkhe
den voor een grootscheepse solidariteits
actie zowel wat betreft politieke steun 
door verbroedering met Vlaamse steden 
als wat betreft humane projecten. 

Isabelle De Keyser 
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Limburgse Vrouwenraad 
opgericht 

Op 16 april jl. werd de Limburgse 
Vrouwenraad opgericht. Daarmee is 
Limburg de eerste (en voorlopig enige) 
provincie die een dergelijke raad rijk is. 
Eerder peilde gedeputeerde voor Gelijke-
kansenbeleid Frieda Brepoels naar de 
mogelijkheden en de interesse om tot de 
oprichting van een Limburgse Vrouwen
raad over te gaan. Deze toetsing gebeurde 
tijdens een infovergadering waar verschil
lende Limburgse vrouwen- en andere 
organisaties aanwezig waren. 
Frieda Brepoels: ,Jiet stoorde mij al 

lang dat zoveel organisaties met dezelfde 

thema's en activiteiten bezig zijn, zonder 

enige vorm van overleg of samenwer

king. Ik vond dat echt een verspilling van 

middelen én mensen en zocht dan ook 

een manier om de krachten te bunde

len." 

Uit de bevraging bleek dat de behoefte 
aan een dergelijk neutraal en pluralisti
sche overkoepelend platform ook in het 
werkveld leefde Dit leidde tot de formele 

oprichting van de Limburgse Vrouwen
raad. 

Een 20-tal organisaties van en voor vrou
wen engageert zich al formeel, enkele 
tientallen toonden hun interesse en zul
len op zeer korte termijn toetreden Zoals 
uit de ledenhjst blijkt, overstijgt de 
Limburgse Vrouwenraad in zeer ruime 
mate het „klassieke" beeld van een 
,,vrouwenclub" Alle segmenten uit het 
maatschappelijk leven die in min of meer
dere mate actief zijn rond vrouwen, zijn 
vertegenwoordigd in dit platform 
F. Brepoels: „Voornaamste bedoeling is 

de samenwerking en de informatie-uit

wisseling tussen deze organisaties te 

bevorderen. Om dit te concretiseren zal 

de provinciale cel Gelijke Kansen als 

secretariaat fungeren. Vanuit die cel kun

nen dan samenwerkingsverbanden 

gecoördineerd worden en kan ook logis

tieke steun worden verleend aan diverse 

initiatieven die door verschillende orga

nisaties samen worden georganiseerd. 

De leden van de Limburgse Vrouwenraad 
rond hun gedeputeerde Fneda Brepoels 

geschaard. 

Op die manier zal dit platform effectief 

bijdragen tot het efficiënter, grootschali

ger en doelgerichter werken van de ver

schillende organisaties De Limburgse 

Vrouwenraad kan op deze manier ook de 

noodzakelijke brug slaan tussen beleid 

en veldwerk." 

Een eerste taak voor de Limburgse 
Vrouwenraad wordt het opmaken van 
een overzicht van alle geplande activitei
ten, alsook een prospectie uitvoeren naar 
thema's waar eventuele samenwerkings
verbanden kunnen rond opgebouwd 
worden 

Op langere termijn wil de raad een eigen 
huis voor vrouwen uitbouwen dat kan uit
groeien tot documentatie- en infocen-
trum. 

Zjef Vanuytsel 
op Labadoux Folkfestival 

Voor de elfde keer richt vzw Labadoux 

een folkfestival in. Ook dit jaar mag de 
programmatic er zijn: vrijdag 7 mei pakt 
men als opwarmers uit met de Handsome 
Family (USA) en de Transsylvanians, een 
groep met roots in Bulgarije, Wit-Rusland 
en Hongarije 

Zaterdag 8 mei zet het de Ierse Natural 
Gas in, gevolgd door de Cubanen van 
Ojos Cafe, de Brits-Ierse Thought Gang, 
de Duitse An Erminig, folkzangeres Rory 
Blcok, die recent nog voor een uitver
kochte Ancienne Belgique optrad, en Bob 
Geldof en zijn Happy Clubsters als lijst
trekkers. 

Zondag 9 mei de Vlaamse groepen From 
us to you en Jabalabadoe, troebadoer Zjef 
Vanuytsel, C.J .Chenier en zijn Red Hot 
Louisiana Band, het Japanse Uzume 

ensemble en de bekende Ieren De 
Dannan en Eleanor Shanley In de club-
tent kan u inmiddels genieten van de 
groepen Kluffer en Artisjok, Cousin, 
Baeckelandt en Paddy Murphy's wife. 
Voor verdere info en tickets 051/31.00.74, 
of Labadoux, Stationsstraat 48 te 
Ingelmunster, fax 051/32.01.74. 

De Vlaamse revelatie '99, het meisjestrio 
Lais is na Paradiso te Amsterdam op vrij
dag 21 mei in de Brusselse AB. Waarna het 
op 20 juni het festival Mundial te Tilburg 
(Nederiand) aandoet, en op een rijtje het 
openluchttheater te Deurne, het 
Babalfestifval te Straatsburg, het festival 
van de Cote d'Opale te Boulogne-sur-mer 
(F) en op 7 augustus het Dranou-
terfestival. 

Zjef Vanuytsel 

Daarmee bevestigt Lais zijn Europese 

kwaliteit nog maar eens. 

Sergius 

De regionale VU-krant 
I 

HAAL MEER ^^^.i-, 
UIT mtm^ 

Een averulle is.. 

Lezers die graag de kleine bloemlezing Gezelle-gedich-
ten veroverden konden dat na het beantwoorden van 
de vraag wat een averulle is U weet dat nnysterieuze 
diertje dat Gezelle in zijn gedicht De averulle en de 
blomme ten tonele voerde en dat slachtoffer werd van 
zijn gulzigheid Neen geen bij, geen wesp of diergelijke 
maar een. meikever" 

Volgende 25 lezers zaten op de juiste golflengte en 
mogen een dezer het bundeltje Waar zit die heldere 
zanger? (samenstelling Jozef Deleu, uitg Lannoo) met 
de mooiste gedichten van Guido Gezelle ontvangen 
Els Sioen, Koekelare, K & A De Gryse-Lecoutere, 
Edegem; Godfried Van Maele, Pittem, Gerard Bakelants, 
Borgerhout, Henri Simons, Bree, Mare Van de Walle, 
Aalter; Victor Kindt, Denderleeuw, Eugene Remy, 
Hasselt, Henri Keyaerts, Jatte, Louis_Mons, Herent, Leo 
van Wichelen, Kortrijk, André Desmet, Wakken, Familie 
Van Damme, Kruibeke; Vital Geeraerts, Wilsele, Paul Van 
Craeyveldt, Wevelgem, René Brynaert, Heveriee, Camilla 
Ceerts, Denderhoutem, Frits Samoy, Waasmunster, 
Jacques Vander Haeghen, Oudenaarde, Nieke Stradiot, 
Herzele, Jef Van den Brande, Wolvertem, Bram Soete, 
Nevele, Hugo de Henau, Dilbeek, Daniel Van der Sypt, 
Lennik, Jozef Beyls, Zulte 

Veel leesplezier aan allen' 
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Van links naar rechts- Viktor Denayer, 
Etienne Van Vaerenbergh, Karlne Van 

Hoeóenaghe, gemeenteraads/W Eric De 
Creef, Marie Rome, Ueve Moens, Jean-Pol 

Van Haesendonck (ID21>, Edwin Mondt, Bert 
Anciaux, provincieraadslid Juui Denayer 

Thomas Leys (ID21) en Ijjdo Vranken. 

Na een onderbreking van een 8-tal jaren 
werd op 18 april jl. te Halle een nieuwe 
Volksunie-afdeling opgericht. 
In de deelgemeenten Buizingen en 
Lembeek bestaat er sinds jaren een 
vruchtbare afdelingswerking, maar in de 
stad Halle draaide die werking op een 

In extremis werd de VU&ID-lijst voor 
het Vlaams parlement voor 
Antwerpen nog gewijzigd. Niet 
Francine Van de Ven, maar Mieke 

Uytterlinden (Antwerpen - ID21), zal 
de tweede plaats innemen. 

In de tekst „Nationalisme als schiet

schijf" (WIJ, 29 april) IS een zetfout 

zeer laag pitje. Het afhaken van de toen
malige mandatarissen Wilfried Wouters en 
Mark Demesmaeker was daar zeker niet 
vreemd aan. Sinds het verschijnen van 
een VU-fractie in de gemeenteraad in 
1976 was Juul Denayer actief als gemeen-
teraadsUd en stond hij gelukkig ook ga
rant voor enige continuïteit in HaUe. Met 
steun en kennis staat hij Eric de Greef bij 
diestraks 3 jaar de VU in de raad verte
genwoordigt. 

Eric de Greef: „Ruim tijd genoeg om aan 

te voelen wat er in onze stad allemaal 

beter kan. Samen met mij zijn een tiental 

knappe koppen ook overtuigd dat het 

Reciitzetting 
geslopen. In de tweede kolom, hnks 
onder de titel, moet de volgende ver
beterde zin gelezen worden: 
„Aangezien het ook niet gaat om het 
Waalse of fransdolle nationalisme, 
kan het hen alleen om het Vlaamse 
nationalisme te doen zijn." 

Excuus aan de lezer en de auteur. 
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vu-verkiezingsfonds '99 
435 - 0271521 - 01 is het rekeningnummer van vzw Volksunie Op dit num
mer kunnen financiële bijdragen gestort worden om het verkiezingsfonds 
van de democratische Vlaams-nattonalisten te spijzen 

Er toch nog even aan hennneren dat enkel giften van particulieren toege
laten zijn en dit tot een maximumbedrag van 20 000 fr op jaarbasis 
Volgens de wet mag er geen fiskaal attest worden afgeleverd en moeten 
giften vanaf 5 000 fr geregistreerd (met gepubliceerd) worden door de 
Volksunie Ons weekblad vermeldt de binnengekomen bedragen, voluit 
met naam en gemeente, onder initialen of naamloos, de schenker duidt 
zijn keuze daarover zelf aan. 

Dank bij voorbaat' 

Totaal vorige lijsten • 41.699 

Dirk Coossens, Knokke 1.000 

Maurits Vandenhouten, Overijse 100 
Naamloos, Assebroek 2 000 
Naamloos 3 000 
Cecilia Van der Spurt, Herenthout 1 000 
Odiie Vandevijver, Oosterzele 2 000 
V De Winne, Dilbeek 1 000 
Frans De Laet, Antwerpen l 000 
Totaal derde lijst 11100 

Algemeen totaal 52.769 

c» 435 -0271521-01 van Volksunie te Brussel met vermelding: 
VU-verklezIngsfonds '99. 

Nieuwe start van 
vu-afdeling Haile 

• UIT DE REGIO • 

beter kan. Maar alleen zullen we het niet 

veranderen, daarom zal de bevolking 

zelf de motor worden van elke verbete

ring in Halle en de Volksunie zal hier

voor terug de vinger aan de pols zijn. 

Vanuit de minderheid zal het niet evi

dent zijn, maar er kan veel samen mét de 

bevolking gerealiseerd worden." 

Op 18 april kwamen Etienne Van 
Vaerenberhg en alliantie-voorzitter Bert 
Anciaux naar de Mariastad om de nieuwe 
start mee te maken. Onmiddellijk werd 
geopteerd om VU en ID21 samen aan het 
werk te zetten. 

OOST-VLAANDEREN 
vr. 7 mei DENDERLEEUW: 

Originele Vlaamse en fantastische zang
avond. Vanaf 20u.30 in de kantine van 
voetbalclub Standaard, Walleken 18. Met 
tekstboeken. Deelname 320 fr. (8 con
sumpties inbegrepen). Org.: VU-Croot-
Denderleeuw. 

Ma. 17 mei DEINZE: Een groot 
kampioen aan het woord: BrIek Schotte. 
Om 14U.50 bij carlo (Rotonde Petegem). 
Org.: VVVG-Deinze. Info. w. Lowie 
(09/386.67.47. 

Dl. 18 mei NlNOVE: Daguitstap 
met VWC-Ninove naar Alverlngem, Lo 
Reninge en Vteteren. Vertrek om 8u. aan 
het PTI, Centrumlaan te IMinove. 
Deelname: met middagmaal 1.270 fr, 
zonder middagmaal 940 fr. info bij be
stuursleden VVVC-NInove. inschrijven 
door storting op rek.nr. 000-0568761-50 
van iWuylaert-Braem, Borrekent 7 te 9450 
Haaltert. 

zo. 30 mei LEDE: 11de vu-
Barbecue, in zaal Hofsmeer te impe. 
Aperitief vanaf 12u. Deelname 400 fr. 
org.: vu-Lede. 

WEST-VLAANDEREN 
vr. 7 mei OOSTENDE: Politiek 

café over de voorstelling I0-puntenpro-
gramma voor een geïntegreerd kustbe
heer M.m.v. Jan Loones. Om 20u. in cafe-
taria-restaurant Walraeve, Nieuwpoort-
sesteenweg 634 te Oostende. Gratis 
inkom. 

Za. 8 mei IEPER: Huifkarren-
tocht op en rond de schreve. Start om 
14u. stipt aan herberg Helleketei, Vuile 
Seulestraat 6 te Watou. Deelname: 250 
fr p.p. Inschrijven en info bij Kristien 
Devlieger 057/20.25.37. Org.: Wl. 

Ma. 10 mei OOSTENDE: 
Uiteenzetting over dromen door IVIartine 
Watteuw. Om 20u. In Trefcentrum, 
Aartshertogstraat 4 te Oostende. 
Toegang 100 f r inschrijven op tel. 
059/51.64.03. Org.: Rodenbachfonds 
West-Vlaanderen. 

WO. 12 mei BRUGGE: Michiel De 
Bruyne over ,,Geschiedenis van de vrij
metselarij". Om 15u. in de Magdaiena-
zaal. Violierstraat 7. Deuren om 14u. IMa 
de activiteit is er koffietafel voor wie dit 
wenst. Org.: WVG-Brugge-Zuid. 

WO. 12 mei KUURNE: 
Verkiezingsdebat m.m.v. Geert Bourgeois 
over partijstandpunten, justitie, veilig
heid, jeugd, cultuur e.d.m. Om 20u.30 in 
de Raadszaal van het Gemeentehuis. 

Org.: Jeugdraad Kuurne l.s.m. gemeente
bestuur 

vr. 14 mei ROESELARE: VUJO-
Roeselare organiseert lijsttrekkersdebat 
met Geert Bourgeois (VU), stefaan 
Oeclerck (CVP), Philippe De Coene (SP), 
Pierre Lano (VDü e.a. Om 20u.30 in zaal 
Pagode, Sint-Godelieveparochie. 

WO. 19 mei BRUGGE: 
Daguitstap van VWC-Brugge-Zuid: Langs 
stille getuigen van de Eerste 
Weretdoorlgo. Vertrek om 8u. uitgang 
station kant Sint-Michiels. Met bezoek 
aan Nieuwpoort, Diksmuide, Boezinge, 
leper Ziltebeke en Langemarkt. 
Deelname: leden l.lOO fr., niet-leden 
1.200 fr. (bus, rondleiding en middag
maal). Inschrijven bij Lena Gevaert, 
050/38.35.12. 

WO. 19 mei GISTEL: VU-GiStel 
confronteert Journalist Cunther Vanpraet 
met Jan Loones, Geert Lambert, Rosa 
Lernout, Gilbert Beirens en An-Marie 
Breem. Om 20u.30 in zaal de Reisduif, 
Stationsstraat te Gistel. 

Vr. 21 mei WlNCENE: 
verkiezingsdebat over de actuele jeugd
thema's, m.m.v. Geert Bourgeois. Om 
20u. in jeugdhuis Oe Mutse vzw. 
Verrekijker 1. 

Za. 22 mei BRUGGE: 
Herdenking van de 4 Bruggelingen die op 
20 mei in Abbeville onschuldig werden 
omgebracht. Om 1lu. aan de herinne
ringsplaat in de toegang tot het 
Bourgoensche Cruyce, Wollestraat 35. 
Met toespraak door Monique Caestecker 
familielid van één van de slachtoffers, 
ledereen welkom. 

Ma. 24 mei BRUCCE: Natuur
wandeling vanuit het Zwin naar 
Retanchement en terug, o.l.v. Omer 
Dombrecht. Samenkomst om I4u. par
king Delhaize, Maalsestwg. Sint-Kruis. 
Org.: VWC-Brugge-Zuid. 

WO. 26 mei BRUGGE: Toespraak 
over „De euro in vraag en antwoord". 
Om 15u. in de Magdalenazaal, Violier-
straat 7. Deuren om 14u. Na de activiteit 
is er koffietafel voor wie dit wenst. Org.: 
WVG-Brugge-Zuid. 

Vr. 4 Juni BRUGGE: Jaarlijkse 
uitreiking van de prijs-Stichting 
Witteryck, dit jaar aan Gaby Lijnkamp-
Warris. Om 19u.30 in de gotische zaal van 
het Brugse stadhuis. 

"" Ma. 7 Juni ROESELARE: 
Erfrecht. Voordracht door R. Leclercq. 
Om 14U.30 in het Parochiaal Centrum, 
Kattenstraat 29. Org.: vwc-Roeselare. 

VLAAMS-BRABANT 
'" Do. 6 mei SCHERPENHEUVEL-

ZICHEM: Gemeenteraad om 20u.30. info: 
Robert Janssens, 013/78.19.21. 

DO. 6 mei BRUSSEL: Theater 
Toone speelt in 't ,,Brussels-Vloms": Tij 
Uilenspiegel. Om 20u.30. Inflichtingen bij 
MarK Verhasselt 02/465.99.23). Tickets: 
400 fr. Org.: FVK-Rodenbachfonds Brus
sels Hoofdstedelijk Gewest i.s.m. Sven 
Catz. 
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E. de Greef. ,,In de afdeling is iedereen 

evenwaardig net als hun en onze ideeën 

en pas btj latere bestuursverkiezingen 

zal, uit praktische overwegingen, een 

woordvoerder aangeduid worden De 

nieuwe medewerkers komen uit alle leef

tijden, sociale lagen, deelwijken en ge

huchten en door hun specifleke plaats in 

de Halse samenleving zullen we verne 

men wat de Hallenaar echt bezighoudt 

De bevolking moet opnieuw de politieke 

agenda bepalen en niet uitsluitend de 

CVP en haar VLD-aanhangsel 

Veel succes' 

Za 8 mei EPPECEM-ZEMST: 
iSeuze-braadfeest van VU-arr Halle-
Hilvoorde Vanaf I2u m de Schrans-
hoeve, Stijn Streuvelslaan te Eppegem-
2emst 

00. 20 mei OVERUSE: Prof Erie 
Defoort over Waarom de alliantie VU&ID 
als Vlaams-nationalisten' Om 20u in CC 
Den Blank Begijnhof Overijse Org vu-
Ovenjse 

zo. 23 mei OUD-HEVERLEE: 
Lentebarbecue met om schaap aan t 
spit en dessertentafel Van 11U30 tot 
I4u in Don Bosco Waversebaan 
Deelname 350 fr -I0j 200 fr Inschrij
ven bij Bert Vanhamel (40 45 57) of Rit 
Smit2(40 65 15) Org VU-Oud-Heverlee 

LIMBURG 
00. 6 mei CENK: 

Verkiezingsinfo-avond van VU-Cenk Om 
20u in het zaaltje van restaurent Sint-
Maarten, Stationsstraat 13 Met Anita 
Wellens-Purnal Laurens Appeltans, Johan 
Sauwens en Frieda Brepoels 

Za. 8 mei BOKRIJK- Provinciale 
VU-manifestatie met o m debat van de 
Limburgse vu-kandidaten tentoonstel
ling stem vrouw 30 jaar vrouwen tn de 
politiek kinderanimatie en vanaf 18u 
uitgebreid Breugeliaans wandelbuffet 
met koude en warme gerechten (400 
frp p , -I2j 200 fr) s Avonds optreden 
van Lies Steppe en Angelo Bisceglia 
inschrijven vooral bij Fneda Brepoels 
(011/23 70 35. fax 011/23 70 39) 

01. 11 mei HEUSDEN-ZOLDER: 
VVVG-West-Limburg viert moeder Om 
14u in De Zandloper Hessöinstraat 40 
Met receptie toespraak door Willy 
Kuijpers huldiging van de moeders en 
boterhammaaltijd Deelname 150 fr 
Inschrijven en info Frans Vanstipelen 
011/42 59 59 

Za. 15 mei BREE: Lente- en ver
kiezingsbal van vu-kanton Bree in aanwe
zigheid van de VU-kandidaten vanaf 20u 
in Parochiecentrum Tongerio-Bree 
Inkom 100 fr 

00. 27 mei HASSELT: Zie Sint-
Truiden Info VVVG-Hasselt 
011/81 11 59 

00. 27 mei HEUSOEN-ZOLDER: 
Zie Sint-Truiden info VWG-Heusden-
Zolder 011/42 59 95 

00. 27 mei SINT-TRUIDEN: 
Daguitstap met 3 VVVC-afdeilngen per 
bus naar de zes Voerdorpen en omge
ving Met gids Info VWG-Sint-Truiden J 
Vancoppenolle 011/68 72 40 

Za. 12 Juni CENK: 11de Groot 
Tuinfeest met braadfeest Limburgse 
vlaai en koffie Samenzang met koor en 
blaaskapel In De Slagmolen inschrijven 
vóór 5/6 bij bestuursleden Org SMF 
Limburg Info Van Elderen 
(011/68 76 47) 

ANTWERPEN 
00. 6 mei BORCERHOUT: 2de 

Seniorennamiddag van de Kring voor 
Vlaamse Volksontwikkeling Gezellig sa 
menzijn met zang en dans Om 14u in 

zaal Paroza Bacchuslaan te Berchem 
Deelname 100 fr inschrijven bij Jan De 
Scheerder, 03/236 45 40 

Vr. 7 mei EDECEM: Toneelvoor
stelling , De Gidsen' in het Mark 
Liebrechtcentrum te Mortsel Kaarten 
250 fr bij Agnes (457 76 86) Org FW-
Edegem 

Za. 8 mei KESSEL: spaghetti-
avond t v v verkiezingsfonds Els Van 
Weert Vanaf 17u in de Turnzaal in 
Kessel Deelname 250 fr inschrijven op 
tel 03/488 26 88 Of door storting op 
rek nr 413-8186941-03 

ZO. 9 mei EDECEM: Wandelen 
door de Hobokense Polder met gids 
Samenkomst kerkiplein Elsdonk om 
13uS0 Org FW-Edegem 

Zo. 9 mei KALMTHOUT: 
Dauwtrappen op de Kalmthoutse heide 
met FW-Kalmthout Gevolgd door ontbijt 
in Ravenhof te Putte Samenkomst om 
4u 30 aan de parking Ravenhof 

Ma. 10 mei ZOERSEL: Bert 
Anciaux en Flor Van l\loppen spreken met 
de kiezer Om 20u m het Koetshuis 
(naast gemeentehuis) Lionel Vanden-
berghe (voorzitter Ijzerbedevaartcomité) 
is gespreksleider Org VU-Zoersel 

Ma. 17 mei EDECEM: Dia-avohd 
.inleiding tot het Antoon van Dijckjaar' 

door Jacques Gevaerts In de zij-zaai van 
het Elzenhof Kerkplein te Edegem-
Elsdonk, om 20u Org Culturele Kring 
Ëdegem 

Vr. 21 mei LINT: Leden en sym-
pathisantenfeest van VU-Lint met 
Visbuffet en vleesschotel (600 fr) In OC 
De Witte Merel üersesteenweg 25 
Gastspreker is Fons Borginon Info en in
schrijven vóór 16/5 bij Frank Vercauteren 
(03/455 7156) Meer info www volks
unie be/Llnt 

WO. 26 mei TURNHOUT: Kns 
Van Dijck over Vlaanderen na 13 Juni 
1999 Om 20u in De Warande, 
Keldercafé Org Vlaamse Kring Turnhout 
t s m VCLD 

' za. 29 mei BONHEIDEN: 
Barbecue van vu-arr Mechelen Vanaf 
15u 30 in de Krankhoeve Deelname 400 
fr Kaarten Els Van Weert 03/488 26 88) 
of Sandra Van Opstal (03/422 61 67) 

Dl. 1 Juni BERCHEM: Daguitstap 
naar Vlaams Toontuinen Vertrek 
Berchem-station om 8u stipt Aankomst 
te Hoegaarden om 9u 30 Met streeklun 
ch bezoek aan zoutleeuw Deelname 
1 350 fr inschnjven vóór 10/5 Org en 
info FW-Berchem 03/321 73 60 

WO. 2 Juni BORCERHOUT: Met 
de Kring voor Vlaamse Volksontwikkeling 
naar Plankendaal met de senioren 
Deelname ± 600 fr Bij voldoende belang 
stelling kan deze reis doorgaan info Jan 
De Scheerder 03/236 45 40 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 
maandag 3 mei jl werd volgende persmede 
deling verspreid 

VU VRAAGT OM ONVREDE BIJ 
ALLE POLITIEKORPSEN WEG 
TE WERKEN 

De VU blijft de pnncipes van het 
Octopusakkoord ten volle verdedigen maar 
heeft bedenkingen bij uitvoenng en aanpak 
van dit akkoord door minister Van den 
Bossche 

Het overleg tussen minister Van den Bossche 
en de vakbonden van de Rijkswacht in het 
kader van het Octopusakkoord hebben de mi 
nister het ideale alibi gegeven om belangrijke 
aanpassingen aan het document van de amb
telijke werkgroep aan te brengen By de ge 
meentepolitie leeft echter nog heel wat on
vrede 
De VU Wil dat er een algemene inventans 

wordt opgemaakt van alle wrevelpunten die 
leven by gerechtelyke politie njkswacht ge 
meentepolitie politiecommissanssen van klei 
ne gemeenten en andere groepen die betrok 
ken zyn by de politiehervorming Deze wrevel 
punten moeten in alle openheid worden uit 
gediscussieerd waarby ook alle partyen van de 
Octopuswerkgroep worden betrokken 
Zo moet voor de VU de omschryving van de 
politiezones voldoende groot zyn en moet het 
zwaartepunt by de basispolitiezorg liggen en 
met by alle politieniveaus opdat de basispoli 
tietaken kunnen worden uitgevoerd In Brussel 
blyft de VU yveren voor één politiezone Inzake 
verloning is het met aanvaardbaar wanneer 
politiemensen een stap achteruit moeten zet 
ten 

Het IS noodzakelyk dat aan de onvrede die er 
by de korpsen leeft wordt tegemoet geko
men ledereen is er mee gebaat als alle politie 
mensen op een gemotiveerde wyze in de 
nieuwe politiestructuur kunnen stappen 

Limburgse Jeugd 
naar westhoek 

Het provinciebestuur van Limburg wil de 
V-dagen in het teken van opvoeding tot 
burgerzin plaatsen 

Gedeputeerde voor Onderwijs Fneda 
Brepoels haalt aan dat de V-dagen, de 
dagen van Vrede, Verdraagzaamheid en 
Vooruitgang elk jaar in het onderwijs van 
de Vlaamse Gemeenschap georganiseerd 
worden (20 april tot 7 mei) 
„Bevnjdingsdagen worden in die zin ge
koppeld aan oorlogsfeiten uit het recente 
verleden Een aantal hedendaagse educa
tieve en culturele projecten rond bestaan
de monumenten in Vlaanderen worden 
daarom specifiek benaderd zodat tussen 
heden en verleden een brug opgezet 
wordt die als centraal bindmiddel de the
matiek van de Rechten van de Mens 
heeft", aldus Fneda Brepoels 
Om nog meer Limburgse leerlingen te be
trekken m dit V-gebeuren en om een 
band tussen Limburg en de vermelde 

Westhoek te bestendigen biedt Brepoels, 
in overleg met haar collega s, de secun
daire scholen m Limburg een busreis naar 
de Westhoek aan, met een bezoek aan het 
museum In Flanders Fields in leper en 
het museum van de IJzertoren in 
Diksmuide 

De Bestendige Deputatie voorziet een 
krediet van 500 000 fr voor dit 
„Vredesinitiatief Westhoek', zo kunnen 
1000 jongeren tussen 12 en 16 jaar (1ste 
en 2de graad secundair onderwijs) van dit 
aanbod gebruik maken 
Elke groep wordt ondersteund met een 
subsidie van 20 000 fi- (tussenkomst m 
inkomgelden en bussen) 
Van dit netoverschnjdend project maken 
12 groepen uit het vnj onderwijs, 7 groe
pen uit het gemeenschapsonderwijs en 6 
groepen uit het officieel gesubsidieerd 
onderwijs (gemeente of provincie) ge
bruik 

Betoging voor 
gelijke rechten 

De Holebi-beweging (homo s, lesbiennes 
en biseksuelen) houdt zaterdag 8 mei in 
Brussel haar jaarlijks feest Al is er van 
feesten met veel sprake alsje ziet hoe wei
nig de CVP-SP-regenng de afgelopen jaren 
aan de problematiek gedaan heeft Een 
anti-dicnmmatiewet is er nog steeds met 
een samenlevingsregehng evenmin Laat 
staan een menselijke oplossing om erfe
nissen te regelen 

Het thema van Roze Zaterdag is Gelijke 
rechten nu met een expliciete vraag om 
de anti-discnminatieweg en een samenle
vingsregeling op te nemen in het volgen
de regeerakkoord VU&ID hebben dit on _ 
derschreven Samen met de Roze 
Leeuwen zal een delegatie van de 

Volksunie en ID21 aanwezig zijn üjdens 
de optocht Ze zullen opstappen achter 
de slogan „Holebirechten = Mensen
rechten 

De bij VU&ID aangesloten holebi s zou
den het fijn vinden met alleen te zijn op 
Roze Zaterdag Heel wat ouders broers 
zussen en vnenden ondersteunen elk jaar 
hun beweging Zo is er telkens een grote 
delegatie van ouders en familieleden 
Samenkomst om l4u 30 aan het 
Boudewijncomplex van de Vlaamse 
Gemeenschap De ontbinding is aan het 
Rouppeplein aan de Zuidstraat 

MikStas 

• Roze Leeuwen, 0495/31.01.66. 
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: ^ • Kosova in Diksmuide 
Aangaande de oorlog in Kosova, dit is om tal 
van redenen een noodzaak Zo organiseert 
het iJzerbedevaartconnité vanuit zijn histo-
nsch ingebakken pacifistische gedachte op 
zaterdag 8 mei een Kosovè-dag met volgen
de activiteiten 

15u.: Auditoirum IJzertoren - Venwelkoming 
en toelichting bij het project door Lionel 
Vandenberghe, voorzittter van het 
iJzerbedevaartcomité 
15U.15: Videomontage over Kosova 
15U.30: Intermezzo met Willem Vermandere 
15U.45: Toespraak over actualiteit door Karel 
Van Spnngel, voorzitter van Pax Chnsti 
16u.; Getuigenis van een Kosovaar 
16U.15: - Opening tentoonstelling Nooit-
Meer-Oorlog {2de verdieping van de 
IJzertoren) met onder andere foto's van fo
tograaf Tim Dir̂ /en over Kosova 

- Ondertekening van het Kosova-Vredesboek 
(ontwerp Jeugd en Vrede) 
- Start van de boomplantactie door Johan 
Verstreken en Wendy Fierce, peter en meter 
van de Diksmuidse Kosovè-actie 
Mogelijkheid tot aankoop/bestelling/ planten 
van de vredesbomen (met naamplaatje) -
Kostprijs 5 000 fr 

Voor de aanwezigen wordt gratis Kosova-
Vredeskoffie geschonken Gelegenheid tot 
aankoop van deze koffie, waarvoor een spe
ciale verpakking werd bedacht 
Alle opbrengst gaat naar de Kosova-actie 
Net als alle inkomgelden voor het museum 
van de IJzertoren op 8 mei 
Wie een steentje wil bijdrage kan overschrij
ven op KB 474-3100521-50, BBL 580-
0043653-74 Of GK 068-2174746-33, met 
vermelding Kosova 

Muzikaal aperitief 
te Antwerpen 

Het bestuur van de Coremansknng nodigt uit 
op zondag 9 mei 1999 op haar jaarlijks apen-
tiefconcert om 11u in Kasteel Steytelinck, 
St -Bavostraat 20 te Wilrijk 

Dit jaar komt Katelijne Loete op het podium 
ZIJ kwam op 19-jarige leeftijd in contact met 
de piano Reeds na 4 jaar slaagde zij voor het 
ingangsexamen aan het Koninklijk Vlaams 
Muziekconservatorium van Antwerpen en be
haalde ZIJ onder de hoede van haar leraar 
Levende Kende de Eerste prijs piano 

ZIJ wordt begeleid door Dirk Van Bel, die les
sen volgde aan de muziekacademie van Sint-
Niklaas voor viool, altviool en piano Samen 
brengen ze werken van Mozart, Manuel de 
Falla, Fntz Krelsler en Edward EIgar 

Kaarten voor dit concert aan 200 fr telefo
nisch te bestellen via het secretariaat van de 
Coremansknng, tel 03/288 58 80 en door 
storting op rek nr 402-9088941-38 
Het aperitief wordt u aangeboden door Clem 
De Ranter, OCMW-raadslid te Antwerpen 
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O M S L A G V E R H A A L 

BELGIË NA 13 JUNI 1999 
Wat als Vlaanderen in een Antwerpse 
situatie verzeilt? Wat als de Brusselse en 
Belgische instelUngen letterlijk geblok
keerd raken? Wat als de grote Knack-
peiling op 13 juni waarheid wordt? Deze 
zijn de grote vragen die de Wetstraat dezer dagen veront
rusten. "Het laatste scenario", de opdeling van België, 
waarover het politieke establishment liever niet praat, 
is niet langer ondenkbaar. Niet ondenkbaar, wel afwend-
baar. Knack sprak over dat scenario met grondwetspe
cialist André Alen, de ministers Herman en Eric van 
Rompuy, Karel Vinck en Mieke Offeciers van het VEV 
en de Waalse rattachist Paul-Henry Gendebien. 

M O D E R N L E V E N 

DOEL MOEST NIET WEG 
"Enkele politici sloten een monsterakkoord 
af. Mare Van Peel was daarbij, Miet Smet en 
Freddy Willockx. Geen van die politici droeg 
in dit dossier ook maar de minste beleidsver
antwoordelijkheid. Maar ze beslisten wel 
over het lot van Doel en de ongeschonden 
polders." Bart Martens van de Bond Beter 
Leefmilieu legt uit waarom het dorp Doel 
niet hoefde te verdwijnen. Over de grootte 
van schepen en van het democratisch deficit: 
een gesprek. 

B I J L A G E 

MULTIMEDIA 
Gesprek met Werner Osselaer van Compaq over 
de nieuwste ontwikkelingen in de pc-wereld. 
Wat de nieuwe gsm-toestellen zoal kunnen. 
De mogelijkheden van de vaste telefoon. De 
problemen met attachments. Gesprek met 
Mare Van Aken van UUNet over de toestand op 
het internet. Het leven en werk van de pc-muis. 
Op bezoek bij Alcatel, de grootste ontwerper 
van software in België. Elektronisch stemmen 
op 13 juni. Het computergestuurde huis van 
vandaag. Kortom, de multimediabijlage. 

WEEKEND KNACK: ABC VAN HET ZONNEN + SLANKE BLANKE ASPERGES + EEN GRASVELD IN DE LOFT 

I 
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Moederlijke luister 
^ CULTUUR 

Zondag 9 mei is het moederdag en aan 
geschenken zal het niet ontbreken. Maar 
wie voor moeder dat ietsje meer wenst 
dan wat gangbaar is, heeft de uitgeverij 
LannoG iets van waarde bedacht: een 
straalplaatje waarop Tine Ruysschaert 30 
moedergedichten leest. 
Wie beter dan Ruysschaert, geprezen als 
grondlegster van het moderne woord
theater, kon deze selectie maken en 
lezen? Eerder bloemleesde zij 50 
Nederlandstalige liefdesgedichten (Hoor 

hoe ik van je hou, een eveneens succesvol 
ceedeetje) en wie haar ooit bezig zag en 
hoorde tijdens haar ontelbare voordrach
ten weet dat ook deze uitgave van de bo
venste plank is. Over het aangename tim
bre van haar stem zullen wij het hier niet 
opnieuw hebben. Maar in vergelijking 
met andere woordkunstenaars beheerst 
Tine Ruysschaert haar stem bijna volledig, 
zij bezit de gave om dat vol te houden en 
de luisteraar niet nodeloos te vervelen. 
Truukjes die één keer goed klinken maar 
vlug gaan vermoeien, zijn er bij 
Ruysschaert niet bij. De tekst heeft voor
rang, de stem is enkel verhikel. 
Al kan over de keuze van de gedichten ge
redetwist worden toch gaat het hier om 
een vrij evenwichtig staal van wat er aan 

Moeder en kind 

Een moeder voelt aan haar kind, 

waar het eindigt en waar het begint. 

Nu maakt zij muziek er op met haar mond 

en geeft het aan de lopende band 
mepjes met de holle hand, 

gelijk zij zich eertijds verlegen vond 

bij haar man, toen die kwam 

en zijn plaats in haar Uchaam nam. 

Pierre Kemp 

goede moedergedichten in ons taalgebied 
is opgetekend. 

Er zijn de verwachte teksten van Gezelle, 
Van de Woestijne, Van Wilderode, Claus, 
Jonckheere, Achterberg, Vasalis, Morriën, 
Elburg, Lodeizen, Michel van der Plas, 
Elsschot. Maar ook Herman de Coninck, 
Neeltje Maria Min, Jo Gisekin, Leonard 
Nolens, Jotie T'Hooft e.a... komen aan 
bod. 

De bloemlezing heeft ook enkele mooie 
verrassingen. Zo werd Vader (uit Ex-min

naar) van Herman Brusselmans opgeno

men, maar ook Annie M.G. Schmidt komt 
aan bod, wellicht een fragment uit haar 
theaterwerk. Cabaretier Freek de Jonghe 
wordt geciteerd uit zijn programma 
Gemeengoed. 

Van de ondergewaardeerde Pierre Kemp 
werd het mooie gedicht Moeder en kind 

opgenomen. 

Zo is deze bloemlezing een mooie verza
meling geworden, afwisselend teder, bit
ter, ironisch, één keer tranerig wanneer 
de keuze op Een oudt liedeken van 
Victor de la Montagne valt. Al de voorge
lezen moedergedichten staan in een bij
horend boekje afgedrukt. 
Het hele plaatje door speelt pianomu
ziek van en door de talentvolle Dirk 
Brosse, fragmenten uit zijn composities 
voor de film Licht. Ook hier werd geko
zen om op discrete wijze, soms niet 
meer dan een pianotoets, de teksten een 
muzikaal kleurtje te geven. 
Dit is echt een mooi geschenk, elke moe
der zal het met graagte ontvangen en be
luisteren. 

(mvl) 

30 gedichten 
voor moeder 

Vijf WlJ-tezers kunnen (hun) moeder het straalplaatje 
schenken. Let wel, opdat het hebbeding tydig (dus op 
zondag a.s) aan de gelukkige kan geschonken worden 
geldt dit aanbod alleen voor snelle beslissers. 
Tot vandaag donderdag 6 mei kunt u naar onze redac
tie (Hilde De Leeuw) bellen (02/219 49 30), faxen 
(02/219.97.25), e-schrIjven (redactiecsvprti.be). Om 
15u. worden vijf namen uit de aanvragen geloot en nog 
die dag gaat de bloemlezing op de post 

NIET GETREURD 
Voor lezers die uit de boot vallen heeft onze redactie 
een schitterend aanbod, zy kunnen zich het straalplaat
je aanschaffen aan voor de vriendenprijs van 400fr 
(-1-45 fr. portkosten). 
Na storting van het passende bedrag op rek 435-
0271521-01 met vermelding „Tine" wordt de CD on
middellijk opgestuurd. 

'^Luister Moeder, dichters spreken 

over jou. 30 moedergedichten ver

zameld en gelezen door Tine 

Ruysschaert met muziek van en 

door Dirk Brosse. Uitg. Lannoo-

Tielt. CD -I- bloemlezing (42 blz.) 

495fr. 

VU & ID mobiliseert voor Europa 
CENTTOTWroO - BRUSSEL - ZONDAG 9 MEI - V'AFTO'TOTI'/tT 

9 mei is de officiële Dag van Europa, op 
die zondag mobiliseert de alliantie 
VU&ID haar leden en partners. Het 
Europa dat de alliantie VU&ID wil, vormt 
een kleurig palet volkeren en culturen, 
geen grijze eenheidsworst. In dat demo
cratische Europa krijgt de volksvertegen
woordiging reële macht, wordt fraude ge
nadeloos bestreden, praat Vlaanderen 
rechtstreeks met andere naties zonder 
Belgische omweg en is er niet alleen aan
dacht voor de vrije markt maar ook zorg 
voor sociale rechtvaardigheid en een ge
zond milieu. 

Schots parlement drie dagen eerder (6 

mei). En er zijn ook interviews met bui

tenlandse gasten uit Baskenland, 

Friesland, Sardinië en Valencia. Dit wordt 
beslist een boeiende meeting, geen saaie 
bijeenkomst met langdradige toespraken. 

f ^ . 
9 van St.-Jan 

. *',.?i 

NiêyWé "c 

ï̂ ^ 
NOOM 
STATION 

^ ' DaBrouckere / MarteftBrsplefn 

^ plein ^ 

Ki Post 

Een greep uit het programma: Europees 
parlementslid Nelly Maes en lijsttrekker 
Bert Anciaux ontplooien de VU&ID-plan-
nen voor Europa en stellen de VU&ID-
kandidaten voor. De 'anti-hormonenrid-
ders' Flor Van Noppen, Jaak 
Vandemeulebroucke en Bart Staes vertel
len over hun strijd voor gezond voedsel. 
Willy Kuijpers brengt met enkele 
Kosovaarse vrienden een getuigenis over 
de dramatische gebeurtenissen in de 
Balkan. Het Schotse Europarlementslid 
Winnie Ewing vertelt over de SNP-resulta-
ten bij de eerste verkiezingen voor het 

Op dit volksfeest geniet u - met een 
Galicisch hapje in de ene en een frisse 
pint in de andere hand - drie uur lang van 
de rijke Europese verscheidenheid aan 
volksmuziek. Met Pillewuiter, Galicia 

Baila, Trio Bandina en een doedelzak-
groep passeren Vlaanderen, Ierland, 
Schotland en Galicië de revue. 
U kunt in het Centro Galego ook een ten
toonstelling over Koerdistan en 
Baskenland bezoeken. M.a.w. (inter)na-
tionalisme is troef op 9 mei! 

(pd2) 

Practica. Voor alle practica kunt u 
op het VU-secretariaat terecht bij Piet 
De Zaeger (tel: 02/219.49.30 - fax: 
02/217.35.10 - e-post: piet.dezae-
ger(5)volksunie.be). 

Kinderopvang. Jeugddienst Vlanajo 
verzorgt de gratis kinderopvang. 
Waar ? In de gerenoveerde gebou
wen van het oude Brusselse waren
huis La Tentation is nu het Galicisch 
Centrum gevestigd (Lakensestraat 28 
te Brussel). Het bevindt zich op 5 mi
nuten wandelen van de Grote Markt 
en een kwartiertje van het Centraal 
Station. 
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HET LEVEN IS MOOI 

Nicola Piovani, de Italiaanse Oscar-laureaat voor de muziek van 

de film 'La vita è bella', heeft geen zin zich te verkopen aan de 

commerciële muziek en zeker niet aan de grote filmbazen. Op 

Goede Vrijdag werd zijn 'La Piëta' een Stabat Mater, op verzen 

van Vincenzo Cerami, die samen met Roberto Benigni was geno

mineerd voor de Oscar voor het beste filmscript, in Bethlehem op

gevoerd. 'La Piëta' wordt verteld door de populaire Italiaanse ac

teur Gigi Prioetti en gezongen door Rita Cammarano en Amii 

Stewart. Het is het verhaal van twee moeders - een Afrikaanse en 

een Europese - die treuren om de dood van hun kind, de eerste 

door honger de tweede door een overdosis. 'La Piëta' kende zijn 

première in november vorig jaar in Orvieto (Umbrië), de zusters-

NIEUW IN DE BIOS 

tad van Bethlehem, en werd live uitgezonden door de Italiaanse 

RAI. Piovani dirigeerde zelf het Aracoeli Orkest, een groep waar

mee de 52-jarige componist samenwerkte aan zijn meer dan 130 

filmsoundtracks. 

FILMFEEST 

Zondag 9 en maandag 10 mei vieren de bioscopen hun jaarlijk

se filmfeest. Zes films zullen in avant-première worden vertoond. 

Daaronder is het hilarische 'Waking Ned Divine', maar ook het 

afgrijselijke 'The Mod Squad' (naar de tv-serie van de jaren ze-

Anthony 
Hopkins en 
Emma 
Thompson In 
'Remains of 
the Day'. Zat. 
8 mei, Ned. 1 
om 20U.30 

lOI The Specialist Explosievenexpert Ray Quick 
heeft 10 jaar geleden, na een bloederige operatie in 
Bogota o.l.v. zijn ctief Trent, een punt gezet aciiter zijn 
ClA-carrlère. Hij is ervan overtuigd dat Trent liem wil li
quideren en leeft als een kluizenaar. Tot hij door May 
Munro wordt gecontacteerd. Met zijn hulp wil zij de 
Cubaanse maffiafamilie uitroeien die haar ouders heeft 
vermoord. Amerikaanse film van Luis Llosa uit 1994. 
Zon. 9 mei, Kanaal 2 om 2lu.20 

^̂ =3=̂ ^ Punk, pop en politiek Documentaire over 
Alan McCee, de 'ontdekker' van de Britse popgroep 
Oasis. Hij had al twee keer eerder in zijn carrière een 
grote Invloed op de Britse jeugd met de ontdekking van 
de bands Jesus & Mary Chain in 1987 en Primal Scream 
in 1990. De film laat zien hoe McCee, oprichter en di
recteur van 'Creation Records', de rock-'n-roll overleef
de en opklom naar de regionen van de rijken. Maan. 
10 mei. Ned. 3 om 20u.24 

""S^^ The making of a Hollywood Madam 
Amerikaanse biografische TV-film van ivtichael Switzer uit 
1996 over Heidi Fielss, de beruchte hoerenmadam uit 
Hollywood. Zij voelde zich ongenaakbaar, omdat zij 
nogal wat bekende en invloedrijke personen onder haar 
klanten telde Dins. 11 mei, TVI om 20U.25 

Flesh and Bone Ariis Sweeney is een rondrei
zende verkoper In Texas. Hij houdt van het leven en 
heeft in elke stad wel een liefje zitten. Daar komt ver
andering in wanneer hij op een feestje kennismaakt met 
Kay, een knap 'kissogram-meisje'. Het komt tot een pas
sionele verhouding, maar Arlls wordt achtervolgd door 
zijn tragische verleden. Amerikaans psychologische 
drama van Steve Koves uit 1993. Woens. 12 mei, ka-
naai 2 om 21U.20 

=̂3=̂ ^ Panorama: Om de liefde Gods Reportage 
over het verplichte celibaat voor priesters. Panorama 
praat o.m. met Rudy Borremans, onderpastoor van 
Tienen, die door kardinaal Danneels uit zijn functie werd 
ontzet nadat geruchten over zijn relatie met zijn vriend 
Guy het bisdom hadden bereikt. Dond. 13 mei. TVI 
om 22U.05 

''̂ srsv The Mission Britse film van Roland Joffé uit 
1986. 200 jaar geleden. De Spanjaarden en Portugezen 
willen het gebied in de grensstreek tussen Brazilië, 
Paraguay en Argentinië onder elkaar verdelen, en dat 
betekent dat de oorspronkelijke indiaanse bevolking 
verdreven of uitgeroeid moet worden. De jezuïeten 
wordt bevolen hun missieposten in de streek op te doe
ken, maar de zij weigeren dat bevel op te volgen... Vrij. 
14 mei, VTa om 24u. 

12 

stig), dat zuiver gericht is op een jong publiek zonder hersens. 

Dan is er 'The other sister' met Juliette Lewis en Diane Keaton, 

een suikerzoete love-story met twee actrices die de sterren van de 

hemel spelen. Met 'At first sight' zitten we in de melo, liefhebbers 

van 'Stepmom' en 'Patch Adams' zullen genieten van deze blinde 

Val Kilmer, maarMira Sorvino verdient in elk geval betere rollen. 

Met 'Simon Birch' maak je de moord mee op het schitterende 

boek van John Irving 'A prayer for Owen Meany': een totaal mis

lukte film waarvan de auteur zich distancieerde. Dan is er ook 

nog de komedie 'The out-of-towners' met Steve Martin, Goldie 

Haivn en John Cleese. Een filmfeest dat niet echt een filmfeest is, 

maar eerder een leegmaken van de schappen. 

Willem Sneer 

• MEDIA • 

Driekwart miljard 
I De slotshow 'Help Kosovo' heeft 

flink wat geld in het laatje gebracht. 
Terwijl wij dit schrijven is het bedrag op 
rekeningnummer 000-0000012-12 groter 
dan 725 miljoen fr. Terwijl u dit leest is 
het zeker opgelopen tot 750 miljoen fr. 
De Vlaming was wat Kosova betreft bij
zonder gul. Het toont aan dat 'solidari
teit', met welk volk dan ook, in 
Vlaanderen geen hol woord is. 

Meer dan 2,5 miljoen medemensen keken 
minstens een kwartier naar de TV-uitzen-
ding. Het programma liep zowel op VTM 
als op VRT. Slechts 1 op 4 van de 
Vlamingen die op dat moment voor zijn 
of haar TV-toestel zat, had dat afgestemd 
op een ander station. De media leverden 
in hun geheel overigens een grote bijdra
ge. Ook kranten en radio haalden immers 
flink wat poen binnen. 

Het geld van de TV-show wordt verdeeld 
onder een zestal deelnemende NGO's: 
Artsen zonder Grenzen krijgt 40%, het 
Rode Kruis moet zich tevreden stellen 
met een kwart. Unicef (14%), Caritas 

(10%), Oxfam (7,5%) en Balkanactie 

(2,5%) delen de rest. 

PERSONALIA 

Bettina Geysen, tot voor kort nog 
omroepster voor TVI, zal in die iiinctie 
van het scherm verdwijnen. Na geslaagd 
te zijn in een daarvoor bestemd examen 
wordt ze programmeringsadviseur voor 
Ketnet en Canvas. 

Walter Grootaers, tandenborstel-
man en wijze, zet zijn politieke plannen 
kracht bij: de komende drie jaar zal hij 
nog exclusief voor VTM werken. 

'Klant en klaar', het consumen
tenprogramma gepresenteerd door 

Ceen 'Klant en Maar meer 
voor Sabine Hageöoren. 

Sabine Hagedoren, verdwijnt en zal in 
een nieuwe vorm verschijnen op Canvas. 
Voor de meerwaarde- en minderkosten-
zoeker waarschijnlijk. 

* Nic Balthazar zal de zomereditie 
van 'Link' voor zijn rekening nemen. 'Nies 
te doen' is behalve een flauwe woordspe
ling ook de titel van het programma. 

Mogelijk Is hij daar zelf niet zo blij 
mee, maar sinds de 'Help Kosovo'-
actie heeft Ben Crabbé in onze huis
kamer een standbeeld gekregen. Na 
het niet bijzonder spontane en har
telijke optreden van prinses Astrid in 
de benefietshow nam deze Nieuwe 
Maandag-man het opnieuw over 
met de melding dat dit een stukje 
was uit 'Man bijt hond' Zelfs de 
meest fervente royaiisten kan het 
immers niet meer ontgaan dat de 
Von Saksen-Coburghs toch zo heel 
stilletjesaan een wel heel wereld
vreemde familie aan het worden 
zijn, wiens belevenissen ongetwijfeld 
niet zouden misstaan in een gemid
delde 'Adams Family'. Mocht Crabbé 
dan ook ooit een berisping krijgen 
wegens zijn opmerking aan het vor
stenhuis dan stari;en wij met een pe
titie om van Laken een reservaat te 
maken! 

Over wereldvreemdheid gesproken-
heeft ook u naar die 'Sterren en ko
meten' gekeken waarin de Vlaamse 
minister-president één minuut de 
tijd kreeg om zijn partij te promo
ten? Heeft ook u toen zo hard gela
chen? „Ja, de locomotief Is er niet 
omdat de premier in Mexico is Maar 
ik ben de jongste dagen op FTl-tech-
noland geweest en daar heb ik ge
zien dat het goed gaat. En de CVP 
wil dat de mensen graag naar school 
gaan. En graag gaan werken. En ook 
graag thuis blijven. En met de CVP 
komt dat allemaal in orde." De lucht 
van de boodschap en de manier 
waarop die verkondigd werd deed 
ons denken aan de betere bericht
geving uit het voormalige Oostblok. 
Ook de liberalen - tenminste: we 
zagen 3 liberalen en 2 gewezen 
VU'ers - hadden een bijzonder hoog 

Monty P/trton-gehalte. Willy 
Declerck - was hij het niet die de we
reldtentoonstelling in Tervuren 
opende? - had het erover dat de 
mensen verandering willen. En dat 
de liberalen dat ook willen. Jaak 
Gabriels had het erover dat de men
sen verandering willen - de VLD is 
best waakzaam wanneer de man uit 
Bree dit soort; dingen verkondigt -
en dat de liberalen dat ook willen. 
Patrick Dewael had het erover dat de 
mensen verandering willen. De hele 
VLD-boodschap: drie keer in één mi
nuut! Jammer dat met werd inge
zoomd op de blauwe plas regerings-
gell, het moet een hele klus zijn ge
weest om die op te dweilen 

wijsheid en moed. De Lentdecker 
sprak ook over 'kanker', niet over 
een 'slepende ziekte', niet over 'car-
cinomen'. Het typeert hem: niet 
zwanzen. Alloo maakte er een sereen 
gesprek van, zonder zijn eigen, jon
gensachtige stijl geweld aan te 
doen. 
Verderop zagen we Chris Lomme. 
Nadine De Sloovere, Jan Mulder, 
Firmin Crets - de onnavolgbare bok
ser van een onderbekeken Chris Van 
den Durpel - Luc Vandenbossche en 
bruid. Sarah en 'Zo mooi, zo jong en 
zo alleen' Jlmnny Frey die zijn 60ste 
verjaardag vierde. Uit dit gesprekje 
leerden we dat Frey wanneer hij op
treedt zijn losse boxershort; ruilt voor 

Amusante 
onderbroekenlol 

sterren en kometen, woensdag 28 april 1999, TV6 

De politiek maakte een einde aan 
een bijzonder onderhoudende 
'Sterren en kometen'. Luc Alloo - die 
we zo stilaan naar waarde kunnen 
schatten - had ons daarvoor eerst 
weer meegenomen op een rondreis 
door medlatiek Vlaanderen. Eerst 
ging het, gehuld in een Napoleon
kostuum, naar Louis De Lentdecker 
De journalist vierde zijn 75ste ver
jaardag. Ai is 'vierde' in zijn geval een 
minder geschikt woord: de man-
met-de-uitgesproken-menlng be
seft dat hij de strijd tegen 'kameraad 
kanker' (zoals hij het noemde) aan 
het veriiezen is. De manier waarop 
hij over zijn ziekte, zijn leven en zijn 
aan Alzheimer lijdende echtgenote 
sprak, verried evenwel een grote 

een strakke slip. Ondanks dit staaltje 
ondergoed, verzandde de bijdrage 
nooit in echte onderbroekenlol. Het 
Is misschien wel het leukste aan 
'Sterren en kometen': ondanks de 
talloze zelfingenomen gasten die 
vaak de revu passeren, gunt het pro
gramma ons een relativerende, 
nooit plat-commerciële blik op 
showbizzendVlaanderen. Om niette 
zeggen dat Alloo niet verhindert; dat 
zijn gasten zichzelf door de mand 
laten vallen. Welk een schril contrast 
met de mellgheld en marginaliteit 
van tal andere programma's die de 
(commerciële) stations ons tegen
woordig in de maag splitsen. 

Krik 
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versnipperde hulp 
De jongste tijd duiken steeds meer com
merciële belangen op die de populaire lief
dadige toer opgaan. (WIJ, 22 apnijl - Niet 
ver van ons bed en Solidariteit zonder 
grenzen) Er worden kostelijke reclame
campagnes gevoerd in de media of dure 
omzendbneven gestuurd om te werven 
voor giften Betaald met het geld van de 
milde schenkers. 
Liefdadigheid of hulp in nood mag door 

versnippering zeker géén profijt opleveren 
voor de organisator. 
Er zijn klachten dat de talrijke hulporgani
saties elkaar voor de voeten lopen Ruzie 
maken wie mag helpen Aanvoer van hulp
goederen die helemaal met nodig zijn 
Terwijl er tekorten zijn op ander gebied 
Nog erger! Hulpgoederen die bij de hulp
behoevenden niet geraken Gestolen door 
plaatselijke maffia-benden Die ze vervol
gens voor eigen of andere doeleinden ge
bruiken 

Veel hulporganisaties hebben géén zin van 
bestaan en horen thuis bij het internatio
nale Rode Kruis 
Al het geld dat de overheid schenkt voor 
noodhulp komt van de belastingbetaler. 
Tientallen hulporganisaties komen dan nog 
eens elk afzonderlijk aankloppen bij de 
burgers om weeral te geven! Allemaal voor 
hetzelfde doel Met méér onkosten aan 
administratie, vervoer, opslag, matenaal en 
personeel 
Kan eenvoudiger en doeltreffender, indien 

alle geld naar één organisatie gaat Kan 
zich acties en materiaal veroorloven die in
dividuele kleine hulporganisaties met aan
kunnen Opslag kan centraal gebeuren. 
Beter overzicht van het beschikbare 
De snelheid van interventie kan enorm ver
beteren Wat te denken van een individu
ele hulporganisatie die eerst tijdrovend 
geld moet inzamelen vooraleer iets te kun
nen doen? Te laat voor vele getroffenen' 

WlllY Degheldere, 
Brugge 

• WEDERWOORD • 

Etnische 
zuivering 
Hoe is het nu toch mogelijk dat Amerika 
en zijn slippendrager Engeland gaan strij
den voor de mensenrechten in Kosova? 
Wat heeft Engeland anders bedreven dan 
etnische zuiveringen gedurende zijn bar
baars verleden? Zoals in Schodand, Wales, 
Ierland... 

Londen heeft deze gebieden verengelst 
en politiek over de kling gejaagd. 
En wat heeft Amerika anders bedreven 
(18de-19de eeuw) dan etnische zuiverin
gen, in dit geval op de Indianen? Beide 
vertonen zich nu op de beeldbuis met 
een gezicht als zalvende prelaten. 

En dat alles is het gevolg van het Verdrag 
van Versailles (1919). Er was in 1908 een 
Koninkrijk Kroatië, Slovenië, Vojvodina 
onder de Donau-Monarchie in de maak, 
maar deze Donau-Monarchie werd door 
het schandalige Versailles-dictaat vernie
tigd. 

Wat is er sedertdien gebeurd? 
De Westerse democratieën Frankrijk, 
Engeland, Amerika gaan niet vrijuit, al 
ware het maar omdat zij nog steeds hun 
overgebleven etnische minderheden 
onder de knoet houden. Ik ben het daar
in met Willy Kuijpers volledig eens (WIJ, 
22 april jl.. Speelbal Kosova). 

A. Jacobs, 
Gent 

Kosova 
De interventie van de Navo is een nood
zakelijk kwaad en voor de Kosovaren had 
dit veel vroeger moeten gebeuren. Maar 
men heeft terecht eerst alle diplomatieke 
middelen uitgeput (Rambouillet; de pen
deldiplomatie van Holbrooks, enz.). 
Milosevic wilde alleen maar Kosova als 
een onderdanige provincie van Servië 
waar geen plaats is voor een ander volk 
dan de Serven. 
Iedereen schaarde zich dan ook achter 
het initiatief van de Navo. Groot is mijn 
verwondering dat de VU nu een bocht 
zou maken van 180 graden en nu zou te-
genbetogen! 

Dat de Kosovaren op de vlucht zouden 
slaan tengevolge van de bombardemen
ten is lachwekkend: hoeveel Kosovaren 
zijn hier niet ontdekt, zich opsluitend in 
vrachtwagens, lang voor de bombarde
menten? 

Het argument dat wij voor de vrede zijn is 
in dit geval niet valabel. Indien Milosevic 
zou aanblijven als gevolg van het stopzet
ten van onze actie's zullen nog andere 
kandidaat-dictators zich daardoor geïnspi
reerd voelen! Het moet eens uit zijn met 
opvolgers van Hitler en dit kan enkel 
maar met een krachtdadig optreden van 
de internationale gemeenschap. En het 

zou uiteraard beter zijn dat dit onder de 
vlag van de Verenigde Naties kan. 
En is er voor de VU - méér dan voor elke 
andere partij - niet het argument van het 
volksnationalisme? Indien wij nu capitule
ren voor Milosevic zullen de Kosovaren 
nooit een eigen land kunnen hebben, 
waarop zij recht hebben. 
Ook voor mij is een diplomatieke oplos
sing veruit de beste maar zolang Milosevic 
zijn etnische zuivering niet afzweert moe
ten wij het hem afdwingen met alle mo
gelijke middelen. In de hoop dat dit de 
laatste dictator op onze wereldbol zal ge
weest zijn. 

Paul de Belie, 
Merelbeke 

Wonderaoed? 
De opmars van borstkanker, baarmoeder
kanker en prostaatkanker is onrustwek
kend. Zou de oorzaak niet kunnen liggen 
bij het dragen van katoen? Is katoen nog 
wondergoed? 
Als we onze huid dag en nacht inpakken 
met vezels van een plant die opgroeit in 
de nevels van toxische sproeistoffen, 
wordt ons lichaam dan ook niet aangetast 
door diezelfde stoffen? Is deze piste in de 
strijd tegen kanker al wetenschappelijk 
onderzocht? Mag het resultaat vrijgegeven 
worden? 

Wie bindt de kat de bel aan en geeft de 
aanzet om kanker de wereld uit te hel

pen' 
Hugo van Ransbeeck, 

Dendermonde 

thuis in verkiezingstijd, zinvolle slogans 
wel. Zowel de SP en het Blok hebben al 
genoeg bewezen dat een partij daar elec
toraal de vruchten kan van plukken. 

Kristof Agache, 

Brussel 

heb sterk de indruk dat het Belgisch esta
blishment vanuit zijn Brussels bolwerk 
ageert op wat in de rand errond gebeurt. 

Naam en adres bij de 
redactie bekend. 

Belgacom 
In de Brusselse metrostations hangen 
Belgacom-aflïches, voor meer dan 90% 
eentalig Frans. Ondertussen laat 
Belgacom in Brussel-19 een eentalig 
Franse reclamefolder bedelen, met de ge
kende tekst: „Nederlandse versie - enz. -
is verkrijgbaar...". 
De taalwet: een vodje papier? 
De verantwoordelijke uitgever van de fol
der is een PSC-kopstuk (B. Meunier). Ik 

13 
RS De redactie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in. De redactie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken 

Niet aan de kant 
zitten? 
De socialisten menen in deze kiescam
pagne opnieuw met modder te moeten 
smijten naar meerdere Vlaamse partijen. 
Als zij een vergelijking durven maken tus
sen het Vlaams-nationalisme en het 'na
tionalisme' van Milosevic, dan voel ik me 
als VU'er geviseerd. Daarom vind ik dat de 
VU hardnekkig moet terugbijten en in de 
media voldoende moet benadrukken dat 
Milosevic geen nationalist maar een socia
list is. Dan zou de SP wel een toontje 
lager zingen. Als we deze rol enkel aan 
het Blok overlaten, zal iedereen uiteraard 
eerder de SP dan de Vlaams-nationalisten 
geloven. Trouwens, Hitler was ook socia
list! Als de SP met modder begint te smij
ten is het tijd om hen dan maar van het
zelfde laken een broek te geven. De VU 
moet dringend iets doen aan haar her
kenbaarheid in het hele verkiezingsdebat 
en ook resoluut de communautaire kaart 
trekken (de tijd is hiervoor rijper dan 
ooit'). Door braaf aan de kant te blijven 
zitten win je geen verkiezingen! Te verre- | 
gaande inhoudelijke debatten horen niet I 
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Op kop 
Paul van Cremberqen 
Vlaams parlement 

25 jaar al zetelt Paul Van Crembergen (°1937) in een na
tionaal parlement. Van 1974 tot 1985 was de Kamer zijn 
vaste stek, daarna nestelde hij zich twee jaar in het rood 
fluweel van de Senaat en sinds 1987 is hy opnieuw 
(Vlaams) volksvertegenwoordiger Eerder dan als maat
schappelijk assistent - zijn opleiding - durven we Paul 
omschrijven als een maatschappelijk laborant Indien er 
binnen de VU over staats(her)vorming werd en wordt 
gesproken dan speelt deze lijsttrekker daarin een voor
aanstaande rol.,,Onafhankelijkheid betekent dat we het 
recht krijgen confederatieve afspraken met Brussel of 
Wallonië te maken De VU brengt onafhankelijkheid in 
verband met confederalisme en met met soevereiniteit 
zonder begin en einde Dat is met meer van deze tijd 
De term onafhankelijkheid heeft bovendien met zozeer 
te maken met de verhouding Vlaanderen-Wallomë of 
Vlaanderen-Brussel. Hij werd aangewend om duidelijk te 
maken dat we als gemeenschap aan de Europese tafel 
Willen zitten zoals Denemarken of Luxemburg Dat zou 
men moeten benadrukken: Vlaanderen moet interna
tionaal optreden als een autonome staat." Paul werd in 
1995 verkozen met 13.718 voorkeurstemmen 

Karel van Hoorebeke 
Kamer 

Karel Van Hoorebeke 
(°1950) werd in mei 
1995 voor een eerste 
keer verkozen in een na
tionaal parlement Met 
ruim 4 400 voorkeur
stemmen mocht hij naar 
de Kamer. Eerder al was 
deze advocaat gemeen
teraadslid in Gent. In de 
afgelopen legislatuur 
volgde hij de commissies 
Binnenlandse Zaken, 
Handels- en Economisch 
Recht, Bedrijfsleven en 
Infrastructuur Karel 

deed zich daarbij in positieve zin opvallen door onder 
meer zijn bijdragen inzake de zgn. voetbalwet en de po-
litiehervorming 'Wat doet een Vlaams-nationaal parle
mentslid eigenlijk in de federale Kamer'' vroeg dit blad 
hem eens „Wij beschouwen onze taak als een breekij
zer naar het uithollen van de bevoegdheden binnen dat 
federaal gegeven. Nu ligt de volheid van bevoegdheid 
nog bij het federale niveau. Wij kunnen in dat geval bij 
elk debat herhalen dat er binnen Vlaanderen ook mo
gelijkheden Zijn om een bepaald beleid te voeren, maar 
dat het federale niveau dat soms onmogelijk maakt Wij 
willen het federaal gegeven bestendig confronteren 
met de onvolkomenheden binnen de staatshervor
ming " luidde het toen Omdat dat werk nog niet af is, 
doet Karel op 13 juni a.s opnieuw een gooi naar een ka
merzetel. 

Zetduivel: 

Weyts en de KaSino's 

'46% van de Vlaamse volksvertegenwoordi
gers denkt eraan zelf ooit een boek te 
schrijven' leerden we uit De Standaard. 
54% van de Vlaamse volksvertegenwoordi
gers denkt er nog niet aan het te lezen ... 
© 

Astrid en Ben: 
Prinses bijt hond? 
© 

Pinxten bekogeld met rotte peren. Je haalt 
écht veel meer uit een Belgische peer! 

VERKIEZINGEN 1999 

Rita Moeraert (°1947), vijfde op de lijst 
van het Vlaams parlement, heeft jarenlang 
gewerkt als docent verpleegkunde. Sinds 
begin jaren '90 is ze actief binnen projec
ten die tot doel hebben werkloze en her
intredende verpleegkundigen en verzor
genden terug op de arbeidsmarkt te inte
greren. 

Zoals de meeste VU'ers groeide Rita op in 
een Vlaamsgezind nest. „De VU heeft mij R\ta Moeraert, vijfde plaats Vlaams parlemer)t. 

Naar een meer 
harmonieuze samenleving 

altijd aangetrokken omdat ze zo onafhan
kelijk is. In de partij kan vrij gedacht wor
den, er zijn geen zuilen die hun belangen 
willen verdedigen. Dat spreekt me, naast 
de staatsvormende ideeën, het meeste 

OVOK 

In 1981 verliest het gezin Pauwels-
Moeraert één van haar kinderen bij een 
ongeval. ,,Ik ben iemand die - om verdriet 
te verwerken - iets moet doen" zegt Rita. 
Dat 'iets doen' resulteert in de oprichting 
van de zelfhulpgroep voor ouders van 
een overleden kind, kortweg OVOK. Meer 
dan 10 jaar lang is ze een van de drijven
de krachten achter de groep en begin 
jaren '90 trok ze zich bij het OVOK terug 
op de achtergrond. De praatgroep bestaat 
nog steeds. Wórdt er ook naar geluisterd? 
„Het grootste resultaat ligt in het feit dat 
lotgenoten ervaringen met elkaar kunnen 

delen en leren om het leven opnieuw op
timistischer te zien." zegt Rita. ,,Maar we 
hebben ook andere dingen bereikt. Zo 
hebben we de dood van een kind be
spreekbaar gemaakt. Mensen die bij het 
OVOK aanklopten werden ook mondiger 
Er is op die tijd veel veranderd. Zo heeft 
het OVOK er jaren voor gestreden om ook 
aan doodgeboren kinderen een naam te 
kunnen geven. Dat voorstel is nu door de 
Senaat, onder aanvoeren van Bert 

Anciaux, goedgekeurd. Ook eisten we dat 
ouders het recht zouden krijgen om van 
hun kinderen waardig afscheid te kunnen 
nemen." 

De jongste jaren legt Rita zich vooral toe 
op de gemeentepolitiek: ze is raadslid in 
Melle. „We voeren een goede oppositie 
en worden daar ook voor gewaardeerd. 
Wat goed is keuren we mee goed, en we 
dienen ook regelmatig zelf voorstellen 
in." Binnen de VU is ze lid van de ethi-

Vlaams parlement 

1. Paul Van Grembergen (Em'elde) 

2. Elke Sleurs (Gent) 
3 Marjan Meulewaeter (Lovendegem • ID21) 
4. Mie Van Den Kerchove (Aalter) 
5 Rita Pauwels-Moeraert (Melle) 

6. Bjom De Sutter (Gent) 

7. Daniel Coppejans (Kaprijke) 
8 Hugo Verhaege (Nevele) 

9. Cecile Vanooteghem (De Pinte) 

10. Henny Bleyenberg (Maldegem) 

11. Gert Robert (Gentbrugge) 
12 Gunther Polfliet (Evergem • ID21) 

Opvolgers 

1. Lieven Decaluwe (Gent) 

2. Jan Roegiers (Gent) 

3 AnnickBraem (Gent-1021) 

4 Jo Van Hoorebeke (Merelbeke) 

5. Jo Berlaen (Zulte) 

6. Joeri De Maertelaere (Evergem) 

Kamer 

1 Karel Van Hoorebeke (De Pinte) 

2."CarlaBrion(Gent) 

3 Jean-Fiene Goetghebuer (Zwijnaarde • 1021) 

4. Guido Van Nieuwenhuyse (Aalter) 

5 Rik De Vis (Melle) 

6 Hildegard Callewaert (Melle) 

7. Wim Raman (Destelbergen) 

8 Francine Moens (Kaprijke) 

9 Eric Defoort (Wondelgem) 

Opvolgers 

1. Lieve Grypdonck (Evergem) 

2. Bart Bauwens (Gentbrugge) 

3 Kerste Van Grembergen (Ertvelde) 

4. Herman De Grauwe (Gent) 

5 Guido De Pestel (Oosteekio) 

6. Geert Decaluwe (Deinze) 

© 

Rekenhof mag NMBS niet uitvlooien. 

Locomotief werkt niet mee! 

© 
Pech: 

in een kijkfile staan en niets zien 

© 
Kapitalist: „Ik heb geen boodschap aan 1 

mei." 

© 

Op 1 mei zat iedere SP'er met een ei 

sche commissie. Daarbij volgt ze met 
name de discussie over euthanasie van 
nabij: ,,Dat onderwerp moet minstens be
spreekbaar zijn. Ik vind ook dat de ver
pleegkundigen, die de patient vaak beter 
kennen dan de arts, meer inbreng moe
ten hebben bij het oordeel over het al dan 
niet vervroegd beëindigen van de thera
pie." 

„Ik wil nog iets kwijt" zegt ze aan het 
einde van ons gesprek. „Ik hoop dat je 
het verschil tussen het Vlaams Blok en de 
VU wil duidelijk maken. Alle mensen, uit 
alle landen en culturen, moeten het recht 
hebben in onze Vlaamse gemeenschap te 
leven. Ik heb een hekel aan het negatieve 
en aan het aanwakkeren van angstgevoe
lens. Dat is het niet het VU-nationalisme. 
Wij hebben familie in Zuid-Amerika. 
Iedereen vindt het normaal dat ze daar 
wonen. Waarom vindt men het dan onge
woon dat andere mensen hier willen 
komen wonen. Ik pleit uitdrukkelijk voor 
een meer harmonieuze samenleving." 

(gv) 

Kiesomschriiving 
Cent-Eekio 

Op 21 mei 1995 telde Cent-Eekio 
435.958 ingeschreven kiezers. 
Van de 12 In Cent-Eekio te verdelen ze
tels voor het Vlaams parlement haalde 
de VU er In de persoon van Paul Van 
Grembergen één binnen. De partij haal
de 9,62% van de stemmen en stond 
daarmee op de vijfde plaats. Grootste 
was de CVP (27,80% • 4 zetels), vóór de 
VLD (23,50% - 3 zetels) en de SP (16,42% 
- 2 zetels). Het Vlaams Blok was vierde 
(10,09% -1 zetel). Agaiev (8,16% -1 ze
tel) sloot de rij van de grote Vlaamse 
partijen. Van alle stemgerechtigden 
stemde er 6,43% blanco of ongeldig. 
Van de 9 in Cent-Eekio te verdelen ze
tels voor de Kamer van Volksvertegen
woordigers haalde de VU er In de per
soon van Karel Van Hoorebeke één bin
nen. De partij haalde 8,1% van de stem
men en sloot daarmee de rij van de 
grote partijen. Grootste was de CVP 
(28,6% - 3 zetels), vóór de VLD (24,2% -
2 zetels) en de SP (16,6% -1 zetel). Het 
Vlaams Blok (10,3% - 1 zetel) was vier
de. Agaiev sloot de rij van de grote 
Vlaamse partijen (7,9% - 1 zetel). Van 
alle stemgerechtigden stemde er 5,92% 
blanco of ongeldig. 

CAMPACNESECRETARIAAT 
Arrondissementeel secretariaat, 
Hildegard Callewaert, Bennesteeg 2, 
9000 Cent, tel. 09/252.52.08 Of 
09/223.70.98, fax 09/223.71.87, e-poSt: 
gent.eeklo@volksunie.be 
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Cazettenpraat 
„Ik erger mij aan veel zaken in dit dossier. Bijvoorbeeld aan het 

ontstellend gebrek aan historisclie kennis bij velen die uitspraken doen 
over dat land (Joegoslavië/red.). (..) Onze ministervan Buitenlandse Zaken 
Erik Derycke (SP) zegt „Milosevic, dat Is het pure nationalisme." Ik zeg. 
Milosevic is niet het pure nationalisme maar de antipode ervan: het per
verse uitranatlonallsme Hij predikt geen nationalisme, maar iets wat de 
humanistische en ethische grondslag van het nationalisme heeft verloren. 
HIJ poneert de meerdewaardigheid van de ene boven de andere." Hugo 
Schiltz in De Standaard van 28 april 1999 

,,(..) nooit heb ik beweerd dat geen verklahng tot herziening 
van de grondwet nodig zou zijn om aiie resoluties van het Vlaams parle
ment of alle Vlaamse communautaire verzuchtingen te kunnen realise
ren." André Alen In De Standaard van 29 april 1999 

,,TIen jaar lang doet men nu al pogingen met de Brusseldagen 
van de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen en vanuit de VTB-VAB om de 
mensen deze stad beter te leren kennen. Maar het probleem zal altijd blij
ven bestaan van de provinciaal, die ergens in Merelbeke of in Zlchen-
Zussen-Bolder, tegen de hoofdstad aankijkt zoals ook in de Franse of 
Nederlandse provincies tegen de hoofdsteden Parijs en Amsterdam aan
gekeken wordt. Dat Is nu eenmaal de normale afstand die de burger heeft 
tegenover zijn hoofdstad." Jari Demeulemeester, directeur van de 
Ancienne Belgique, In Meen/oud van april 1999. 

,,lk zou het heel verrassend vinden als dat gebeurde, maar ik 
denk dat Bert Anclaux en Steve Stevaert veel vlottere en modernere types 
zijn dan ik " 

„Schitterend. Da's al een goed begin. Maar Ik betwijfel het ten 
zeerste. Ik denk dat Bert Anclaux heel goed In de markt ligt bij jonge vrou
wen." 
Resp Stefaan De Clerck en Steve Stevaert In Flair van 27 april 1999 op de 
vraag of zij een kans maken te worden uitverkozen tot 'Politicus met de 
meeste flair'. 

. ,,lk zou immens fier zijn " Bert Anciaux in Flairvan 27 april 1999 
op de vraag wat hij ervan zou vinden te worden uitverkozen tot 'Politicus 
met de meeste flair'. 

,,OudPapler\s een 'groot drama'. Een Vlaams stuk..." werpt De 
Morgen van vrijdag 50 april op in een gesprek met acteur Stany Crets. 
„Kijk, daar heb ik nu een hekel aan zie. Natuurlijk is het een Vlaams stuk! 
Wat had je dan gedacht: het Is geschreven door een Vlaming. Zegt men 
van Who's Afraid of Virginia Wooif dat het een Texaans stuk Is?" 

In debat 
Donderdag 6 mei 
• Verkiezingsdebat Vlaamse Actiegroep Geel. 

Om 20u. in 't Roosendaelhof, 
Stationsstraat 50. M.m.v. Patrik 
Vankrunkelsven. 

• Politiek debat. Van 9 tot 12u. en van 
13U.30 tot 15U.30 in Pius X, Abdijstraat 128 
te Antwerpen. M.m.v Fons Borginon en 
KoenT'Sijen. 

• Rondetafelgesprek VTB-VAB te 
Zwijndrecht. Van 13u.30 tot 15u. M.m v. 
Patrik Vankrunkelsven. 

Vrijdag 7 mei 
• Info-avond voor integratiecentrum 

Cleynaerts te Dienst. Om 20u. M.m.v Jos 
Bex. 

• 2-spraak. Nationaal verkiezingsdebat van 
de Jeugdraad Overijse in CC Den Blank te 
Overijse om 20u. Moderator Johny 
Vansevenant (VRT-radio). M.m.v Etienne 
Van Vaerenbergh. 

Zaterdag 8 mei 
• Debat over de duurzame ontwikkeling en 

inheemse volkeren. Van lOu.30 tot 12u. in 
het HITL-instituut, J.B. Van Montstraat 2 te 
Leuven. M.m.v Wendel Trio. 

Maandag 10 & dinsdag 11 mei 
• Onderwijsdebat voor koepelvereniging 

DIRGO, Van 13u.45 tot 16u. te Hamme. 
M.m.v Kris Van Dijck. 

Dinsdag 11 mei 
• Politiek Debat. Van 19u.30 tot 22u. in 

Hogeschool Antwerpen, Bouwmeester
straat 3 te Antwerpen. M.m.v Koen T'Sijen. 

• Dag rond de partijstandpunten, van 8u.30 
tot I6u.30 in PISO, Alexianenweg 2 te 
Tienen. M.m.v Danny Pieters en Jos Bex. 

Woensdag 12 mei 
• Politiek debat in het Koninklijk Atheneum 

te Lier. Van 9u.30 tot 12u. M.m.v Els Van 
Weert. 

• Politiek debat in het Stedelijk 
Polytechnisch Instituut Antwerpen, A. 
Leysweg 3 te Antwerpen. Om 8u.30. M.m.v 
Koen T'Sijen. 

• Eurodebatavond Om 20u. in Parochiaal 
Centrum te Oudegem. Org.: Jeugdhuis 
Move. M.m.v Bart Staes. 

Vrijdag 14 mei 
• Perslunch over de vergroening van het be

lastingsstelsel. Om 12u. in lokalen-Elan, 
Vooruitgangsstraat 331 te 1030 Brussel. 
Org.:VODO M.m.v Jean-Marie Bogaert. 

Zaterdag 15 mei 
• Politiek debat. CC 't Getouw te Mol. M.m.v 

Patrik Vankrunkelsven 
• Themadag Jongeren en Politiek. Om 

21u.l5 in jeugdhuis Utopia, te Jabbeke. 
M.m.v Vincent Van Quickenbome. 

Maandag 17 mei 
• Uiteenzetting door parlementsleden. 

Vragenronde door leerlingen. Om 21u.30. 
De Ham te Mechelen. M.m.v Bert Anciaux 

• Verkiezingsdebat van 10 tot 12u. in 
Hogeschool Antwerpen, Campus Lier, 
Berlaarsestraat 22 te 2500 Lier. Org.: 
Lerarenopleiding. M.m.v Kris Van Dijck. 

Dinsdag 18 mei 
• Het Andere Debat. Verkiezingsdebat met 

politici van alle Vlaams-Brusselse lijsten. 
Om 20u. in Gemeenschapscentrum 
Nekkersdal te Laken. Reserveren gewenst 
via tel. 02/428.09.08. M.m.v Ben Anciaux 
en Kristien De Winter. 

CS» Info debatten Patrik Vankrunkels

ven: Camilla Geerts, 02/219.49-30. 

M.m.v. Bert Anciaux: Eva Clarysse, 

02/223.39.33. Anderen: Koen T'Sijen, 

02/219.49.30. 

Bart staes, eerste opvolger op de Europese 
VU&ID-Iijst, werkt al sinds september 1983 
voor en met de Europese vu-parlementsle
den. ,,Europa is een absolute noodzaak." 
zegt hij. „Het heeft ervoor gezorgd dat er 
tussen de verschillende lidstaten geen oor
log is. Jawel, er loopt ook veel verkeerd: 

Europa is een absolute noodzaak 
Europa is te bemoeizuchtig, te verspilzuch-
tig. Het is onvolmaakt, maar dat weegt niet 
op tegen de vrede." 
Wat heeft hij de afgelopen jaren geleerd? ,,lk 
heb gemerkt dat wanneer Je je in een dossier 
inwerkt, eraan vasthoudt en alles geeft, je 
ook iets kan bereiken. Kijk maar naar onze 
strijd tegen de hormonen. Minder goede 
herinneringen heb ik aan die keren dat het 
parlement weliswaar een stoere borst heeft 
opgezet, maar uiteindelijk zijn staart weer 
heeft ingetrokken. Ik denk daarbij aan de 
moties van wantrouwen over o.a. de fraude, 
maar ook in de gekke koeien-kwestie." 
Doet Europa ook iets voor de gewone 
Europeaan? „De mensen beseffen nog maar 
half wat voor invloed Europa heeft op het 
dagelijks leven. Zo kan er bv. geen patent 
komen op het klonen van mensen, is de eti
kettering van consumptiegoederen aan 
strenge regels onderworpen, wordt de ta
baksreclame binnenkort afgeschaft,..." Bart 
heeft de macht van het parlement zien 
groeien: „Toen ik in '83 begon was het par

lement niet veel meer dan een machteloze 
'adviesbarak', m heeft het Europees parle
ment op tal van beleidsterreinen het laatste 
woord. 80% van de voorstellen belandt in 
bindende wetteksten, In Belgiè of 
Vlaanderen Is dat heel wat minder' 
Gaat Europa Belgiè en Vlaanderen niet op
slokken? ,,Het Vlaams niveau Is van essen
tieel belang. Vlaanderen zal erop moeten 
toezien dat de Europese wetten worden uit
gevoerd en nageleefd. Het federale niveau 
vervaagt: steeds meer bevoegdheden ver
dwijnen naar Europa of naar de deelstaten. 
Europa bepaalt nu al welk begrotingsbeleid 
Belgiè moet voeren. Europa moet wel drin
gend werk maken van een buitenland- en 
veiligheidsbeleid. Bosnië en Kosova wijzen 
uit dat zoiets nodig Is." 
Zal hij op 9 mei a.s. naar het VU&ID-Eurofeest 
gaan? „Natuurlijk" klinkt het. ,,Het wordt 
een leuke bedoening: VU&ID maakt er een 
culturele bijeenkomst van met veel volksmu
ziek, drank en hapjes uit Calicië" 

(gv) 

Bart staes, 
lste opvolger 
Europa: 
"Europa Is 
geen 'advies
barak' meer, 
maar heeft op 
tal van beleids
terreinen het 
laatste woord.' 

verkiezingen en dan 
een crisisdiner? 

Een stevige campagne, een zoveelste verkie
zingszondag, een lange bange zoektocht naar 
een nieuwe regering en dan als orgelpunt een 
chsisdiner Te gek? Helemaal nieti 
Het 'crisisdiner' was lange tijd een Wetstraat
traditie waaraan maar weinigen zich onttrok
ken De lompigheid van de heer Dehaene 
zorgde er voor dat ook dit smakelijk gePrulk 
definitief werd doorbroken. Het begon, zo ver
telt tenminste de mondelinge overlevering, 
einde van de jaren zestig Gaston f ystens trad 
aan als premier van een nieuwe rooms-blauwe 
coalitie en werd door de Wetstraat-pers uitge
nodigd voor een gezellig etentje. Niet zomaar 
een hapje met een natje, maar een echt diner 
in het niet goedkope La Réserve in Knokke. Let 
wel, het waren de journalisten die niet alleen 
hun eten maar ook dat van de uitgenodigde 
premier betaalden. 

Zelf mocht Ik voor het eerst meetafelen In 
1972. Nog maar eens voor 'premier' Gaston 
Eyskens. We werden ontvangen aan boord van 
het F/ancyra-vlaggeschip en gerenommeerd 
restaurant La Pérouse. Omwille van het sacro-
sante Belgische communautaire evenwicht 
werd een volgende keer uitgeweken naar het 
Waalse Mons of Bergen. Tot zelfs in de 
Oostkantons werden de beste adressen ge-' 
zocht om er een prettig en vooral rustig sa
menzijn van te maken. Ooit had Ik als tafelge
noot een zekere Cuy Spitaeis, aan wie Ik een 
lange lunch lang moest uitleggen waarom hij 
maar liever niet moest proberen mijn Vlaamse 

faciliteitengemeente Kraainem In te lijven. 
Met de komst van een nieuwe generatie 
Wetstraat-pers begin van de jaren tachtig ver
waterde ook de traditie van de crisisdiners 
Wiifried Manens had het aangedurfd om voor 
zijn nieuwe regenng de socialisten te dumpen 
ten gunste van de liberalen Hij werd daarvoor 
door enkele progressieve collega's gestraft 
met een goedkoop crisisdiner In een goed
koop eethuis ergens in een Brusselse achter
buurt. Een nieuw crisisdiner kwam er niet 
meer. Tot ondergetekende in 1988 de draad 
weer opnam en de Wetstraat richting Limburg 
stuurde Eerst een natje en een droogje in het 
Martensliuis ( van de gelijknamige brouwerijO 
in hartje Hasselt en dan naar het toch met on
aardige Sclioltestiof Toegegeven, het wel erg 
vnendelijke Gemeenteicrediet zorgde er voor 
dat de hoofdredacteurs niet al te erg zouden 
schrikken van de rekening die hun Wetstraat-
rédacteurs voorlegden. Voor de eerste 
Dehaene-regering werd onderdak gezocht in 
het indrukwekkende kas
teel van het Waalse 
Lavaux Saint-Anne 
Helaas, Dehaene I had 
laten weten dat hij voor 
die bezigheid echt geen 
halve dag kon laten val
len. Dehaene II zag het 
daglicht zonder cnsidi-
ner. 

Mare Platel 

6 mei 1999 



O oit was Wallonië solidair met het arme 

Vlaanderen, vandaag moeten wij 

dezelfde solidariteit opbrengen. Klopt deze vaak 

beweerde stelling wel? Een proeve van antwoord. 

• VERKIEZINGEN 1999 • 

Toen op 3 maart 1999 de resoluties voor 
een volgende staatshervorming in het vol
tallige Vlaams parlement ter sprake kwa
men, gingen er nauwelijks vijf minuten 
voorbij of één of ander parlementslid 
wees op de noodzakelijke solidariteit met 
de zuiderburen. En vooral de parlements
leden van CVP en SP verwittigden elkaar 
voor 'Vlaams egoïsme'. 

MYTHE 
Vanwaar deze houding? Er zijn de jongste 
vier jaar kranten volgeschreven over de 
toenemende verwijdering tussen 
Vlaanderen en Wallonië. Vooral zij die vra
gen stellen bij een verdere staatshervor
ming voelen zich daar hoogst ongemak
kelijk bij. De verwijzing naar solidariteit 
wordt op dat moment een defensieve re
flex. Sommigen kruipen ook achter een 
verdedigende stelling omwille van een 
soort verborgen agenda. Een andere poli
tiek inzake solidariteitsmechanismen 
daagt de bevoorrechte positie van zuilor
ganisaties als ziekenfondsen of vakbon
den uit. Dat leidt tot een verwarrend 
debat. Het valt nauwelijks uit te maken 
wanneer de verborgen agenda gelijkloopt 
met het verwijt van het rechtse 
Vlaanderen. Ook de soms tegenstrijdige 
of niet steeds duidelijke visie van de 
Vlaamse beweging werkt dit in de hand. 
Ze komt men in een vicieuze cirkel te
recht. Zeker wanneer historische verkla
ringen over solidariteit een mythe wor
den. De jongste tijd slagen de Walen ons 
om de oren met de bewering dat zij vroe
ger solidair waren met de arme 
Vlamingen en daarom de rijkere 
Vlamingen van vandaag solidair moeten 
zijn met de armere Walen. Zonder ze aan 
wetenschappelijke bevindingen te toet
sen, wordt deze bewering door heel wat 
Vlaamse politici en intellectuelen voor 
waarheid aangenomen. We moeten, zo 
laten niet weinigen uitschijnen, 'dank
baar' blijven. Dit is geen pleidooi tegen 
soUdariteit, wel een aanklacht tegen mis-
begrepen solidariteit. Voor één keer, zo 
dachten we, ware het misschien zinvol 
om ook eens een Waalse mythe te ont
krachten. 

COEDCELOVICEN 
Daartoe maakten we gebruik van de uit
stekende bijdrage van prof Juul Hannes 

in Liberaal Reflex (1994, 2). Nauwgezet 
en zonder voorgaande onderzocht hij de 
fiscale opbrengsten van de Belgische staat 
van 1830 tot 1914. ,flet ondankbare 

Vlaanderen is blijkbaar vergeten, zo 

wordt gesteld, dat het vroeger door het 

rijkere Wallonië werd geholpen. Alleen 

dankzij de financiële steun van het in

dustriële Wallonië zou het agrarisch en 

achtergebleven Vlaanderen tot ontwikke

ling zijn gebracht. Toch is Arm 

Vlaanderen in de statistieken van de 

19de eeuw niet terug te vinden. De goed

gelovigen vergissen zich Vlaanderen be

taalde weldegelijk in verhouding tot zijn 

bevolkingscijfer." 

Hannes ging na hoeveel ieder gewest aan 
directe en indirecte belastingen betaalde. 
De belastingsopbrengsten werden in ver
band gebracht met het bevolkingsaandeel 
en niet met het regionaal product omdat 
daarover te weinig gegevens bekend zijn. 
Gedurende de periode 1830-1914 telde 
Vlaanderen gemiddeld 44,1% van de be
volking, Wallonië 38,2% en de provincie 
Brabant 17,7%. Gemiddeld betaalde 

Vlaanderen 46,65% van alle gezinnen 

aan de personele belasting onderworpen 

was en in de andere regio's telkens 41%." 

GEVEN EN NEMEN? 
Waar haalde Brabant en meer bepaald 

Brussel de middelen vandaan om zoveel 

Hoe solidair 
was Waiionië? 

Vlaanderen in deze periode 44% van het 
totaal aantal belastingen, Wallonië 30% en 
Brabant 26%. ,J\Iet de gemiddelde bevol

kingper regio als basis voor vergelijking, 

betaalde Vlaanderen 99,9% van wat het 

moest betalen, Wallonië 78,4% en 

Brabant 147%." 

Hoe komt het dat Vlaanderen in verhou
ding zoveel belastingen betaalde? Dat had 
vandoen met de sowieso sociaal onrecht
vaardige, achterhaalde én vooral voor 
Vlaanderen nadelige fiscale wetgeving. 
Vooral ten aanzien van de toen zeer be
langrijke indirecte belastingen, was het 
overwicht van Vlaanderen indrukwek
kend. Bovendien hoestte, hoe onbegrij
pelijk ook, het industriële Wallonië min
der bedrijfslasten op dan het agrarische 
Vlaanderen. De kenmerkende Vlaamse 
huisnijverheid had daar mee te maken. 
De fiscale wetgeving hield daar geen re
kening mee. Wel integendeel. Toen de 
winst van de Waalse nijverheid spectacu
lair groeide, bleef de op kleine-, land
bouw- of huisondernemingen gerichte 
bedrijfsbelasting zo goed als ongewijzigd. 
En toen de economische betekenis van de 
door de Vlamingen zo fel gegeerde (klei-
ne)gronden afnam, bleef ook de aanpas
sing van deze vorm van belasting uit. 
Overigens was de personele belasting eer
der een belasting op uitgaven dan op in
komsten. Eigenlijk kende of wilde men 
het reële inkomen van gezinnen niet ken
nen. Daarom werd een aantal uitingen 
van (vermeende) welstand belast. Het 
ging hier om het aantal deuren en ven
sters, de haarden, het meubilair, het 
dienstpersoneel of de rijpaarden. In 
Vlaanderen was blijkbaar meer dergelijke 
belastbare 'rijkdom' aanwezig dan in 
Wallonië. ,fie directe belastingen volg

den onvoldoende de evolutie van de eco

nomische realiteit wat nadelig uitviel 

voor het overbevolkte Vlaanderen. 

Helemaal verrassend is dat in 

extra belasting te betalen? Zo vraagt prof 
Hannes zich af. Er was de opvallende be
volkingsgroei en bouwactiviteit en er 
waren de industriële en commerciële ves
tigingen. Daardoor verrijkte Brabant zich. 
En toch. Minstens de helft van de hoofd
stedelijke rijkdom werd via financiële 
transfers vanuit Wallonië bekomen. 
Daarom moeten de zwakke fiscale presta
ties van Wallonië ook aan het wegzuigen 
van de belastbare massa van Wallonië 
naar Brussel worden toegeschreven. De 
in Brussel gevestigde financiële instellin
gen maakten van Wallonië de 'second in
dustrial nation'. Dat kwam vooral de 
Brusselse naamloze vennootschappen ten 
goede, niet zozeer de modale Waal, laat 
staan de modale Brusselaar, want ook 
toen was er de scherpe ongelijkheid bin
nen de hoofdstad. 

We beschreven hoe en waarom de 
Vlamingen verhoudingsgewijs meer belas
tingen betaalden dan de Walen. 
Bovendien investeerde het kapitaal nau
welijks of niet in Vlaanderen. Rekening 
houdend met het aftoppen van de belast
bare basis van Wallonië naar Brussel, is 
dat niet eens een slechte zaak geweest. 
Maar, dat is nog iets anders dan beweren 
dat Wallonië solidair was met Vlaanderen. 
Het is overigens nogal logisch dat over
heidsinvesteringen zoals de spoorwegen 
ook 'Vlaanderen ten goede kwamen. 
Hoewel, dat gebeurde met geleend geld. 
En dat werd pas veel later, diep in de 
20ste eeuw, toen het Vlaanderen beter 
begon te vergaan, met rasse schreden 
terug betaalt. 

AALMOEZEN 
Rest ons nog de vraag of er zoiets als so

ciale transferten bestonden. „Gedurende 

de 19de, begin 20ste eeuw bedroeg het 

globaal inkomen van arm Vlaanderen 

maar een fractie van dat in het meer 

voorspoedige Wallonië. De heersende on

gelijkheid werd verder opgedreven door 

het uitbetalen van hogere lonen." Zo 
schrijft historicus en Vlaams VU-volksver-
tegenwoordiger Chris Vandenbroeke in 
zijn boek Uit de schemerzone, de toe

komst van de Vlaamse beweging 

(Lannoo, 1997). „De thans opgelegde so

lidariteit was 100 jaar geleden minder 

voor de hand liggend, toen Vlaanderen 

vragende partij was en Wallonië zich tot 

het uitdelen van aalmoezen beperkte." 
Het is ongehoord dat de Franstaligen ons 
blaasjes blijven wijsmaken. Er werd eer
tijds noch voldoende in Vlaanderen geïn
vesteerd, noch was er sprake van sociale 
transferten. Dankzij de huidige Sociale 
Zekerheid zijn de inkomensverschillen 
tussen Vlaanderen en Wallonië miniem. 
Meer nog, tot recent was er een inkomen-
sparadox, waardoor de Walen, na transf
erten uit Vlaanderen, meer overhielden 
dan de Vlamingen zelf. Zeer recent is aan 
het licht gekomen dat de inkomenspara-
dox zich nu - via transferten van vooral 
Vlaanderen en in lichte mate vanuit 
Wallonië - naar Brussel verplaatst. Vroeger 
bestond niet eens een stelsel van Sociale 
Zekerheid. Hoe anders valt te verklaren 
dat zoveel Vlamingen naar Wallonië trok
ken om er te werken? Omdat de lonen in 
beide regio's nagenoeg gelijk lagen? 
Omdat de Franstaligen het inkomensver
schil wegwerkten? Kom nou. Het huidige 
stelsel van Sociale Zekerheid is er pas ge
komen na de Tweede Wereldoorlog. 
Precies op het moment dat Vlaanderen 
economisch doorbreekt. Reeds in het in
terbellum begon Vlaanderen Wallonië 
economisch in te halen. Dat proces vol
trok zich in de jaren I960. In die zin heb
ben we inderdaad onze S-Z aan de 'soli
dariteit' van de Waalse arbeiders te dan
ken, zoals Geert van Istendael in 
Meervoud schrijft (april 1999). We willen 
hier geenszins de inspanningen ter zake 
van de sociale bewegingen geringschat
ten. Wel, aldus Vandenbroeke, „wordt het 

hoog tijd dat de opgeklopte mythe van de 

Waalse solidariteit wordt doorprikt." 

(evdc) 

Prof. Juul 
Hannes: 
„De goed
gelovigen 
vergissen 
zich" 
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