Barco
veroordeeld

De Volksuniejongeren pleiten onomwonden
voor een verbod op de productie van wapentuig in Vlaanderen. „Of het nu om handwapens, dan wel om hoogtechnologische wapens
gaat."
In Vlaanderen neemt de aanmaak van hoogtechnologische wapens toe. Dat wordt vaak
miskend of ontkend, door de overheid en
door de bedrijven in kwestie. Tot in 1997 beweerde het West-Vlaamse bedrijf Barco geen
wapens te produceren. Toch stonden de jaarverslagen vol met foto's van gevechtsvliegtuigjes en militaire technologie. Daarop beweerde
Barco balorig dat slechts 3% van de omzet via
de 'defensiemarkt' wordt gerealiseerd. In een
reclameblad staat dan weer dat 30% van de
omzet van de militaire industrie komt.
Merkwaardig is dat Barco niet kan overleven
zonder de steun van de Gewestelijke
Investeringsmaatschappij
Vlaanderen
(GIMV). Met belastinggeld is deze maatschappij hoofdaandeelhouder van het bedrijf Ook
de Vlaamse overheid, bij monde van Vlaams
minister van Economie Eric Van Rompuy
(CVP), weigert precieze informatie over de
Vlaamse wapenindustrie te verlenen.
Het Forum voor Vredesactie en Netwerk

et weekblad van de Boerenbond
meldt dat de federale minister van
Landbouw, Karel Pinxten, een gebrulksverbod voor chloormeqat (ccc) heeft Ingesteld. De maatregel Is het gevolg van het
alarm begin dit jaar over het te hoog gehalte aan residuen van dit product.
Duizenden kilo's peren dienden uit de handel te worden genomen. Ccc, reeds het
letterwoord klinkt gevaarlijk. Is een groelregulator die sinds 1965 van toepassing is
voor granen en sinds 1979 voor de perenteelt. Al die tijd werd lustig met
het product gewerkt. Er was
geen vuiltje aan de lucht want,
zo vermeldt het Boerenbondblad, de erkenning gebeurde
op grond van gunstige adviezen, zowel vanwege het Erkenningscomité
als vanwege de Hoge Gezondheidsraad.
Bovendien maakten de fabrikanten in hun
dossiers geen melding van mogelijke residuproblemen. Dat zag er dus goed uit, tot
plots het bericht viel dat het toch maar
beter was om met meer van ccc-peren te
eten. Want de fabrikanten hadden, ook
weer plots, ingezien dat de resultaten van
nieuwe ontledingen met meer strookten
met de eerdere bevindingen Het product
leek ineens niet meer zo onschuldig. De
persistentie van ccc, dat is de tijd dat het
product in de boom achterblijft, bleek
hoger te liggen dan bekend uit vroegere
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Vlaanderen
spoorden
VUJO-voorzitter
Kristien De Winter (foto) aan om aandeelhouder van Barco te worden. Op die manier heeft
ze tijdens de Algemene Vergadering van de
aandeelhouders het recht om over één en
ander uitieg te vragen. Althans in theorie.
Want tijdens de aandeelhoudersvergadering
van 13 mei 1998 werd het spreek- en vraagrecht van de aandeelhouders geschonden.
Kristin De Wmter en enkele andere kleine
aandeelhouders stuurden daarom een deurwaarder naar Barco met de bedoeling het bedrijf voor de rechtbank te brengen. Met steun
van een door VU-leden gespijsd fonds werd
een proces tegen het bedrijf aangespannen.
„Wij willen een bloeiend elektronicabedrijf
als Barco geen schade toebrengen. Maar, als
aandeelhouder hebben we het recht om kritische vragen te stellen. We wenden dit recht als
drukkingsmiddel aan. We willen het bedrijf
overhalen om haar omzet in de militaire industrie af te stoten."
De rechtbank van Koophandel in leper achtte
de klacht gegrond. Volgens de rechter heeft
Barco de vragen van de aandeelhouders onterecht weggewuifd. Hij ziet niet in waarom vredesmilitanten geen rol in de samenleving kunnen spelen. De verdediging stuurde dure advocaten naar het proces. Het heeft niet gebaat,
Barco moet een extra aandeelhoudersvergadering samenroepen. Er kan tijdens deze vergadering enkel over de wapenproductie worden
gesproken.

gegevens. De mededeling veroorzaakte
enige paniek want het Erkenningscomité
voor Bestrijdingsmiddelen werd ,,onmiddellijk samengeroepen" wat leidde tot het
intrekken van de erkenning van het product voor toepassing in de perenteelt.
Over granen wordt niet gesproken.
Reeds eerder meldde ons weekblad over
de giftigheid (klasse B) van deze groeiregulator die eigenlijk alleen maar aangewend
wordt voor een hogere productie en iets
betere uiterlijke kwaliteit. Al die tijd werd

Laat u niet in
slaap wiegen!
het product, waarvan niemand met zekerheid kan zeggen in hoeverre het schadelijk
is voor de volksgezondheid, vrij aangeboden en gebruikt. En dit is maar één product, de verbruiker heeft er het raden naar
hoeveel andere gevaarlijke middelen er in
omloop zijn Het vakweekblad geeft In dezelfde uitgave trouwens teeltadviezen voor
appel en peer, tot en met de nodige dosissen die moeten worden ingezet
Langzaam schakelt de sector op milieuvriendelijke productie over. Wat in andere
landen reeds vele Jaren mogelijk is, gebeurt
bij ons met de gekende traagheid Zo erkende de overheid pas In 1996 de milieu-
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cc De Spil - Roeselare
zondag 30 mei
14U. - 17U.
(lees biz. 9)

(evdc)

vriendelijke teelt van pitfrult (appelen en
peren). De omschakeling wordt nu aangezwengeld met Jaarlijkse premies (10.000 fr
per hectare gedurende vijf Jaar). Daarbij
werd de lat op 25% van de totale productie gelegd. Het is een voorzichtige politiek,
wellicht omdat de producenten blijk geven
van behoudsgezindheid. Ingewijden bij
Landbouw en Middenstand weten nochtans beter, alleen een ommekeer kan het
imago van de sector redden en beantwoordt bovendien aan „een maatschappelijke verwachting." Inderdaad, twee noodzakelijke elementen wil de sector het
hoofd bieden aan invoer uit het buitenland
waar reeds op grote schaal milieuvriendelijk wordt geteeld.
Met vergelijkbare klachten worstelt de
vleessector De vondst van verboden
groeibevorderaars in een West-Vlaamse
vaart duidt op onverminderde activiteit
van de hormonenmaffia. Meer dan 100
kilo, genoeg om 800.000 koebeesten te
behandelen wat evenveel Is als het jaarlijks
aantal geslachte runderen; het stemt tot
nadenken. En toch hadden de ministers
van Landbouw en Volksgezondheid met cijfers aangetoond dat ziJ in de strijd tegen
de vleesbedervers aan de winnende hand
zijn. Uit de vondst blijkt het tegenovergestelde En dan viel deze week het bencht
van met TBC besmette koeienkarkassen,
met zomaar een ongeval maar de dekman-

tel voor een nieuw fraudecircuit!
Deze verhalen zijn allesbehalve opwekkend Ze leggen het falen van de overheid
bloot, ze tonen een gebrek aan ernst, en
bij de producenten een tekort aan beroepsfierheid. Ze bevestigen ook de mentaliteit die school heeft gemaakt; de problemen aanpakken wanneer ze zich voordoen, in dit land is regeren zoveel als sleutelen aan de kwaal, als een doekje tegen
het bloeden, als een aspirientje tegen
hoofdpijn.
De hier aangehaalde voorbeelden kunnen
met vele andere worden aangevuld. Hoeveel onderwerpen werden de jongste tien
Jaar onopgelost naar later verschoven om
allengs een probleem te worden? Onveiligheid, files, onafgewerkte staatshervorming, milieuvervuiling, stadsverloedehng,
wateroverlast, straatgeweld, ruimtelijke
wanorde..
Een overheid die deze wildgroei onvoldoende aanpakt organiseert ais vanzelf
een afkeer van het beleid en legt de loper
uit voor de gemakkelijke slogans
13 juni nadert. Men probeert ons wijs te
maken dat de bevolking geen interesse
heeft voor de stembusslag, maar geloof
het met En laat u vooral niet in slaap wiegen door partijen die alles bij het oude willen laten, want zIj zijn bang voor vernieuwing U weet wel waarom!
Maurlts van Liedekerke

Is de beste Vlamina een goede Belg?
Het belgicisme is, tot spijt van wie het benijdt,
bepaald niet dood. Dat blijkt althans bij het
zien van de megacampagne van B-Plus, een
kapitaalkrachtige vereniging Oude Belgen die
vooral veel Nieuwe Belgen wil maken. De
stroman van B-Plus is Ludo Dierickx - gewezen
Agalev en daarna SP, maar nu
(vanzelfsprekend!) helemaal a-politiek. De

vereniging zal campagne voeren op liefst 200
borden van 20mr. Daarop zal middels
mosselen, voetbal en friet worden opgeroepen
om 'Samen solidair' te zijn. Uit een studie die BPlus liet uitvoeren blijkt dat drie op vier
landgenoten wil dat België blijft bestaan. Een
stem op de christendemocraten biedt de meeste
garanties, zo blijkt...

Bedroevend peil?
„17,5%van de kiezers voor VU-ID21 (sic) op 15 juni, stemden de vorige keer CVR 8,6 procent SP en 7,5 procent
VLD, maar VU-ID21 heeft met 60,4 procent van de kiezers
die vorige keer ook VU stemden het minst trouwe kiespubliek." Uit' Het Belang van Limburg van 12 mei 1999
,,De krant Het Laatste Nieuws peiide naar de twijfei bij het
kiezerskorps ( ) Niet elke partij kan bovendien op trouwe kiezers rekenen VLD (91,6 pet), Vlaams Blok (87,9
pet) en VU&ID (80 pet) hebben trouwe tot uiterst trouwe kiezers." Uit De Morgen van 12 mei 1999.

• DOORDEWEEKS •

Een jong meisje is tijdens
een bezoek aan het Meli-parl< uit het
reuzenrad gevallen. Het i<ind l<wam er
met eniceie kneuzingen en een hoofdwonde vanaf.
De piloot die de ramp met
de skilift in Cavalese veroorzaakte is
veroordeeld tot een half jaar cel en
wordt ontslagen uit het Amerikaanse
leger De veroordeling is gebaseerd op
het vernietigen van een videoband
met opnames van het ongeval. De VS
zullen de slachtoffers overigens voorlopig niet uitbetalen.
De InfolUn van de Vlaamse
gemeenschap is in de twee maanden
van haar bestaan al 13.000 keer geraadpleegd. Meer info: 0800/3.02.01.
Zowat de helft van de
Vlamingen vreest dat er binnen afzienbare tijd niet genoeg geld meer is
voor een pensioen. Vooral de dertigers zien het wat dat betreft niet zo
zitten.
Eén op vier zet alvast een
cent opzij met het niet betalen van de
taks voor de autoradio.
De
provincie
WestVlaanderen heeft aan de Izegemse
rap-groep 't Hof van Commerce gevraagd het Gezelle-gedicht 'De averulle en de blomme' in een eigentijds
kleedje te steken. Deze frithop-versie
zal gebruikt worden voor een radiospot.
Mensen die zich dierenvrienden vinden hebben in naam van
het ALF, het zgn. Animal Liberation
Front, brand gesticht in een McDonaldsvestiglng in Sint-Niklaas.
Regina Louf, beter gekend
als X1, is kandidaat bij de verkiezingen voor de partij Leef in het arrondissement Aalst-Oudenaarde.
Etienne Schouppe is, zoals
zijn beschermheer Dehaene, wel te
vinden voor de privatisering van de
spoorwegen. Speciaal voor hem stellen we voor dat er begonnen wordt
met de dienst personeel...
Tot slot: 'En van je helahela-hela-hooooo-la-la. We love you
Racing, we dol 3-0, 3-0, daar sta je
dan voor sul. Dikke Haen, Dikke Haen,
Dikke Haen! Merci Aimé, merci Aimé,
merciiii. Hijij-héééft-een-brief-gehad!'
Enz. Enz. Enz. KRCCenk is kampioen!
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VUJO
Met het oog op de nakende verkiezingen
willen de Volksuniejongeren (VUJO) enkele voor hen belangrijke eisen verwoorden. Zo dringt VUJO sterk aan op gelijke
rechten voor minderheidsgroepen.
„Seksuele geaardheid kan onder geen beding een aanleiding tot discriminatie
zijn." Ook stemrecht voor migranten
staat op het verlanglijstje van de
Volksuniejongeren. Dit recht moet gekoppeld worden aan plichten. Voorwaarde
voor het toekennen van stemrecht aan inwijkelingen is de naleving van de belastingsregels „en de taal spreken van de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken."
In alle Brusselse sectoren, zo stipt VUJO
aan, moeten de Vlamingen de eigen taal
kunnen hanteren.
De VU-jongeren breken ook een lans voor
de eigen jongerencultuur. Jongeren
moeten meer kansen krijgen om zich buiten het commerciële circuit te uiten. Er
moet dringend werk gemaakt worden
van een degelijk fuifbeleid." De Vlaamsnationale jongeren blijven fel tekeer gaan
tegen de verzuiling ,flet kan toch niet
dat men kleur moet bekennen en bij één
of andere vakbond moet aansluiten om
vlot stempelgeld te kunnen krijgen."
ledere burger moet via een gemeentelijk
sociaal huis ingelicht worden over alle
mogelijke rechten die bovendien automatisch worden toegekend. VUJO eist bovendien „een strenge wetgeving ten aanzien van genetisch gemanipuleerde voedingswaren en strengere normen inzake
milieureglementering.'' Daartegenover,
aldus VUJO, mogen cannabisproducten
gelegaliseerd worden.

LAURENT
Pnns Laurent, het buitenbeentje van het
koningshuis, zou eigenlijk het leven moeten kunnen leiden zoals hij dat zelf wil.
Zo stellen de Volksuniejongeren vast. Dat
kan, indien koningskinderen geen erfelijke voorrechten hebben. „Iedereen wordt
met gelijke rechten geboren. Daarom
pleiten we voor een republikeinse staatsvorm. Dan kan Laurent ook het leven leiden dat hij wil."
Tot slot wil VUJO het leven van onderuit
opbouwen. De jongeren onderschrijven
het integraal federalisme. Het principe
houdt een ander Europa in. Niet een
Europa dat voornamelijk in dienst staat
van de staten en door de staten gebruikt
wordt. In een echt Europa van volkeren
en regio's zullen de belangen van de bevolking centraal staan.

TERUG NAAR AF
Federaal minister van Binnenlandse
Zaken, Luc Van den Bossche (SP) is er niet
in geslaagd alle politievakbonden over de
streep van de politiehervorming te krijgen. Pas na verkiezingen zal terug over de
uitvoering van het Octopusakkoord onderhandeld worden.
Op TVl herhaalde prof Brice De Ruyver
nog maar eens dat het Octopusakkoord
pas tot stand kwam nadat de oppositie op
de bres sprong. De criminoloog wees ook
op de nefaste inbreng van de Franstalige
partijen. Het is hun verantwoordelijkheid
dat nog geen vergelijk werd gevonden
over de Inter Politie Zones (IPZ). Het was
ook minister £//o Di Rupo (PS) die per se
voor 13 juni a.s. het loon en de pensioenregeling van alle politiemensen wilde

vastleggen. En dit nog voor duidelijk was
welke taken de nieuwe politiediensten eigenlijk moeten opnemen.

VERHEUGD
De VU, die mee aan de wieg van het
Octopusakkoord stond, is verheugd
omdat de onderhandelingen met de vakbonden voorlopig zijn afgesprongen. Niet
omdat de democratische Vlaams-nationalisten geen geïntegreerde politiestructuur
met een afgezwakt federaal niveau en een
versterkt lokaal niveau wensen. Wel integendeel.
In feite maakte Luc Van den Bossche misbruik van de onderhandelingen met de
vakbonden om niet alleen de oppositiepartijen buiten spel te zetten, maar ook
om de principes van het Octopusakkoord
te verlaten. Het is steeds de droom van de
Vlaamse socialisten geweest om een sterk
gecentraliseerde politiestructuur uit te tekenen waarin de rijkswacht de plak zou
zwaaien.
,JDe VU werd in zijn vermoeden bevestigd
dat minister Van den Bossche door zijn
aanpak op een mislukking van de politiehervorming aanstuurde. De voorwaarden om een volwaardige basispolitiezorg te waarborgen waren niet meer
aanwezig. Ook het uitblijven van een samenwerking tussen gerechtelijke politie
en BOB was een ongelukkige keuze. De
nieuwe regering zal de moed moeten opbrengen om de politiehervorming correct
door te voeren. Overigens moet het principe gelijk loon voor gelijk werk een belangrijk uitgangspunt worden."

GEEN TWIJFEL
Zoals bekend weigerde de federale regering om art. 162, betreffende de regionalisering van de gemeente- en provinciewet,
op te nemen in de verklaring tot herziening van de grondwet. Daarmee, aldus
grondwetsspecialist Robert Senelle in de
Financieel Economische Tijd (18 mei),
„hebben Walen en Franstaligen de
Vlamingen andermaal in het zand doen
bijten."
Sommigen betwisten dat. Zo stipt prof
André Alen dat een verklaring tot grondwetsherziening wel verkieslijk ware geweest, maar niet absoluut noodzakelijk.
Alen denkt de gemeente- en provinciewet
te kunnen defederaliseren zonder grondwetswijziging en beroept zich daarbij
vooral op een arrest van het Arbitragehof
Senelle verwerpt Alens juridische uitleg.
Belangrijk is dat Senelle ook naar een politiek akkoord, met name het SintMichielsakkoord van 1993, verwijst. „Een
politiek akkoord is er toch om te worden
nageleefd? En een constante rechtsovertuiging van de grondwetgevende Kamers
weegt in elk geval zwaarder door dan
een arrest van het Arbitragehof in een
prejudiciële procedure.''

Waarde Heer
Hoofdredacteur.
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Nu werkt gij
er bijna 50 jaar aan om de mensen geduldig uit te leggen dat
België niet werkt zoals het hoort. Nu hebt gij ervoor gezorgd dat
zelfs het onnozelste kieken inziet dat sommige transferten niets te
maken hebben met solidariteit, maar alles met overconsumptie.
Gij hebt aan wie het maar horen wilde - en velen móésten luisteren, De Liedekerken, ik ken u wanneer gij op dreef zijt - uitgelegd
de Vlamingen en Walen twee verschillende, rijke culturen hebben.

Gij hebt, kortom, getracht te werken voor een efficiënt bestuur.
Voor Vlamingen én voor Walen.
En dan. De Liedekerken, komen daar plots een Wim Schamp man zonder principes, maar mét truttige woordspelingen - en een
Ludo Dierickx - een triestig figuur, vriend schrijvelaar, een zeer
triestig figuur - die u opnieuw 'Samen solidair' wil laten zijn met
de PS'ers (Happart, Spitaels,...), de PSC'ers (Maystadt) en de PRLFDF'ers (eurostemrecht, Maingain) die zelfe nog niet met de
Vlamingen willen praten als het hen niet zint! En hebt gij gezien
hoeveel geld die ertegenaan gooien? Wie trekt dat Laken naar zich
toe?
Tot slot: wat moet mij nu eigenlijk overhalen om 'solidair' te zijn:

mosselen met friet en voetbal. Eerst de mosselen: tenzij bij de CVP
haalt elke minimaal ontwikkelde frituuruitbater zijn mosselen in
Nederland, De Liedekerken. In Yrseke om precies te zijn. Zelfs
Jean-Marie Pfafif at er geen andere dan deze uit het Nederlandse
aqua! Wat mij bij het voetbal brengt: als de Rode Duivels als voorbeeld moeten dienen voor wat mij als nieuwe Belg te wachten
staat, dan emigreer ik vandaag nog naar het Paaseiland.
De Liedekerken ik word niet dikwijls kwaad omdat mensen dom
zijn, maar nu is het zover. Al blijf ik solidair, mijn vriend: met u!
Uw zwart-roodaangelopen.

• DOORDEWEEKS

In 1992, tijdens de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap, voorgezeten
doorHugo Schiltz (VU) en GérardDeprez
(PSC), vroeg de VU de regionalisering van
de organieke wetgeving op de lokale besturen. De PS trad de VU bij, maar de
Vlaamse socialisten opperden grondwettelijke bezwaren. Dat leidde tot de afspraak om tijdens deze legislatuur de gemeente- en provinciewet, met uitzondering van wat is geregeld in de pacificatiewet, te splitsen. Juist daarom werd
art. 162 op 12 april 1995 voor herziening
van de grondwet vatbaar verklaard. De
Franstaligen lieten echter na het akkoord
uit te voeren en de premier liet begaan.
Om intussen de bestuurlijke verfransing
in de faciliteitengemeenten tegen te gaan,
achtte de Vlaamse regering het noodzakelijk om de faciliteiten uit te doven. Dat
zette de Franstaligen patijen ertoe aan het
akkoord helemaal op de helling te zetten.
Art. 162 werd in feite van de voor herziening vatbare grondwetslijst geschrapt.

VERBODEN
Sinds 1995 verbiedt de Vlaamse administratie Wegen en Verkeer langs de openbare gewest- en autosnelwegen reclamepanelen te plaatsen die vanaf de weg herkenbaar zijn. Langs deze zogenaamde toeristische wegen kunnen reclamepanelen
evenmin in weides en akkers worden aangebracht, ook al staan ze op privé-grond.
Ook affiches op bomen en aanplantingen
zijn verboden.
De meest politici zijn blijkbaar niet op de
hoogte van deze reglementering. Nu
20m2-verkiezingsaffiches ook niet meer
toegelaten zijn, proberen zij hun boodschap op een andere wijze over te brengen. Premier Dehaene heeft de bushokjes
als doelwit uitgekozen. De administratie
Wegen en Verkeer waarschuwde te zullen
optreden tegen 'illegaal' geplaatste verkiezingsborden. Hoeven de verkiezingen
nagenoeg volledig uit het straatbeeld te
verdwijnen?

ERGER
De Balkan-crisis evolueert van kwaad naar
erger. Er blijven de onmenselijke drama's.
Duizenden Kosovaren slaan nog steeds
op de vlucht, de ontvolking van Kosova
zet zich door. Volgens de Duitse minister
van Defensie Scharping zijn er aanwijzingen dat de Joegoslavische veiligheidstroepen concentratiekampen in Kosova hebben opgericht. De Kosovaren zouden bovendien als menselijk schild gebruikt worden. In de provincie heerst hoe dan ook
honger en terreur. Zelfs berichten over
massale slachtingen duiken op.
Intussen blijft de Navo verder bombarderen. Daartegen komt Europese kritiek,
vooral vanuit Italië en Griekenland. In
sommige Europese landen sturen bepaalde partijen, zoals de Duitse groenen, op

De Gele Geeraerts

•

een tijdelijk staakt-het-vuren aan om diplomatiek overleg een kans te geven.
Officieel weigeren de Russen hun bemiddelingsopdracht waar te nemen, zolang
de Navo geen pauze in de bombardementen inlast.
De Britse minister van Buitenlandse
Zaken, Robin Cook, pleit op zijn beurt
voor het inzetten van grondtroepen.
Daarmee gaan de Amerikanen vooralsnog
niet akkoord. Ze worden niettemin onder
druk gezet door de in Europa gesteunde
en gematigde Kosovaarse leider Ibrahim
Rugova. Hij wil spijkerharde waarborgen
opdat de Kosovaarse vluchtelingen terug
kunnen keren. Dat komt feitelijk neer op
het inzetten van grondtroepen. Rugova
eist bovendien de onafhankelijkheid van
Kosova. Dat zint de meeste Europese leiders, net zoals federaal minister van
Buitenlandse Zaken Eric Derycke (SP),
niet.

De oorlog
van de
vergissingen
blUft duren...
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P remier Dehaene, Vlaams minister-president Luc Van
'
den Brande en ACW-voorzitter Tlieo Rombouts
haalden tijdens de Rerum Novarumtoespraken fel uit naar
het Vlaams Blok. Heeft het ACW daarmee de democratie
en de bevolking een dienst bewezen?

De politieke wereld en de sociale bewegingen doen er met slecht aan te volharden in
de bestuurlijke uitsluiting van het Blok. De
vraag rijst waarom het ACW en de CVP-kopstukken de kiezer overladen hebben met
angstgevoelens voor extreem-rechts. Zeker
de chnsten-democratische achterban en de
ACW-miiitanten hebben daar geen boodschap aan Dat electoraat, nog steeds min of
meer geïnspireerd door christelijke waarden,
stemt nauwelijks voor extreem-rechts. Het
zijn eerder de vrijzinnigen en de socialistische militanten, zo wijst onderzoek uit, die
uitspraken over mogelijke coalitievorming. zich door het programma van het Vlaams
Premier Dehaene en Vlaams minister-presi- Blok laten verleiden De overtollige 'waardent Van den Brande werden uitgenodigd schuwingen' waren dan ook eerder een beom toespraken te houden. Volgens de krant lediging aan het adres van de chnstelijke arDe Morgen werden op het laatste nippertje beiders Ze getuigden bovendien van een
onderlinge afspraken gemaakt om nadruk- fundamenteel wantrouwen in de achterban
kelijk op de gevaren van extreem-rechts te De 'redenaars' gedroegen zich ais opgejaagd
wijzen Verontruste opiniepeilingen zouden wild. Waarom heeft men geen standpunten
daartoe hebben bijgedragen De Vlaamse ingenomen ten aanzien van de maatschapminister-president zit ook verveeld met het pelijke problemen waaraan het Blok zijn suc'racistisch' imago van Vlaanderen op het in- ces te danken heeff? Er werd met geen
ternationale forum Overigens vormt het woord gerept over veiligheid, de samenleVlaams Blok een storende factor voor de vingsproblemen met inwijkeiingen, de ver•volgende staatshervorming. Van den Brande sterking van de parlementaire democratie. Is
wees erop dat bestuurlijke samenwerking dat te wijten aan het besef dat de roomsmet het Blok onmogelijk en verwerpelijk is. rode regering op deze domeinen grondig
Dat blijft een belangrijk politiek signaal en gefaald heeft? Het ontbrak het ACW aan
moed om daarover gedurfde meningen te
het Vlaams Blok zit daarmee verveeld
Binnen deze party rijzen stemmen op om zo verkondigen. Dehaene, Van den Brande en
de SP-top verketteren het Blok en zijn kievlug mogelijk aan het beleid deel te nemen
Over deze kwestie raakt het Blok stilaan sterk zers, maar ontwijken een rechtstreeks
verdeeld. Er komt ook kritiek vanuit onver- debat. Enkel Bert Anciaux wou op het voorwachte hoek. In 'tPallieterkevan 12 meijl. stel van VTM ingaan om de degens te kmischrijft Mark Grammens dat het Blok zich zo sen met Rlip Dewinter Anciaux deed dat
voortreffelijk, bracht Dewinter met inhoudenodig een slecht imago moest aanmeten
,,Terwijl men bij gebrek aan regeringsdeel- lijke argumenten in verlegenheid, bood de
neming toch niets van het programma in de twijfelende kiezer een toekomstperspectief.
praktijk kan brengen, met dus een louter ne- Eerder op deze manier bewijst men de degatief resultaat en de wrevel (om niet meer mocratie een dienst
te zeggen) van mensen als Ruys."
(evdc)

Opgejaagd wild
Het ACW is de koepel van de christelijke arbeidersbeweging Op Hemelvaartsdag viert
de beweging Rerum Novarum en worden er
politieke standpunten ingenomen Het ACW
is één van de CVP-standen De jongste tien
jaar denkt de clinstelijke arbeidersbeweging
hard na over de verhouding met de CVP Er
zijn nog steeds de bevoorrechte relaties tussen beiden. Het ACW is bovendien de meest
invloedrijke CVP-stand. Toch steunt het ACW
de CVP met onvoorwaardelijk. De beweging
beseft dat de christen-democraten aan
electorale macht inboeten Tegelijk wil de
beweging de sterkste pion op het verzuild
middenveld blijven. Daarom wordt ook naar
andere politieke partners uitgekeken
Sommigen gaan daar gretig op In Zo stellen
de Groenen zich linkser op dan de CVP Uit
onderzoek blijkt dat ACW-militanten daar
geenszins ongevoelig voor zijn Dit leidt tot
spanningen tussen het ACW en de CVP En
ook binnen de CVP willen de vernieuwers en
de conservatieve vleugel de banden met het
ACW losrukken.
Tijdens de Rerum Novarum-vieringen viel
daar weinig van te merken Er klonk geen
kritiek op het beleid van de regering Het
ACW zet zich enkel af tegenover de door
premier Dehaene voorgestelde werknemersparticipatie. Het ACW onthield zich ook van
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nlangs besliste de Vlaamse regering om
2,1 miljardfr.extra uit trekken voor scholenbouw.
Hierdoor werkte de Vlaamse regering de indruk het
schrijnende probleem van de schoolinfrastructuur te
verhelpen. Niets is minder waar, aldus de VU-fractie.

O

• WETSTRAAT •

HANDENVOL GELD
De pedagogische geschiktheid van de
Vlaamse schoolgebouwen is in 26% van
de gevallen volstrekt onvoldoende.
Slechts 28% van de vestigingsplaatsen
wordt geschikt tot zeer geschikt bevonden. Bij een vijfde van de vestigingsplaatsen wordt gebruik gemaakt van noodconstructies, binnen de 5 jaar zijn de 'nood-

De meerderheldspartuen
laten de
schoolgebouwen
verlcrotten.

Nog geen jaar geleden bloktletterde De
Standaard 'Eén op vier schoolgebouwen
ongeschikt voor onderwijs'. ,Peze titel
vat treffend de toestand van de Vlaamse
basis- en middelbare scholen samen",
aldus de Vlaamse VU-volksvertegenwoordigers Kris Van Dijck, Paul Van
Grembergen, Chris Vandenbroeke en
Gerda Raskin. Ook de Dienst voor
Infrastructuur van het Gesubsidieerd
Onderwijs (DIGO) heeft het in haar verslag over de schrijnende toestand van de
schoolgebouwen. Het verslag bevestigde
de cijfers die het ministerie van Onderwijs
eerder aan Gerda Raskin meedeelde.

Sinterklaaspolitiek
klassen' aan vervanging toe. Meer dan een
derde van de schoolgebouwen is niet
eens aangepast aan het meest recente
brandweerverslag, 26,4% is niet aangepast aan het inspectieverslag en 20% voldoet noch aan het ene, noch aan het andere verslag.
Schooldirecties en inrichtende machten
proberen daaraan iets te doen. Ze dienen
jaarlijks (nieuw)bouwprojecten bij de

Kieskoorts en waanzin
Er was een tijd dat Vlaams minister van
Ruimteliji<e Ordening Steve Stevaert (SP)
liuizen sloopte bij de vleet. De wet zou
eindelijk en voor iedereen worden toegepast, het moest gedaan zijn met de wildbouw, zo klonk het De TV-beeiden met
schreiende ouders, die hun jarenlange
werk of sparen in één dag verloren zagen
gaan, deed het imago van de Vlaamse socialisten geen goed. Dat was ook de
boodschap die de 'gewone man' aan de
rondreizende SP-kandidaat overmaakte
En dus keerde de Vlaamse regering terug
naar de politiek van de uitzonderingen
Eerst was er het bescheiden CVP/SP cadeautje Het aanleggen van opritten, terrassen, pergola's, rotstuintjes, vijvers of
een zwembad van SOm^ kon van de weeromstuit zonder vergunning. Tot daar aan
toe, maar wat de Vlaamse regering op 4
mei jl besliste, is onbegrijpelijk en ronduit
verwerpelijk ledereen kan voortaan, zonder enige vergunning, in een bouwzone
en in zijn tuin een huisje, annex kippenhok, annex serre plaatsen Maximum
mogen deze verbouwingen 21 m^ bedragen Tel daar, zeg maar, het zwembad van
50m2 en de veranda van 21 m^ bij en dan
weetje het wel.
VU-volksvertgenwoordiger
Herman
Lauwers „Dit creëert een pure vrijgeleide
voor allerlei koterijen en aanbouwingen
die in geen tijd tot duizenden burenruzies
zullen lelden. Hoe hoog mag de duiventil
van 12m^ reiken? Hoe ver moet de serre
van de perceelgrens staan'' Het gaat hier
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Vlaamse gemeenschap in. ,J^ieuwe of te
vernieuwen infrastructuur kost geld,
handenvol geld. Reeds jaren blijkt dat de
door de Vlaamse overheid voorziene kredieten de noden niet meer kunnen ledigen. In het vrij gesubsidieerd onderwijs
ontstaat een ellenlange wachtlijst. Deze
evolueerde van 2,4 miljard fr in 1993 tot
liefst 13,4 miljard fr in juni 1998.

om pure anarchie. Niet enkel de burenruzies over wederzijdse hinder zullen hoog
oplaaien. De gemeentebesturen behouden zelfs geen zicht meer op wat er allemaal gebouwd wordt. De geplande maatregel Is één van de grootste verklezlngsstunts die ik ken. Iedereen beseft nochtans dat de omzendbrief binnen het jaar
zal moeten Ingetrokken worden om de
chaos en de dagvaardingen bij vredegerecht en rechtbank van eerste aanleg, in
te tomen."
Vaak krijgt een bedrijf dat SOm^ nodig
heeft om een nieuwe machine te installeren geen vergunning Maar veranda's en
koterijen zonder enige reglementenng
bouwen kan plots vanaf 1 juni ,,Hetls een
schande Het zet de geloofwaardigheid
van de Vlaamse regering en vooral van
minister Stevaert op het spel In het bijzonder ondergraaft het de aanvankelijke
trendbreuk in de ruimtelijke ordening Ik
wist, zelfs na 11 jaar parlementaire ervaring, niet dat verkiezingskoorts In ministeriële hoofden tot zulke verdwazing kan leiden"
Namens de VU-fractie in het Vlaams pariement doet Lauwers aan alle burgemeesters en schepenen een oproep om ,,onmiddellijk en met zin voor verantwoordelijkheid een gemeentelijke verordening op
te maken die het geplande besluit ontkracht Het zal hen veel ellende besparen."
(evdc)

Scholen die een subsidiedossier indienden wachten ondertussen 4 tot 5 jaar "
5-JARENPLAN
Sinds jaren probeert de VU-fractie tevergeefs om via amendering van de begroting de kredieten voor de scholengebouwen op te trekken. Door middel van een
resolutie vroeg de fractie de Vlaamse regering bovendien om een 5-jarenplan op
te stellen. Op deze manier zou de opgelopen achterstand definitief weggewerkt
kunnen worden. Het lag daarbij in de bedoeling de wachttijd voor subsidiedossiers tot maximaal twee jaar terug te brengen

en dit is de maximale geldigheidsduur
van de bouwvergunning. Overigens werd
gevraagd deze strategie aan te wenden
voor alle netten van het onderwijs, dus
ook voor het gemeenschapsonderwijs.
„Hoewel alle leden van de commissie
Onderwijs het er roerend over eens
waren dat het probleem ter zake schrijnend is, dringend moet opgelost worden,
dat het geen eenvoudig probleem betreft
en dus geen eenvoudige oplossingen voor
de hand liggen, toch stemde de meerderheidspartijen de resolutie weg. Met de beslissing 2,1 miljardfr extra uit te trekken
voor scholenbouw, bewijzen CVP en SP
aan Sinterklaaspolitiek te doen."
De meerderheidspartijen, aldus de VUfractie, kozen voor het uitdelen van aalmoezen, eerder dan voor een ernstige
aanpak of een echt beleid. „Ze zouden
nochtans beter mogen weten. Hun keuze
zal niet leiden tot het oplossen van de belabberde situatie inzake de schoolinfrastructuur Integendeel zelfs De extra
middelen zijn slechts een druppel op de
hete plaat. De structurele aanpak laat
immers op zich wachten."
(evdc)

Paljas
In het 'Vlaams parlement verliep de laatste
zitting voor verkiezingen in mineur. Het
Vlaams Blok liet zich verleiden tot een
scheldpartij. Aanleiding was het voorstel
van resolutie van de democratische partijen om de Kosovaarse gematigde en democratische leider Ibrahim Rugova voor
te dragen voor de Nobelprijs voor de
vrede. Het Vlaams parlement voelde zich
daanoe geroepen, want organiseerde eertijds een hoorzitting met Rugova. Op aanvraag van de orthodoxe kerk trokken Jef
Sleeckx (SP) en prof Eric Suy naar de
Balkan om de leiders van moslims, katholieken en orthodoxen rond de tafel te
brengen. Het vredesoverleg van
Rambouillet doorkruiste dit initiatief
Het Vlaams parlement prijst Rugova
omdat hij steeds met democratische en
vreedzame middelen naar zelfbeschikkingsrecht voor de Kosovaren heeft gestreefd. De democratische partijen menen
dat deze strategie niet spoort met de
ideeën van het "Vlaams Blok. Daarom
werd deze partij niet uitgenodigd tot het
ondertekenen van de resolutie.
De Vlaams Blok-parlementsleden waren
woedend en begonnen te schelden. Kop
van jut was parlementsvoorzitter Norbert
De Batselier, de fijnzinnige Frans
Wymeersch noemde hem 'een paljas'.
Wymeersch haalde ook uit naar de
'marxistische vleugel' van de meerder-

Pau/ Van Grembergen- Het Vlaams Blok doet
denken aan de tijd van Degrelle.

heid. Daarop veriiet extreem-rechts het
halfrond. „We zullen elkaar op 13 juni
terug zien", aldus een roepende en rood
aanlopende Dewinter.
VU-fractievoorzitter Paul Van Grembergen: „De beledigingen aan het adres
van de parlementsvoorzitter doen mij
denken aan de tijd van Degrelle. Ik wens
iedereen een prettige verkiezingsstrijd.
We ontmoeten elkaar opnieuw in de strijd
om het woord."
(evdc)

" uüenlandse investeringen worden vaak met
gernengde gevoelens onthaald. Veelal ten
onrechte. Toch hebben buitenlandse investeerders in
bepaalde omstandigheden minder oog voor het
plaatselijke ontwikkelingspotentieel.

• ECONOMIE •

Waarom verankeren
nodig is
Dat buitenlandse investeringen in belangrijke mate bijdragen tot de ontwikkeling
van onze economie werd reeds in een vorige bijdrage (WIJ 7 mei) beklemtoond.
We verwezen tevens naar de meestal
Amerikaanse investeringen die vanaf de
jaren I960 in Vlaanderen heel wat werkgelegenheid creëerden. Deze buitenlandse investeerders stonden bovendien aan
de wieg van nieuwe sectoren zoals de
auto-industrie en de telecommunicatiesector. Menig Vlaamse familiale KMO kon
via deze sectoren economische activiteiten aan de dag leggen. Vandaar dat ook de
indirecte tewerkstellingseffecten van de
buitenlandse investeerders niet onderschat mogen worden.
VIAANDEREN IN DE WERELD
De buitenlandse mvesteerders droegen
ook bij tot een andere belangrijke toegevoegde waarde. Zo stegen de afeetmogelijkheden van Vlaamse bedrijven op buitenlandse markten. Vlaanderen beschikt
over een goed opgeleide en inventieve
beroepsbevolking. Het hoeft dan ook
nauwelijks te verwonderen dat hier regelmatig nieuwe producten, zoals geneesmiddelen, ontwikkeld worden. De aanmaak van geneesmiddelen is één zaak, de
afzet ervan op de wereldmarkt is een
ander paar mouwen. Daartoe is een goed
uitgebouwd verkoopsnetwerk onontbeerlijk. De uitbouw van zo'n netwerk vergt
ontzettend veel tijd, moeite en middelen.
Interbrew kan daarover meepraten. En
ondertussen blijft de concurrentie niet
stil zitten. In die zin was en is de rol van
buitenlandse ondernemingen belangrijk.
Buitenlandse farmaceutische bedrijven
hebben de wereldmarkten op een snellere en eenvoudigere manier geopend voor
de in Vlaanderen ontwikkelde geneesmiddelen.
Buitenlandse investeerders slagen er
soms ook gemakkelijker in om de mededinging op de binnenlandse markt aan te
wakkeren. Dat leidt tot lagere prijzen
voor de verbruiker. Op de telefoniemarkt
kunnen we dit vaststellen. Recent konden
Mohistar en Telenet Vlaanderen het feitelijk monopolie van Belgacom doorbreken. De buitenlandse financiële en organisatorische ondersteuning van respectievelijk France Telecom en US West is daar
niet vreemd aan. Dankzij de toegenomen
mededinging in deze sector kan de consument nu eindelijk genieten van lagere
telefoontarieven en een betere dienstverlening. De nakende toetreding van KPNOrange tot de mobilofie-markt zal deze

positieve tendens nog versterken. Zonder
deze buitenlandse mededingers zou
Belgacom nog steeds vrij spel hebben gekregen
WAAROM VERANKERING?
De voordelen van buitenlandse investeringen zijn duidelijk. Waarom zouden we
ons dan druk maken over Vlaamse verankering? Iemand die er van overtuigd is dat
het vrije marktsysteem perfect functioneert, hecht inderdaad weinig geloof aan
het begrip strategische beslissingsmacht.
Volgens zuivere markteconomen zullen
investeringen slechts daar plaats vinden
waar de voorwaarden daartoe het gunstigst zijn. Enkel bij gunstige voorwaarden zou de ondernemingswinst gemaximaliseerd kunnen worden. Indien een investering in Vlaanderen een hoger bedrijferendement zou opleveren dan dezelfde investering in Frankrijk, dan zou
het strategisch toch bijzonder dom zijn
om niet in Vlaanderen te investeren?
Tot zover de theorie. Kan ze de vergelijking met de praktijk doorstaan? Dat lijkt
twijfelachtig. Opdat investeerders de juiste beslissing nemen, dienen zij behoorlijk
geïnformeerd te zijn over de investeringsmogelijkheden op verschillende locaties.
En dat doet zich niet steeds voor Er
wordt in Vlaanderen veel kennis geproduceerd: wetenschappelijke - of technologische kennis, kennis over procesinnovatie (hoe een bepaald product zo efficiënt mogelijk vervaardigen) en commerciële kennis (hoe een bepaald product zo
efficient mogelijk aan de man brengen).
Maar, heeft het buitenlands moederbedrijf daar wel steeds weet van?
Amerikaans onderzoek toont aan dat besluitvormers beter op de hoogte zijn van
vernieuwingen op de eigen markt dan van
deze op buitenlandse markten. De ervaring wijst met andere woorden uit dat essentiële kennis ongelijk verdeeld is.
Zodoende draait het besluitvormingsproces uit in het voordeel van de 'moedermarkt'. Dit betekent niet dat Vlaamse
dochterondernemingen van buitenlandse
groepen hun projecten nooit kunnen uitvoeren. Daarvoor wordt wel een prijs betaald. Het opgedreven lobbywerk staat de
doelmatigheid van de bedrijfsvoering in
de weg. Dochterondernemingen hebben
het soms ook moeilijk om hun internationale expansieplannen op het hoofdkantoor verkocht te krijgen. Er zijn de
machtsspelletjes, vooroordelen, persoonlijke conflicten en de onwetendheid omtrent de troeven van de dochteronderne-

ming. Deze belemmeringen doen zich
vooral op korte termijn voor. Op lange
termijn beseft de moederonderneming
ook wel in eigen vel te snijden door filialen af te remmen. Toch komt dat besef
niet zelden te laat. Intussen dreigt de
dochteronderneming op de concurrentie
achterop te hinken.
JA EN NEE
Een klassiek argument pro verankering is
aan de nutsvoorzieningen verbonden.
Zolang er geen of weinig mededinging is
op de elektriciteit- gas- of watermarkt bijv
, dient de Vlaamse consument voor zijn
nutsvoorzieningen een hogere prijs te betalen. De 'monopolist' is er niet rouwig
om, want de 'economische renten'
komen in eigen zak terecht en de consument betaaft een soort belasting, niet aan
de staat, wel aan de nutsleverancier.
Hoort de nutsvoorziening tot buitenlandse groepen, dan wordt deze belasting
naar het buitenland versast. Vlaamse verankeraars hebben het daar terecht moeilijk mee. Toch mag de vraag gesteld worden of zij ook een Vlaamse monopolievorming zouden aanvechten. Zoniet moet
de burger nog steeds te veel ophoesten
voor nutsvoorziening. De economische
renten die daaruit voortvloeien worden
dan wel in het voordeel van het binnenlands nutsbedrijf aangewend.
Daar waar de eerste twee argumenten pro
verankering - bevordering van internationale expansie en de daaraan gekoppelde
realisatie van beloftevolle nieuwe projecten - ons kunnen overtuigen, geldt dit

veel minder voor het derde argument,
met name de nutsvoorziening.
Een Vlaamse monopolist mag in theorie
iets meer te bieden hebben dan een buitenlandse, het welvaartsplaatje is zeker
niet optimaal. Men kan hier hoogstens
gewagen van een 'tweede-slechtste-oplossing'. Ook de overheid beseft dft, getuige
de oprichting van regulerende organen
als het Controlecomité voor de elektriciteitsmarkt. De stroeve en bureaucratische
werking van deze organen verschaft echter geen voldoening. Het lijkt ons dan
ook socialer de markt voor nutsvoorzieningen in de mate van het mogelijke te
verruimen. Meer mededingers, binnenlandse en buitenlandse, oefenen een effectievere neerwaartse druk op het prijskaartje uit. De verruiming van het systeem
van openbare biedingen en innovatief
aanbesteden kan tevens markten die van
nature begrensd zijn, zoals de markt voor
radio- of mobilofoonnetfi-equenties, zo
goed als mogelijk opentrekken. De overheid moet dan wel een duidelijk en maatschappelijk verantwoord kader bepalen
waarbinnen de mededingers zich dienen
te bewegen. Bovendien moet ze als een
onbevooroordeelde scheidsrechter toezien.

Karl CoUaerts
(De auteur is fractiemedewerker van de
VU in het Vlaams pariement)
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Verankering
van de
Vlaamse
economie:
geen éénduidig
verhaal.

1

e vondst van meer dan honderd kilo
groeibevorderaars in de Leerzevaart in
West-Vlaanderen bewijst dat de overheid haar
inspanningen in de strijd tegen de hormonenmaffia zal
moeten opvoeren. De gevonden hoeveelheid verboden
middelen zou voldoende zijn om ruim 800.000 runderen
te behandelen. Dat is evenveel als het jaarlijks aantal
geslachte runderen.

D

Omtrent
hormonengebruik:
statistieken
kunnen veel
bewUzen, maar
maken geen
melding van
ongekende
producten.

6

De federale ministers van Landbouw en
Volksgezondheid publiceerden begin
februari 1999 een reeks positief ogende
statistieken. Beide bewindslieden meenden daardoor duidelijk te kunnen maken
dat de strijd tegen de sjoemelaars in de
veeteelt gewonnen was. Niets is dus minder waar.
Mare Timperman, de nationale bijstandsmagistraat inzake de bestrijding van de
hormonencriminaliteit, waarschuwde
reeds in september 1998 voor te vroeg
victorie-gekraai. Hij wees erop dat de
voorhanden zijnde statistieken onvoldoende kwalitatief samengesteld zijn en
bovendien vatbaar voor meerdere interpretaties. Zo stelde hij toen:„Dalende cijfers kunnen het bewijs zijn dat er inderdaad minder gespoten wordt Maar het
kan ook dat er producten gebruikt worden die nog niet opspoorbaar zijn."
Dhr. Timperman had overschot van
gelijk. De voorbije tien jaar werden er
zonder enige twijfel een reeks positieve
zaken gerealiseerd. Zo kwam er een nieuwe hormonenwet (11 juli 1994) en
bestaat er zonder enige twijfel een grotere alertheid en expertise bij het gerecht
voor dit soort criminaliteit. Bovenal echter vormt hormonencriminaliteit een
onderdeel van de georganiseerde mis-

daad. Noch de federale, noch de
Europese overheid beschikken over de
gepaste middelen en technieken om de
internationale misdaad op een adequate
wijze aan te pakken. Daarom stelden
Nelly Maes en Bart Staes een nieuw actie
op.
EEN ACTIEPLAN
De voorbije tien jaar slaagde men er
enkel in de basis van de hormonenpira-

Het Europees gedeelte van deze cel kan
worden ondergebracht in het onafhankelijke bureau voor fraudebestrijding dat de
opvolger is van de huidige antifraude-eenheid Uclaf. De Europese cel moet instaan
voor de internationale uitwisseling en
coördinatie van alle gegevens met betrekking tot dit soort internationale criminaliteit.
De federale cel moet bevolkt worden
door criminologen, dierenartsen, chemici, landbouwingenieurs, farmaceutische
inspecteurs, politiemensen, misdaadanalysten, belastings- en boekhoudingsexperten, enzovoort. Ze moet geleid worden
door een magistraat met nationale

Te vroeg victorie
gelcraaid
mide aan te pakken. Om de werkelijke
top aan te pakken zijn de volgende maatregelen absolute noodzaak:
Multidisciplinaire cel Voedselveiligheid op federaal en Europees vlak
1. Zowel op het Europese als op het federale niveau is er nood aan operationele
cel Voedselveiligheid, een soort Scotland
Yard, die de bestrijding van het illegaal
gebruik van verboden groeibevorderaars
(hormonen, herverdelers, tranquilizers,
beta-blokkers, antibiotica, groeihormo-

bevoegdheden. Leden van deze cel die uit
de administratie komen moeten uit hun
administratie van oorsprong gedetacheerd worden en dienen enkel verantwoording af te leggen aan de magistraat
die de cel leidt. De federale cel heeft tot
taak de bestaande netwerken te bestuderen en te doorgronden. Ze mag niet
onder tijdsdruk staan en gaat tot actie
over wanneer men er zeker van is de geviseerde criminele organisatie ook daadwerkelijk te onthoofden.

Kaüccyanamide in de bio-teelt
Onlangs citeerde Het Belang van Limburg Ene
Pluygers, deze prof-oncoloog (Louvain-laNeuve) bevestigde een Amerikaans onderzoek dat uitwijst dat een mengeling van
kunstmest en onkruidverdelgers de hersenen
van de foetus aantast. In een publicitaire
mededeling voor de hobbytulnler las Rik
Dedapper dat het gebruik van kalkcyanamide... milieuvriendelijk Is Vanuit zijn ervanng
weet onze groene medewerker dat dit niet
helemaal kosjer is en kroop in zijn pen
Kalkcyanamide Is de meest giftige en vooral
agressieve meststof t o v het bodemleven
Dat de producenten en verkopers hiervoor
publiciteit maken Is hun goed recht Wij zouden ons hieraan dan ook met storen, indien
wij met geregeld vragen krijgen hierover door
liefhebbers, o a bio-telers
Het Is weliswaar zo dat met deze meststof de
opname van stikstof gedoseerd wordt.
Minder ultspoeling en het mtratengehalte in
de gewassen wordt meer gespreid, maar dit
komt dan weer dichter bij de oogsttijd Maar
de uitdrukking milieuvnendelijk in de advertentietekst Is niet helemaal proper
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De kalkwenng is niet steeds nodig Zeker met
wanneer het om bio-teelt gaat, waar men
steeds gebruik maakt van hulpmiddelen met
zuurbindende waarde die de bodem verbeteren, rijker maken aan spoorelementen en
vooral weerstand opbouwen in het gewas
Kalkcyanamide is bovendien een herbicide, zij
het dan met van dé meest giftige Het Is dus
geen pesticide, maar het gaat toch In die
richting
Maar dat betekent meteen dat deze meststof
zeer agressief is t.ov het bodemleven en
wellicht ongunstig voor de kwaliteit van het
grondwater
Problemen met deze meststof zijn er steeds
want wanneer men de poedervorm gebruikt,
mag men voor en na het uitstrooien geen
alcohol gebruiken, want dit zou kwalijke
gevolgen kunnen hebben Dit met soms
dodelijke afloop, maar dat mocht dan weer
met gepubliceerd worden
Destijds moesten de poten en de muil van de
paarden, die de meststofstrooiers moesten
trekken. Ingewreven worden met olie en
nadien grondig afgewassen. Soms werd dit

door de mensen zélf al te veel verwaarloosd
De bijtende eigenschappen (zie Tulnbouwencyclopedie Deel 2. Bemestingsleer, door L.
Van Hove) zijn ten dele te wijten aan de
gebrande kalk die er In bevat Is en ten dele
aan het cyanamide zelf. Het uitstrooien van
de cyanamide vergt enkele voorzorgen. Men
moet vermijden dat het stof in aanraking
komt met bezwete lichaamsdelen. Het dragen van schoenen en beenkappen Is aanbevolen, hals- en mouwopeningen dienen afgesloten te worden Vooraleer zich te wassen,
wrijve men de bevuilde lichaamsdelen eerst
met een geolied doek af, zo kan het stof niet
in aanraking met water komen. Het Is aan te
raden vóór het uitstrooien de blote lichaamsdelen met olie of vet In te wrijven
In de blo-teelt gebruikt men uiteraard géén
chemische meststoffen Zéker niet het cyanamide Toch willen wij mensen die nog
gangbaar telen aanmanen zeer voorzichtig te
zijn met deze zeer agressieve meststof En
niet alles te geloven wat op verpakking
staat.
Rik Dedapper

Wetgeving inzake een pro-actieve
gerechtelijke en politionele aanpak
2. Criminele organisaties kunnen slechts
worden aangepakt wanneer de gerechtelijke en de politiediensten gebruik kunnen maken van pro-actieve politietechnieken. De wetgeving die het gebruik van dit
soort technieken mogelijk maakt (juridisch kader, bescherming privacy, democratische controle) moet prioritair in het
nieuwe federale parlement goedgekeurd
worden.
Besluiten subcommissie
Instituut
Veterinaire Keuring in regeerakkoord
3. De besluiten die de subcommissie
Instituut voor Veterinaire Keuring van de
commissie Volksgezondheid van de
Belgische Kamer formuleerde moeten
opgenomen worden in het regeerakkoord. Ze dienen nog voor het einde van
1999 te worden gerealiseerd. Dit betekent
in België de centralisatie van de inspecties
inzake voedselveiligheid in één enkel
instituut dat onder de verantwoordelijk
valt
van
het
ministerie
van
Volksgezondheid
Farmaceutische inspectie versterken
4. De nieuwe minister van Volksgezondheid dient de werking van de
Farmaceutische Inspectie (FI) te versterken, deze werd de voorbije jaren schromelijk verwaarioosd. Nu duidelijk is dat
de hormonenbaronnen hoogtechnologische nieuwe producten gebruiken is het
van ontzettend belang de inspecteursapothekers meer kansen te geven. Dit
betekent hoe dan ook dat er meer personeel aan de FI zal moeten worden toegewezen. Dit bijkomend personeel moet
prioritair ingezet worden in de strijd voor
een betere voedselveiligheid.
Europese hormonenrichtlijnen overal
even streng toepassen
5. Tijdens een colloquium van de
Stichting Karel Van Noppen in maart 1999
gaven vertegenwoordigers van het IVK toe
dat ze weet hebben van georganiseerde
transporten van runderen naar Frankrijk
en Nederland. De Europese hormonenrichtUjn wordt daar immers minder streng
toegepast. Op Europees vlak zal er dus
een actie moeten ontwikkeld worden die
ervoor zorgt dat de bestaande richüijnen
overal even streng worden toegepast.
Totstandbrenging Europese justitiële
ruimte
6. Er is nood aan de totstandbrenging van
een Europese justitiële ruimte. Sinds
1993 werden voor het verkeer van personen, goederen, diensten en kapitalen de
binnengrenzen afgeschaft. De nationale
grenzen bestaan nog wel voor de gerechtelijke overheid en het politiewerk. Dat
zorgt ervoor dat criminele netwerken
ongestoord internationaal kunnen ageren. Alleen een gecoördineerde Europese
aanpak kan dit soort criminaliteit een halt
toeroepen.

Vredesbomen
voor Kosova
op de bedevaartweide te Diksmuide hebben Wendy Fierce (Eurosong-kandidate),
Willem Vermandere en Johan Verstreken
(VRT-omroeper)
hun
vredesboom
geplant, zo trokken zij de boomplantactie
van het IJzerbedevaartcomité op gang.
Ook steden als Antwerpen, Sint-Niklaas,
Herentals en de gemeenten Lanaken,
Kontich, Lovendegem, Staden, Anzegem
en Berlaar waren aanwezig. Maar ook
VUJO,
Verbond
VOS
en
het
IJzerbedevaartcomité plantten hun vredesboom, naast tal van individuele personen die hun bijdrage tot het vredesbos
willen leveren.
Voorzitter Lionel Vandenberghe lichtte
het project toe.
„Dit land is in oorlog, op 1200 km hiervandaan gooien Belgische piloten vanuit
met ons belastinggeld betaalde F-l6's hun
dodelijke lading af. Duizenden mensen
zijn op de vlucht, sommige vonden hier
een onderdak. De foto's die in de Toren
te bekijken zijn, tonen dezelfde beelden
als deze uit de Grote Oorlog die hier tachtig jaar geleden woedde."
Waarom leren we niets uit de geschiede-

nis?, vroeg Vandenberghe zich af
„Geweld veroorzaakt haat in het hart van
velen en het zal generaties duren vooraleer de haatgevoelens verwerkt zijn. Wij
spreken uit ervaring in verband met de
amnestie-eis in eigen land.
Als Vlamingen blijven we de Kosovaarse
gemeenschap steunen in haar streven
naar autonomie, zoals wij verder werken
aan de autonomie voor Vlaanderen. Ons
volksnationalisme staat haaks op het pervers staatsnationalisme van Milosevic.
Ons volksnationalisme berust op het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren, een
principe dat door president Wilson in zijn
14 punten-programma werd geproclameerd tijdens de Eerste Wereldoorlog.
De Verenigde Naties schoten tekort in
deze Balkancrisis en ligt door de interne
veto's vleugellam, zo zag de Navo zich
verplicht om in te grijpen. Met de gekende gevolgen."
Vervolgens traden Wendy Fierce en
Willem Vermandere op, waarna de voorzitter van Pax Christi Vlaanderen het
woord nam.
„ Dit is ons protest tegen de Kosova-oor-

HAAL MEER UIT
De winnaars
van moederdag
Volgende vijf WIJ-lezers mochten het
straalplaatje Luister moeder, dichters
spreken over jou van Tine Ruysschaert
ontvangen: Jan Vandewalle, Mortsel;
Heidi
Dubaere,
Izegem;
Elke
Verdurmen, Waasmunster; Laurent
Plas, Sint-Ulriks-Kapelle; Albertina
Laenen-Saenen, Edegem.
Veel luistergenot!
CUNSTAANBOD
Voor lezers die deze kans misten blijft
de steraanbieding geldig. Het straalplaatje Luister moeder, dichters spre-

ken over jou is nog steeds op onze
redactie verkrijgbaar: 400 fr (-1-45 fr.
port) i.p.v van 495 fr. Na storting op
rek. 435- 0271521-01 (met vermelding
„Tine") wordt het plaatje onmiddellijk
toegestuurd.
De CD bevat 30 moedergedichten
gekozen en gelezen door Tine
Ruysschaert, muzikaal ondersteund
door pianomuziek van Dirk Brosse, de
gedrukte teksten zijn in de hoes inbegrepen.
Dit straalplaatje blijft ook na moederdag een uitgelezen geschenk!

De VU nas ruim vertegenwoordigd op de
plantactie van vredesbomen. Ook vu-schepen Walter Luyten en Vlaams parlementslid
Jean-Marie Bogaert zetten graagtiun
boompje op.

log, tegen het geweld van de wapens. Het
wil ook onze verbondenheid met de
slachtoffers uitdrukken, met de vrouwen
en kinderen die gescheiden van hun mannen en vaders leven. Verbondenheid met
de angstige Kosovaren die reeds weken in
de val zitten omdat ze in hun dorp bleven, honderdduizenden die gevlucht zijn
naar veiliger oorden, duizenden gekwet-

De regionale VU-krant

sten, honderden vermisten, tientallen
doden.
Daarom willen de Vlaamse vredesbeweging en Pax Christi de onmiddellijke stopzetting van alle geweld in Kosova."
Dan werd overgegaan tot het planten van
bomen op de Ijzerbedevaartweide, de
aanzet tot een bos van vrede.
Wevako

Afficheslag in Molenbeek
De politieke partijen in Vlaanderen beginnen
steeds meer en meer allochtonen op hun lijsten te plaatsen. De Franstalige Brusselse partijen doen dit reeds langer, niet onlogisch als
men weet dat in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest heel wat allochtonen wonen Een met
onbelangrijke groep van deze mensen mag
(moet) intussen gaan stemmen

De grote aanwezigheid van Brusselaars van
buitenlandse oorsprong op de PS- verkiezingslijsten is een goede zaak al dient de vraag
gesteld of te veel kandidaten van buitenlandse oorsprong de stemmen van pas genaturaliseerde landgenoten niet verdelen waardoor
het relatief electoraal gewicht van individuele
kandidaten vermindert.

Enkele weken geleden kon u in WIJ het verslag
lezen van een debat in de Brusselse ontmoetingsplaats De Markten Kandidaten van buitenlandse oorsprong van SPACA! (SP-AgaIev en
onafhankelijken), de CVP en de VLD-vu-0-lijst
debateerden er Ook Vlaamse lijsten vinden
blijkbaar heel wat allochtonen bereid om op
hun lijsten te staan. Dit met altijd tot grote
vreugde van sommige Franstalige partijen die
maar wat graag de allochtonen automatisch
bij de Franse taalgroep inlijven.

Naar oude gewoonte leek Oud-Molenbeek op
een PS-bastlon. Overal hingen uitsluitend affiches van PS-kandidaten. Tot voor het weekeinde! Toen vrijdagavond de affiches van Fouad
Ahidar (kandidaat voor de VLD-VU-0-lijst)
gedrukt waren, begon onmiddellijk het netwerk (waar zelfs ID21 best jaloers mag op zijn)
van familie, vrienden en kennissen te werken
Gevolg wie nu door de Gentsesteenweg komt
ziet naast de PS-affiches ook overal affiches
van de Vlaamse lijst VLD-VU-0 hangen. De rij
nogal eentonig wit-rode affiches wordt doorbroken met de veelkleurige affiches van
Fouad. Bepaalde middenstanders hangen
bewust enkel zijn affiches, andere middenstanders hangen de affiche van Fouad Ahidar
gewoon naast de PS-affiches.

In wijken waar veei Brusselaars van buitenlandse oorsprong wonen, zijn de verkiezingen zeer
nadrukkelijk aanwezig Praktisch alle allochtone middenstanders afficheren in hun winkel
hun favoriete kandida(a)t(en). In Molenbeek
bijvoorbeeld leek tot vorige week de PS de uitverkoren partij. Die partij heeft dan ook de
strategie om heel veel allochtonen op haar lijsten te plaatsen. Maar liefst 19 (op een totaal
van 87) kandidaten van buitenlandse oorsprong staan op de PS-lijst De meeste staan
op een met-verkiesbare plaats maar doen mee
als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar

Als de 'affichesiag om Molenbeek' een voorproefje is voor de resultaten van de verkiezingen, . dan mogen we op onze twee oren slapen. Afwachten en duimen

Slgurd Vangermeersch
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Randkrant meer
dan kappersblad

LINKEBEEK

,•**,
**•

• UIT DE REGIO
Vlaamse regering en provincie doen, ook
en vooral voor het behoud van het Vlaams
karakter, meer aandacht voor jongeren en
migranten en meer openheid voor kritische geluiden van Vlaamse verenigingen.
Zij merkte op dat teveel ruimte werd besteed aan bijdragen over human interest.

8

Om het Vlaams karakter van de provincie
te versterken geven Vlaanderen en
Vlaams-Brabant de Randkrant uit in de
rand rond de hoofdstad. Op initiatief van
Herman Van Autgaerden (VU), gedeputeerde Vlaams karakter, besliste het provinciebestuur om het blad elk jaar te evalueren. De eerste beoordeling was over
het algemeen gunstig, maar er werd ook
aangedrongen op duidelijke bijsturingen.
De provincie vroeg meer duiding bij wat

In een interview vergeleek Herman Van
Autgaerden (VU) de Randkrant dan ook
met een kappersblad. Een onderzoek in
opdracht van de Vlaamse regering bevestigde nadien dat ruim één derde van de
lezers van mening was dat er meer aandacht naar Vlaams karakter mocht gaan.
Nu, een jaar later, beoordeelt VlaamsBrabant de Randkrant positief Er werd
opmerkelijk meer duiding gegeven bij het
beleid Vlaams karakter, met bijdragen
over de taairondzendbrieven de Vlaamse
regering en over het bezoek van Dumeni
Columberg aan de Vlaamse Rand. In het

iVla. 24 mei BRUGGE: Natuurwandeling vanuit het Zwin naar
Retanchement en terug, o.l.v. Omer
Dombrecht. Samenkomst om I4u. parking
Delhaize, Maalsestwg. Sint-Kruis. Org.:
WVC-Brugge-Zuid.
WO. 26 mei BRUGGE: Toespraak
over ,,De euro in vraag en antwoord". Om
I5u. In de Magdalenazaal, Violierstraat 7.
Deuren om I4u. Na de activiteit is er koffietafel voor wie dit wenst. Org.: WVCBrugge-Zuid.

OOST-VLAANDEREN
DO. 20 mei BELSELE: Infoavond
over ,,Humor en gezondheid" door Hugo
Stuer. Om 20u. In feestzaal gemeentehuis.
Org.:
VU&ID-Waasland
l.s.m.
Verbruggenkring Belsele.
Zo. 30 mei LEDE: 11de VUBarbecue. In zaal Hofsmeer te Impe.
Aperitief vanaf 12u. Deelname 400 fr. Org.:
vu-Lede.
ZO. 6 Juni BUGGENHOUT:
Barbecue, van 11u.30 tot 19u. in zaal 't
Torenhof, Buggenhout-Opstal. Org.: VUgroot-Buggenhout.
Za. 19 Juni GAVERE: 17de
Zomerbarbecue. Vanaf 19u.30 in zaal
Nova, Steenweg 8é te Asper. Aperitief met
hapjes, scampi's, varkensham, dessert
(600 fr., -18j. 300 fr). Inschrijven vóór 17/6
bij bestuursleden. Org.: VU-Gavere.

WEST-VLAANDEREN
DO. 20 mei BRUGGE: Martin
Formesyn over ,,Brugs dialect. Focus op
West-Brugge". Om 15u. in De Gulden
Spoor, 't Zand 22 te Brugge. Org.:
Informativa.
vr.
21
mei WiNGEI«IE:
Verkiezingsdebat over de actuele jeugdthema's, m.m.v. Geert Bourgeois. Om 20u.
in jeugdhuis De Mutse vzw. Verrekijker 1.
za. 22 mei BRUGGE: Herdenking
van de 4 Bruggelingen die op 20 mei in
Abbeville onschuldig werden omgebracht.
Om 11u. aan de herinneringsplaat In de
toegang tot het Bourgoensche Cruyce,
Wollestraat 35. Met toespraak door
Monique Caestecker, familielid van één van
de slachtoffers, ledereen welkom.
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WO. 26 mei KORTRIJK: Geleid
bezoek
aan het Schoeisel- en
Borstelmuseum te Izegem. Verzamelen
om 13U.50 aan het Schoeiselmusem,
Wijngaardstraat 9 te Izegem. Org.: FWKortrljk.
Vr. 28 mei TORHOUT: infovergaderingvan het nieuwe VVVGHoutland. Om I4u. in zaal Centrum,
Beerstraat te Torhout. Iedereen is welkom.
Vragen en info: Werner Vanhout, Centweg
10, 8210 Zedelgem (050/20.81,15).
Vr. 4 Juni BRUGGE: Jaarlijkse uitreiking van de prijs-Stichting Witteryck, dit
jaar aan Caby Lijnkamp-Warris. Om I9u.30
in de gotische zaal van het Brugse stadhuls.
iwa. 7 Juni ROESELARE: Erfrecht,
voordracht door R. Leclercq. Om 14u.30 In
het Parochiaal Centrum, Kattenstraat 29.
Org.: VWG-Roeselare.
Zo. 27 Juni TIELT: Dagultstap
naar Beauvais en Giverny (Frankrijk) met
bezoek aan de kathedraal van Beauvais en
de tuinen van Monet. Vertrek om 7u.15
station Tielt en om 7u.45 goederenstation
Izegem. Terug in Tielt rond 22u.15.
Deelname 960 fr. (leden) of 1.200 fr. (nietleden). info en inschrijven bij Hilde
Houwen,
051/40.42.94
(thuis) of
09/223.77.42 (kantoor) vóór 31 mei. Org.:
A. Vander Plaetsekring Tielt.

•

algemeen werd er ook meer aandacht besteed aan het beleid van de Vlaamse
Gemeenschap en van de provincie. Er verschenen meer bijdragen voor en over de
jeugd en ook de inburgering van migranten en anderstaligen kwam uitvoerig aan
bod. De informatiedoorstroming van de
provincie naar de Randkrant verliep vlotter. Tenslotte nam ook het aandeel sociaal-economische berichtgeving beduidend toe.

bijdragen tot de versterking van het
Vlaams karakter in de brede Vlaamse
Rand. Daartoe brengt het bijdragen over
gebeurtenissen en ontwikkelingen op politiek, sociaal-economisch en cultureel
vlak, die van belang zijn voor de streek.
Het maandblad bereikt ruim een kwart
miljoen lezers in een gebied dat zich uitstrekt over (delen van) volgende gemeenten; Drogenbos, Linkebeek, Kraainem,
Sint-Genesius-Rode,
Wemmei,

In het evaluatieverslag staat dan ook te
lezen:„De Randkrant is uitgegroeid tot
een gesmaakt maandblad dat er in slaagt
het vooropgestelde doel te bereiken."

Wezembeek-Oppem, Asse, Beersel,
Dilbeek,
Grimbergen,
Hoeilaart,
Machelen, Meise, Overijse, Sint-PietersLeeuw, Tervuren, Vilvoorde en Zaventem.
Vlaams-Brabant geeft een jaarlijkse subsidie van 7 miljoen aan de Randkrant, aangevuld met een bijkomend bedrag voor
een versterkte cultuurkatem.

De vzw Informatie Vlaams-Brabant werd
opgericht op 21 mei 1996 en is belast met
de uitgave van de Randkrant. In uitvoering van het Actieplan Vlaamse Rand, dat
de Vlaamse regering mee opstelde op
vraag van Vlaams-Brabant, moet dit blad

ZO. 23 met OUD-HEVERLEE:
Lentebarbecue met o.m. schaap aan 't spit
en dessertentafel. Van I1u.30 tot I4u. in
Don Bosco, Waversebaan. Deelname: 350
fr., -lOj.: 200 f r Inschrijven bij Bert
Vanhamel (40.45.57) of
Rit Smitz
(40.65.15). Org.: VU-Oud-Heverlee.
vr.

28

mei

HOEGAARDEN:

Retrofuif In zaal Panhuis te Hoegaarden.
Met DJ Kader Bornea. Vanaf 20u. Org. en
Info: VUJO-Tlenen.
za. 29 mei SCHERPENHEUVEL-

ZICHEIU: Met Bert Anclaux naar de zaterdagmarkt te Scherpenheuvel Samenkomst
op terras van café Molenhuis om 14u. Alle
kandidaten, bestuursleden en sympathisanten op post! Info: Robert Janssens,
013/78.19.21.
za. 29 mei IMEISE: Lentefestijn.
Vanaf I8u. in Sporthal, Nieuwelaan (zwembad) te Meise. Ook op 30/5 vanaf llu.30.
org.: vu-Meise-Wolvertem-Oppem.

LIMBURG
DO. 27 mei HASSELT: Zie SintTruiden, info: VWC-Hassett, 011/81.11.59.
Do. 27 mei HEUSDEN-ZOLDER:
Zie sint-Truiden. Info: VVVC-HeusdenZolder, 011/42.59.95.
Do. 27 mei SINT-TRUIDEN:
Dagultstap met 3 VWG-afdelIngen per bus
naar de zes Voerdorpen en omgeving. Met
gids.
Info:
VVVC-SInt-Trutden, J.
Vancoppenolle, 011/68.72.40.
Za. 5 Juni BILZEN: Verkiezingsbal
Johan Sauwens. Vanaf 20u. in CC De
Kimpel te Bilzen.
za. 12 Juni GENK: 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
VLAAMS-BRABANT
DO. 20 mei OVERUSE: Prof. Erie
Defoort over,.Waarom de alliantie VU&ID
als Vlaams-nationalisten? ". Om 20u. in CC
Den Blank, Begijnhof, Overijse. Org.: vuOverljse i.s.m. VCLD.

Vr.

21

mei

SINT-AMANDS:

Ontmoetingsavond
VU-ID21 in de
Parochiezaal te Uppelo (deelgemeente gelegen
op
de
weg MechelenDendermonde). Om 20u. Vrije toegang.
Met o.m. Bert Anciaux, Margriet Hermans,
Ftor Van Noppen e a. Org.: VU&ID Kleln-

Brabant-Vaartland.
Vr. 21 mei LINT: Leden en sympathisantenfeest van VU-LInt met
VIsbuffet en vleesschotel (600 fr). In OC
De Witte Merel, Liersesteenweg 25.
Gastspreker is Fons Borginon. Info en inschrijven vóór 16/5 bij Frank Vercauteren
(03/455.71.56). Meer info: www.volksunle.be/Lint.
Za. 22 mei MARIEKERKE:
Propagandatour doorheen Klein-BrabantVaartland met alle arr kandidaten. Tussen
10 en 16u. Afsluiting te Mariekerke waar in
grote feesttent het Palingfestival doorgaat.
Za. 22 mei MARIEKERKE:
Palingfestival. Org. i.s.m. KK Jan Puimège.
Info: Ward Herbosch (03/353.68.94).
Dl.
25 mei HERENTALS:
Verkiezingsdebat ,,Wat na 13 juni met de
staatshervorming". Om 20u. In zaal
Lakenhal. M.m.v. Johan Sauwens. Org.:
WB i.s.m. DF-Herentals.
WO. 26 mei TURNHOUT: Kris Van

Dijck over ,.Vlaanderen na 13 juni 1999".
Om 20u. In De Warande, Keldercafé. Org.:
Vlaamse Kring Turnhout i.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: Dagultstap

naar Vlaams Toontuinen. Vertrek Berchemstatlon om 8u. stipt. Aankomst te Hoegaarden om 9U.30. Met streeklunch, bezoek aan Zoutleeuw. Deelname: 1.350 f r
Inschrijven vóór 10/5. Org. en Info: FWBerchem, 03/321.73.60.
WO. 2 Juni BORGERHOUT: Met de
Kring voor Vlaamse Volksontwikkeling naar
Plankendaal met de senioren. Deelname ±
600 fr. Bij voldoende belangstelling kan
deze reis doorgaan. Info: Jan De
Scheerder, 03/236.45.40.
za. 12 juni WOMMELGEM:
Braadfeest van KK Jan Puimège i.s.m. reisclub Tirol. In de Kastanjelaan 4 te
Wommelgem. Info: 03/353.68.94.

Brugge

Torhout

\\

CC De Spil • Roeselare - zondag 30 mei van 14u tot 17u
Ji \
O

Rnisspl

verkiezingscongres
VU&iD
• VERKIEZINGEN 1999 •
Op 30 mei dompelen we u onder in een
sfeervol campagnebad De West-Vlaamse
gastheren Geert Bourgeois en Chris
Vandenbroucke heten u harteb)k welkom
in Roeselare Vertegenwoordigers van de
democratische Vlaams-nationalisten en
radicaal-democratische vernieuwers motiveren er hun engagement m de alliantie
VU&ID We herinneren er aan de genesis
van ons politiek vernieuwend project

Roesdare-Izeseiii

Gent

Frankrijk

WOORDEN VOOR VREDE
DINSDAG 25 MEI - VANAF 20 UUR

BRUSSEL

Ingrediënten als videopro)ectie, diamontage en muzikaal cabaret van Dirk
Denoyelle mixen we tot een wervelende
verkiezingsmeeting
Kortom op 30 mei zetten we de spnnt in
naar 13 juni
De inzet is duidebjk
Vanaf 13 )uni hoeft natie niet meer te njmen op frustratie, capitulatie, improvisatie Vanaf 13 )um kan natie njmen op
innovatie, stabilisatie, confederatie'

Openbaar vervoer
Tussen het station van Roeselare en CC
De Spil wordt vanaf 13u 45 een gratis
pendeldienst verzorgd door een VU-bus

Met de wagen
Het Cultureel Centrum De Spil
(Spilleboutdreef 1 te 8800 Roeselare, tel
051/26 57 00) IS gemakkelijk te bereiken
Er IS een ruime parking
• Via Gent (E17/E40)
In Gent (verkeerswisselaar Zwijnaarde)
de E17 richting Kortnjk/Rijsel volgen
Doornjden tot Kortnjk en aan de verkeerswisselaar rechts de A17 opdraaien
nchting Brugge Doomjden tot afrit nr 6
Roeselare-Izegem, rechts afdraaien (N36)
richting Roeselare De N36 volgen tot de
4de
hchten
kruispunt
met
Meensesteenweg
(weg Menen
Roeselare) = ongeveer 3 km Rechts de
Meensesteenweg indraaien richting
Roeselare centrum = circa 1 km Aan
rond punt 1ste straat rechts volgen na
200 m bereikt u De Spil

lohan Anthierens Fernand Atiwera Benrio Barnard Patrick Berriauw Fians Boenders Albert Bontridder Hugo Bousset Herman ). Claeys
Mare De Bel Lut De Block Frank De Crits Roger De Nfef Frans Demssen Didi De Paris Jos De Wit Bernard Dewulf Ciiy Ordelez Ed
Franck lef Ceeraerts Gust Cils Luuk Cruwez Clara Hafsaert Kristien Hemnierechts Stefan Hertnians Pol Hoste Roland Jooris Patricia
Lasoen Patrick Lateur Herman leenders Maja Panajotova Elvis Peelers Koen Peelers Anne Provoost Brigitte Raskin IMaic Reugebrink
Tony Romboirls Mong Rosseel Erik Spinoy Lucienne Stassaert lohan Thielemans Dirk Van Bastelaere Oscar Van den Boogaard Stefan
Man den Bossche Stefaan Van den Bremt Johan Vandenbroucke Miriam Van hee Mare Van den Hoof Kamiel Vanhnie Geert Van Istendael
Bob Van Laerhoven Maurits Van liedekerke Roel R. Van Londersele Marcel Van Maele Monika Van Paemel Jos Vandeloo )an Vanriet Eddy
Van Vliet Willie Verhegghe Peter Verhelst Eriek Verpale Simon Vinkenoog

M U Z I K A N T ^ . .

• Via Brugge (E40)
In Brugge de E40 verlaten en de A17 opdraaien nchting Kortnjk Doornjden tot
afnt nr 6 Roeselare-Izegem, hnks afdraaien (N36) nchting Roeselare Vervolg zie
boven

Kinderopvang

Vera Coomans Catherine Delasalle Jan Hautekiet & Patrick Riguelle Men in the Moon
Rufijn, Jan en Geert (ex-Veske Voljeir) Roland Dirk Van Esbroeck Raymond Van het Groencmuud

Jeugddienst VLANAJO verzorgt gratis kinderopvang van I4u tot 17u

- i S E N T A T I L
Betty Mellaerts

20.00 tot 22.00 uur
20.00 tot 22.30 uur
21.00 tot 24.00 uur

Piet Pirijns

HET KLEIN KASTEELTJE
DE MARKTEN
LA TENTATION

TICKETS 500,K' , Hel bes(.liii|f Hooldsfedt'lijltf Openb.tre Bilïlioth
nt; Vdn ; Cttntidsten vzw louis PtUil Boonl^imj; IVlas

Personen met een handicap

Kurt Van Eeghem

9de Linielaan 27, 1000 Brussel
Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
Lakensestraat 28. 1000 Brussel

INFO EN RESERVATIE 02/223.68.32 en 02/512.54.25
De Mdikten
Ifonds

(Vtiddajieri vdii Poe/iv^ X Pmid

Het Klein KdsteiMtte

Het Vlaams Kruis zorgt voor ADL-assistentie In de vlot toegankelijke zaal wordt
ruimte voordien voor enkele rolstoelen
Wie beroep wil doen op een doventolk
kan een semtje geven

Poono Adrsthot

l d Ti'iitdtioii , Ceiitfo Gdilej^u de Bruselas

Vragen ?
U kan voor alle practica terecht op het
VU-secretariaat bij Piet De Zaeger, tel
02/219 49 30, fax 02/217 35 10, e-post
piet dezaeger(Svolksunie be
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volkshuisraad is er weer

VU&ID

In Huize Ter Speelbergen in Beerzel-Putte
werd onlangs de heruitgave van Volkshuisraad in Vlaanderen voorgesteld. Het magistrale werk van dr. Jozef Weyns uit 1974 was
reeds lang uitverkocht en dus besloten echtgenote en kinderen van de heemkundige tot
de fotografische herdruk. Het tijdstip kon
met beter gekozen, op 15 juli a.s. zal het 25
jaar geleden zijn dat dr. Weyns te Bokrijk, zijn
levenswerk, overleed.
VEELOMVAHEND
Volkshuisraad in Vlaanderen brengt in vier
delen een overzicht van voorwerpen uit de
volkswoning vanaf de Middeleeuwen tot de
Eerste Wereldoorlog. Het betreft telkens een
beschrijving van de voorwerpen zelf, hun
naann, gebruik, belang en nut. Het werk bestudeert het hele gebied van de Zuidelijke
Nederlanden, van Vlaanderen in Frankrijk tot
Overmaas met inbegrip van ZeeuwsVlaanderen.

Afhalen van palinggerechten mogelijk

Dr Jozef Weyns
J. van Haver,, Elke publicatie van dr Weyns is
uit duizend andere te herkennen aan zijn
sierlijke handschrift en aan zijn fraaie, duidelijk getekende illustraties die de waarde van
de tekst in aanzienlijke mate omhoogtillen."

Als bronnen voor dit veelomvattende werk
maakte dr. Weyns vooral gebruik van het
huisraad dat in het openluchtmuseum van
Bokrijk aanwezig was. Verder deed hij onderzoek in vele Vlaamse musea en in particuliere
verzamelingen. Andere bronnen waren boedellijsten (de oudste uit 1528), vakliteratuur,
opgetekende en mondelinge overlevering en
iconografisch materiaal. Wat dit laatste betreft ging de auteur o.m. bij Pieter Bruegel
ten rade Weyns ondersteunde zijn teksten
door vele bijlagen en middels bijna 400 foto's en 654 zelfgepende tekeningen.
Prof. J. van Haver, gewezen voorzitter van de
koninklijke commissie voor Volkskunde:
„Alleen iemand als Jozef Weyns met gedurende vele jaren opgebouwde kennis én
praktische ervaring kon zo een synthese tot
stand brengen. iViet scrupuleuze wetenschappelijke ijver heeft hij elk detail van
naam en toenaam, van bron en datum voorzien en honderden voetnoten aaneengeregen."
Bovendien getuigen de zelfgetekende illustraties van een scherp oog en de nodige grafische vaardigheid.

OPENBAARHEID
Naast de publicatie maakte de familie ook
bekend dat zij het persoonlijk archief van
Jozef Weyns aan het AMVC te Anwterpen
heeft overgedragen. De schenking omvat
meer dan 150 archiefdozen en werd door
Mare Somers, wetenschappelijk medewerker
van het AMVC, omschreven als ,,een goudmijn voor historici en heemkundigen en alles
door de auteur zelf geordend."
Het archief-Weyns is slechts na toestemming
van de erven raadpleegbaar.
De heruitgave van de meesterlijke studie is,
net zoals de schenking van het archief aan
een openbare instelling, een aanwinst voor
verdere wetenschappelijke studie van het
volksleven in Vlaanderen.

openingsuren:
van maandag tot en met donderdag12 uur tot 14.30 u u r - 18 uur tot 21.30 uur
Zaterdag:
18 uur tot 22 uur
Zondag
12 uur 21.30 uur
Verlofperiode:

de maand december
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VOORPUBLICATIE

DOCUMENT

DE BIECHT VAN WILIY VOET

UW VAKANTIE VANUfT DE LUCHT

"Omdat het doel de middelen heiligde, waren
sommige renners bereid tot over de pijngrens te
gaan. Er waren ploegen waarvan de arts de urine
van de coureurs verzamelde op het moment dat
geen doping was toegediend. Die werd goed
bewaard en net voor de controle met een tot twee
centimeter in de urinebuis ingebracht. Dat was
bijzonder pijnlijk, maar veel renners waren
bereid extra op de tanden te bijten. Bij de
controle konden ze dan een flesje vullen met
zuivere eigen urine." Uit het boek van soigneur
Willy Voet: een tweede voorpublicatie.

Waar trekt de Belg tegenwoordig naartoe als
hij met vakantie gaat? En welk soort reizen
maakt hij, en zit daar een evolutie in?
Satellietfoto's van M.SAT brengen de populairste bestemmingen van de Belgische toerist in
beeld. Hoe zien de Belgische en Nederlandse
kust, Londen, de Costa del Sol, Griekenland,
de Zwitserse skioorden, enzovoort, eruit als ze
worden gefotografeerd vanuit een satelliet
die zo'n tweehonderd kilometer boven de
aarde hangt? Een document.

press V
t{V?l?TB3weda^|

Knack Agenda

OMSLAGVERHAAL
GESPREK MET MANU RUYS
"Wij Vlamingen willen Brussel, dat
eigenlijk niet eens tot ons gebied
behoort, niet loslaten. Maar wij
kunnen Brussel niet meer heroveren."
En: " Op termijn verdwijnt het
Vlaams Blok: door interne verdeeldheid, maar ook omdat het probleem van de migranten zich gaandeweg oplost." Of nog: "Ik zeg niet dat
Tobback dweept met Dehaene, maar hij heeft in hem
wel een meester gevonden." Coramentaarschrijver
Manu Ruys over de verkiezingen en daarna: een
interview.

WEEKEND KNACK: SPECIAL CULINAIR: DE SPAANSE WONDERKOK FERRAN ADRLV + TOPKOKS OP DE MOTOR +
CHINEES ETEN DAT HET HART RAAKT
20ftièi1-999

Vacafjffjg

De filosoof Friedrich Nietzsche kan in dit fin-de-siecle rekenen op een hernieuwde belangstelling. Bij de Arbeiderspers
wordt sinds enkele jaren een heuse Nietzsche-bibliotheek heruitgegeven en nu is er in de reeks 'Privé-domein' van dezelfde uitgeverij Friedrich Nietzsche Afgemat als een eendagsvlieg bij
avond. Een selectie uit de brieven 1858-1879 (1998, 234 blz.,
799 fr). Hans Driesen bewerkte en vertaalde ze. In deze periode
van zijn leven liep de filosoof school in Pforta, studeert hij in Bonn
en Leipzig, ontmoet hij Richard Wagner en is hij hoogleraar klassiek Grieks. Binnenkort verschijnen de brieven tussen 1880 en
1900.
Van Nietzsche en Wagner naar Hitler is - helaas - maar een

BOEKEN
kleine stap. Eind vorig jaar verscheen een Nederlandse vertaling
van Hitlers Mein Kampf, het standaardwerk van de Duitse historicus Werner Maser (Uitg. Aspekt - Soesterberg. 1998. 427 blz., 850
fr.). Daarin niet alleen uitgebreide citaten, maar ook een situering
in de tijd, aangevuld met de meest recente wetenschappelijke informatie.
Dan denken we bij geschiedenis' liever terug aan het
Oude Egypte. Ook daar zullen ongetwijfeld wreedheden zijn gebeurd, maar in die cultuur is het alvast de kunst, met name de ar-

chitectuur, geweest die ons tot op heden blijft boeien In De piramiden van Egypte van Alberto Siliotti (Uitg ZuidBoekprodukties
- I.isse. 1998 166 blz., 598 fr) worden de geheimen van deze monumentale bouwwerken stukje bij beetje ontsluierd. Cultuur om
nooit verloren te laten gaan
Eindigen we met te melden dat sinds kort ook De geïllustreerde sportencyclopedie (Uitg. Lannoo - Tielt. 1998. 224 blz.,
1095 fr.) in de rekken van de betere boekhandel ligt. Dit rijkelijk,
actueel geïllustreerd, naslagwerk bevat de meeste gegevens over
de meest frequent beoefende sporten. Daaronder niet alleen voetbal en tennis, maar ook de minder bekende sporten zoals pétanque en, jawel, biljart. Uitermate gebruiksvriendelijk.

• CULTUUR •

P r zijn in de boksgescinieclenis al lieel wat
^
gevechten met een betwiste afloop
gelever(j. Wanneer er geen knock-out mee
gemoeid is kan een kamp wel eens op onbeslist
eindigen door het feit dat beide punchers fel
aan mekaar gewaagd zijn. The noble art of
selfdefense dan maar, het ongeremd boven de
gordel op mekaar timmeren dat gegroeid is uit
het meer dan twee duizend jaar oude Griekse
vuistvechten.

Een nobel
kunstenaar
Echt hoogstaand kan je dit soms bloedige
spektakel bezwaarlijk noemen, ten slotte
kan men er binnen de strikte regels van
het spel mekaar doodslaan. Wat al meer
dan eens is gebeurd: de bokshistorie is
flink belast met een paar honderd doden,
er gaat geen jaar voorbij of er sneuvelt wel
ergens een overigens gezonde jonge man
door een serie harde slagen, een vernietigende hoek, rechtse direct of uppercut.
Om dan nog te zwijgen van de soms ellendige scheidsrechters in de ring die wel
eens durven na te laten de kamp voortijdig stil te leggen wanneer een der beide
atleten meer dood dan levend op de
benen staat of tussen de touwen hangt.
Uiteindelijk zijn het dit soort dramatische
voorvallen die deze keiharde sport met
een overwegend negatief imago opzadelen.

CANi/AgCOP
Namen als Schmeling, Louis, Patterson,
Frazier en andere Listons, hebben er voor
gezorgd dat er toch nog een soort van klatergouden aureool rond de bokssport
hangt. Maar dan mogen we vooral niet
vergeten de magische Cassius Clay, alias
Mohammed Ali, als absolute canvasgod
naar voor te schuiven. Deze uitzonderiijk
begaafde vuistvechter zit qua uitstraling
en palmares op een eenzame hoogte, en
is met zijn tong en vuisten uitgegroeid tot
een der iconen van de bijna voorbije
eeuw.
Want Clay heeft als geen ander deze keiharde en onmenselijke sport tot een soort
kunst verheven die zonder enige twijfel
nauw aanleunt bij de voornoemde noble
art of selfdefense. The Champ, intussen
57 geworden en reeds verscheidene jaren
lijdend aan de ziekte van Parkinson, was
mijlenver verwijderd van de ordinaire
klopmachines die hun staalhard getrainde
spierenbundels in een verre van estheti-

sche lijfelijke veldslag lieten evolueren.
Clay leeft verder als de unieke, mooie,
sterke, speelse en intelligente atleet die
over de ganse wereld miljoenen mensen
uit bed hield om naar zijn gestileerde bewegingen, fladderende vuisten, dansende
voeten en ratelende mond te kijken en te
luisteren.
NIGGER
De op 17 januari 1942 als Cassius
Marcellus Clay jr. in LouisviUe, Kentucky,
geboren icoon van de menselijke geest en
kracht, beschikte volgens de bedenkelijke
metingen van het Amerikaanse leger over
een IQ van slechts achtenzeventig maar
spelde vooral tijdens zijn actieve sportloopbaan de ganse wereld de les als het
op zuiver humane eigenschappen aankwam. Zijn legende is er trouwens voor
een flink deel gekomen door het feft dat
hij zich tot de meest uitgesproken opposant van de door Amerika in Vietnam gevoerde verre vuile oorlog heeft getoond.
Zijn weigering om in het Verre Oosten
mee te gaan vechten leverde hem een drie
jaar lange schorsing door de boksbond
op, hij stelde zijn militair vechtveto heel
simpel en subtiel door te verklaren dat hij
niet tegen de Vietcong in het strijdperk
wou treden omdat „they never called me
nigger". Zo simpel was dat. Maar de desastreuze gevolgen werden door Clay met
veel waardigheid gedragen. Hij vocht
terug met tong en vuisten. En leverde na
zijn jarenlange schorsing zijn mooiste
kampen. Die met big daddy George
Foreman op kop: dit heroïsch gevecht
vond in het huidige Kongo plaats, werd
gepatroneerd door de megalomane
Zaïrese dictator Mobutu en is de geschiedenis ingegaan als de the Rumble in the
jungle. Foreman was jonger, sterker. Maar
ook dommer, in feite was hij een ordinaire vechtmachine die zich acht ronden

lang moe klopte op de meestal in de touwen hangende en tussendoor venijn spuwende Clay
POËZIE
Ene Malik Bowens omschreef dit gevecht
als volgt: „Ali was een slapende olifant.
Als een olifant slaapt, kun je aUes met
hem doen. Hij merkt nergens iets van.
Maar zodra de olifant wakker wordt, vertrapt hij alles wat in zijn gezichtsveld
komt." Zelfs vele niet-boksliefhebbers
hebben door de subtiele kunstjes van Ali
binnen en buiten de ring, enige sympathie en interesse gekregen voor de vóór
Ali's tijd niet zo nobele kunst der zelfverdediging. En zij die nog niet aan een vorm
van Cassius Clay-bewondering toe zijn
moeten maar eens een video met fragmenten uit zijn beste kampen in huis
halen of beter nog het pas verschenen
boek Ali Bomayé • de mooiste verhalen
over 's werelds beroemdste bokser lezen. Ali Bomayé was de door Ali zelf bij
de Zaïrezen opgewekte strijdkreet die zoveel betekende als „Ali, maak hem af."
Foreman werd afgemaakt, Ali groeide
meer en meer uit tot de absolute grootmeester van de boksring en wordt in het

boek door een schare grootmeesters van
het geschreven woord bejubeld. Als daar
zijn: onze eigenste barokke woordenartiest Hugo Camps, Princetown- literatuurprof en letterkundige Joyce Carol Oates,
succesvol toneelauteur Irwin Shaw, de bekende Afrikaanse literator Wole Soyinka
en de Amerikaanse topjournalisten
Hunter S. Thompson en Tom Wolfe. Ze
belichten aUen aparte facetten uit het
leven en de boksloopbaan van Clay
Zo noemt Joyce Carol Oates hem de King
Lear van de bokswereld en wordt zijn stijl
door Wole Soyinka als de poëzie van het
boksen omschreven.

Aanbeden,
omstreden
maar absolute
canvasgod...

Wij wiUen de lezer aanzetten tot de lectuur van dit boeiende boek over deze al
even boeiende figuur die Clay was en nog
is. Mohammed Ali die met bevende rechterhand het olympisch vuur voor de
Spelen van Atlanta 1996 aanwakkerde
maar als een toorts van kracht, moed en
verbale genialiteit deze anders zo sombere 20ste eeuw mee zal blijven verlichten.
Willie Verhegghe

c» Ali Bomayé. Gerald Early (red.).
Uitg. Arena/Amsterdam • 1998
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EDTV

NIEUW IN DE BIOS

Ron Howard, nog steeds beroemd van 'Happy Days', heeft al heel
wat films op zijn actief als acteur en als regisseur van o.a.
'Splash' en 'Cocoon'. Met 'EDTV' zit hij in een poel die net is overgezwommen door Jim Carrey in 'The Truman Show'. Was deze
film van Peter Weir eerder bitter, Howard heeft het meer aan de
lichte kant gehouden. De film is gebaseerd op de Frans-Canadese
prent 'Louis XIK: Roi des ondes'.
True TV heeft een realiteitsshow opgezet met Ed in de hoofdrol
Eds broer Ray is bijzonderjaloers en ziet zijn lief bij Ed belanden.
Dit is het eerste hoogtepunt van de realiteitsshow en EDTV begint
te scoren. Ondertussen kijk je in enkele gezinnen die de realiteitssoap volgen en ook bij de concurerende netten scoort hij

wanneer diverse komieken menen er hun woordje over te moeten
zeggen. Problemen komen er pas als pa plots najaren weer opduikt en wanneer Ray een weinig vriendelijk boekje schrijft.
Goeie vertolkingen van o.a. Dennis Hopper (pa) en Martin
Landau, maar vooral van Matthew McConaughhey als Ed.
(**l/2)

EXISTENf
'Existenz' is het nieuwste product van de Canadese regisseur
David Cronenberg, die ooit de uitspraak deed: 'Mijn tandarts zei
gisteren tegen me, ik heb genoeg problemen in mijn leven, dus

• MEDIA

waarom zou ik naarjouw films gaan kijken.' Nu is het zo dat hij
in 'Existenz' een parodie van zichzelf maakt, dit wil zeggen dat
hij de draak steekt met zijn gore, bloederige en soms onsamenhangende exploten. Alles draait om een videospel waarbij diverse spelers aan hetzelfde spel worden aangeschakeld middels een
zgn. 'bioport' aan de ruggengraat. Het spel blijft prettig totdat
een toeschouwer een revolver trekt... Tot dan nog goed te volgen,
maar daarna wordt het verhaal wel erg ingewikkeld. Jennifer
Jason Leigh is uitzonderlijk sterk, naast Jude Law en een grappige lan Holm. Cronenberg fans zullen wel gaan kijken en misschien een tikkeltje teleurgesteld zijn, maar niet-fans kunnen ook
van deze mix genieten. (**l/2)
Willem Sneer

•

^•^=^' The Shawshank Redemption 1947 Andy
Dufresne, een timide bankier, wordt veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de moord op zijn vrouw en
haar minnaar Hoewel hij zijn onschuld staande houdt,
wordt hij naar de afschuwelijl<e gevangenis van
Shawshanl< gestuurd Amerikaanse film van Frank
Darabont uit 1994, met Tim Robbins, Morgan Freeman
en William Sadier Zat. 22 mei, Ned. 1 om 22u.34
^=s=i. Just Cause Paul Armstrong, een bezadigd jurist en hoogleraar, wordt op een dag door een vrouw
aangeklampt die hem smeekt de verdediging op zich te
nemen van haar kleinzoon, die de doodstraf nskeert
wegens verkrachting en moord op een tienermeisje.
Amenkaanse thriller van Arne Climcher uit 1995, met
Sean Conner/, Laurence Fishburne en Blair Underwood
Zon. 23 mei, Kanaai 2 om 2lu.20

O

Koningin Eiisabethwedstrijd De Koningin
Elisabethwedstrijd voor piano is aan de finale toe. Elke
dag spelen twee finalisten een opgelegd werk, een solowerk en een keuzeconcerto Zij worden begeleid door
het Nationaal Orkest van België o.l v Mare Soustrot.
iViaan. ia mei. canvas om 22u.i5

iMarc Sieen ais
eerste in een
drleiuii( over
'beeidenmaiters'
In Histories.
Dins. 25 mei.
Canvas om
20U.55

^•^fer^ America Undercover in het reportagemagazine van Suzy Hendnckx wordt de ontknoping van enkele misdrijven gevolgd, dossiers waar het onderzoek vast
zat en mets erop wees dat ooit nog een oplossing zou
worden gevonden. Tot de gerechtelijke geneeskunde
zich op de zaken concentreerde. Woens. 26 mei, VTIM
om 22U.30
Sudden impact De eigenzinnige Harry
Callahan, inspecteur bij de politie van Los Angeles, wordt
belast met het opsporen van een moordenaar die zijn
slachtoffers op haast ntuele wijze ombrengt
Amerikaanse actiefilm van en met Clint Eastwood uit
1983 Dond. 27 mei. Kanaal 2 om 23u.08
Something tot talk about Crace King Bichon
komt erachter dat haar man haar al een tijdlang bedriegt en besluit er korte metten mee te maken ze pakt
haar koffers en trekt met haar dochter naar de ouderlijke ranch. Daar is de situatie al niet veel beter, tot ze haar
moeder ervan kan overtuigen haar autoritaire man te
dumpen. Amerikaanse film van Lasse Hallstróm uit 1995,
met Julia Roberts, Robert Duvall en Dennis Quaid VrlJ.
28 mei, TV1 om 2lu.25
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De internationale jury van de 42ste wedstrijd World Press Photo kende dit jaar
haar prijs, waaraan een bedrag van
270.000 fr. verbonden is, toe aan de
Amerikaanse fotografe Dayna Smith. De
winnende foto toont een groep rouwende vrouwen bij de begrafenis van een soldaat van het Kosovaarse Bevrijdingsleger
bij Izbica in het nu door oorlog geteisterde Kosova. Merkwaardig is dat de foto
nooit eerder gepubliceerd werd.
Uiteraard is precies de publicatie een
voorwaarde om van een persfoto te spreken. The Washington Post besloot nochtans de foto niet te publiceren, niettegenstaande het aandringen van de fotografe.
In totaal werden er dit jaar 36.836 foto's
ingezonden. Dit was het werkresultaat
van 3.733 fotografen uit 116 landen. De
winnende foto's werden ingedeeld in een
achttiental categorieën. De winnende fotografen zijn afkomstig uit 22 landen van
Australië tot Zuid-Afrika.
Er weze aan herinnderd dat Word Press
Photo een onafhankelijke non-profit organisatie is, die in 1955 in Nederland
werd opgericht werd, om wereldwijd het
werk van professionele persfotografen te
steunen en te promoten. Het initiatief
had tegelijk de bedoeling om de wereldwijde persvrijheid te bevestigen.
Na prijsuitreiking en tentoonstelling in
Amsterdam, is Antwerpen de eerstvolgende stad waar deze foto's geëxposeerd
worden.
DAYNA SMITH
Dayna Smith (47) groeide op in Texas en
South Dakota. Sinds 1985 is zij als fotografe verbonden aan The Washington
Post. Intussen heeft zij een stevige reputatie opgebouwd door de aanvaarding van
zware en vaak gevaarlijke opdrachten in

conflictgebieden. Met haar rake fotografische momentopnamen verwierf zij reeds
tal van opmerkelijke onderscheidingen
en prijzen.
In een interview vertelde zij dat haar belangstelling voor de fotografie tijdens
haar middelbare schooltijd begon. Na
haar eindexamen kreeg zij een baantje op
een paardenranch in een afgelegen streek
van de staat Wyoming. Met de camera, van
haar vader meegekregen, trok zij er de
heuvels in om er plaatjes te schieten.
Wat Dayna Smith in de fotografie het
meest aanspreekt is dat ze er ook haar artistieke ambities in kwijt kan. Anderzijds
biedt de fotografie haar de kans om sociale onrechtvaardigheden aan de kaak te
stellen. Zij kan dergelijke doelsteUing
hard maken in een krant als The
Washington Post, één van de belangrijkste
opinievormende persorganen in de wereld.

EEN BEGRAFENIS IN KOSOVA
Smith slaagt erin om vanuit een diep gevoelen voor medemenselijkheid en een
grote levensrijpheid uiterst aangrijpende
momenten op de gevoelige plaat vast te
leggen. Zij dringt zich niet op, maar weet
met groot geduld het geschikte moment
af te wachten. Ze is er zich ten volle van
bevvTjst dat er de verslaggeving van oorlogstaferelen of conflictsituaties bepaalde
risico's verbonden zijn en vermijdt dan
ook onbezonnen acties.
Naar Kosova vertrok zij op een moment
dat de strijdende partijen op het punt
stonden een staakt-het-vuren af te sluiten.
Toch waren er ook toen al honderdduizenden vluchtelingen. Het aspect van
deze Europese vluchtelingenstroom was
voor de krant en de fotografe boeiend en
aangrijpend genoeg om te pogen dit in

een pakkende fotoreportage vast te leggen.
De nu bekroonde foto werd op een namiddag gemaakt, toen de groep journalisten een bezoek bracht aan een dorpje
waar de dag tevoren een schietpartij was
geweest. Er stond een groepje mensen op
de bus te wachten. Eén van hen wees
Smith de weg naar het naburige dorp
Izbica, waar de begrafenis van een gesneuvelde man zou plaatsvinden.
Onderweg werden zij tegengehouden
door een zwaar bewapende eenheid van
het UCK. Haar vrijgeleide werd in orde
bevonden en ze kwam net op tijd voor de
begrafenis. Het werd een massale gebeurtenis, in aanwezigheid van honderden
geüniformeerde UCK-strijders. Fotografe
Smith ontdekte de weduwe van de gesneuvelde soldaat. Het was druilerig weer
en de regen veroorzaakte een wel heel
bijzondere lichtinval. De mensen stonden
doorweekt en verweesd hun grote droefheid te beleven. De weduwe was in
shocktoestand. Dayna Smith had juist een
eerste reeks foto's gemaakt, toen de weduwe in elkaar zakte. Zo kwam een wel
erg dramatisch en krachtige foto tot
stand.
Dayna Smith voelt zich erg gelukkig en
fier met haar bekroonde foto, die zelf
haar voorliefde wegdraagt uit de hele
reeks van foto's die zij in Kosova realiseerde.
(ds)
c» World Press Photo in het Museum
voor Fotografie, Waalse kaai 47 te
2000 Antwerpen. Tot 15 juni 1999.
Dagelijks van 10 tot 17u. Gesloten
op maandag. Toegangsprijs: 150
fr. Catalogus beschikbaar. Info:
03/242.93.00, fax. 03/242.93-10.

Kosova (1)
Ik ga volledig akkoord met lezer A Jacobs
(WIJ, 6 meljl.). leder volk heeft bestaansrecht, en nochtans hebben de meeste
landen, grote mogendheden, maar ook
kleine landen als België, zich bezondigd
aan het schenden van de meest elementaire mensenrechten. Vroeger werkten
ook bij ons jonge kinderen op gevaar van
hun leven. Wat hebben wij uitgespookt in

Kongo'' Vingers afgehakt en dies meer,
tot eer en glorie en profijt van de begoede klasse. Bij meer minzame personen
werden alle benodigdheden en ook medische zorgen aan de boys gegeven. Dat
waren aalmoezen. Als die boys betaald
werden voor hun werk konden zij zich als
vrije mensen gedragen en kiezen wat zij
wilden kopen tot en met medische verzorging.
Wij zijn dus allemaal wel ergens schuldig.

Ik kan alleen maar hopen dat we na al die
koloniale verledens, na al die oorlogen en
de misdaden die daarvan het gevolg zijn,
tenslotte vredelievender en menselijker
worden, met begrip voor andere volkeren, andere godsdiensten en andere opinies.

dus normaal dat de VU, die vooral een
vredelievende Vlaams-natlonale partij is,
ook voor zeer moeilijke keuzen staat. Hoe
kan men etnische zuivenngen vermijden
als alle diplomatische middelen falen? Dèt
is juist de vraag en wie heeft daarvoor de
juiste wijsheid in pacht? Zeer moeilijk is
dat, omdat we allen weten welke ellende
iedere oorlog met zich meebrengt
Margriet Vandamme,
Oostende

Dit brengt mij dan bij de brief van Paul de
Belle uit Merelbeke. Ook daar sta .ik voiledig achter, maar wei met een ongemakkelijk gevoel als vredelievend mens. Het is

• WEDERWOORD •

Francofoon
racisme
Op basis van twee situaties die ik zelf heb
zien gebeuren wil ik twee voorbeelden
aanhalen van het racisme dat Franstaligen
tegenover Nederlandstaligen in Brussel
tonen.
Situatie 1; iemand zit in de metro (ter
hoogte van de sterk FDF-gekleurde
Brusselse gemeente Oudergem) een
Nederlandstalig boek te lezen en wordt
plots uitgescholden door een Franstalige
omdat hij „in het openbaar zomaar iets in
het Nederlands durft te lezen".
Situatie 2: een Nederlandstalige gaat in
Etterbeek een snackbar binnen. Er staat
een lange rij mensen te wachten en als
het zijn beurt is zegt de vrouw van de winkel dat de personen achter hem eerst
worden bediend omdat zij Franstalig zijn
en hij niet.
Dit is nu het verschil tussen de superverdraagzame Vlaming en de xenofobe
Franstalige: als een Franstalige ergens in
een kleine Vlaamse gemeente een bakkerij binnenstapt zal die zeker in het Frans
worden
bediend.
Als
een
Nederlandstalige in Brussel in het
Nederlands aan zijn trekken wil komen,
moet hij daar telkens opnieuw voor „strijden".
Besluit: in realiteit hebben Franstaligen
faciliteiten over heel Vlaanderen waardoor zij eigenlijk van de Vlamingen iets
zomaar krijgen waar zij wettelijk geen
recht op hebben terwijl wij in Brussel niet
altijd krijgen waar we wettelijk wel recht
op hebben. Het wordt echt tijd dat we als
Vlamingen over de partijgrenzen heen
een dam opwerpen tegen dit FDF-racisme
van de Franstaligen!
Kristof Agache,
Brussel

Kosova (2)
Deze oorlog maakt mij ziek: vooral de leugens en het verzwijgen van de waarheid
maken mij osptandig. Buiten de wapenfabrikatnen heeft deze oorlog alleen maar
verliezers. De eerste verliezer is de Navo
die de klus op drie dagen wel zou klaren.
De alliantie is nu al vier weken aan het
bombarderen en heeft nog geen resultaat
geboekt. Slechts een massa vluchtelingen.
De Servische milities gedragen zich als katten in het nauw en die maken zoals u
weet, rare sprongen.Voor elke bom die op
Servië valt wordt een Kosovaars huis platgebrand.
Er worden meer en meer burgerdoelen
getroffen. Doelbewust natuurlijk om
chaos en opstand onder de Serviërs te veroorzaken. Wie nog helder van geest is gelooft toch niet Navo-vergissingen ofwel?
De Navo vernietig alles behalve het kwaad.
Ze brandt het hele korenveld af omdat er

veel distels in groeien. Waarom de graankorrels niet koesteren en zorgen dat er genoeg overblijven om zich te vermeerderen, om lichaam en geest te voeden?
Eén van die graankorrels is Jelica
Novakovic die met haar brieven uit
Belgrado de gevoelige snaar van de lezers
van Het Nieuwsblad en De Standaard bespeeft. Zij is iemand die bruggen slaat tussen de geesten van de vijanden. De
Kosovaren zijn dubbele verliezers want ze
zijn hun vrijheid en hun hoop op een onafhankelijke staat kwijt: het „Westen" wil
gewoon geen nieuwe grenzen. Een „vrij"
Kosova zal leningen moeten aangaan bij
Westerse banken. De bevolking zal in geen
honderd jaar deze schulden kunnen afbetalen. En als er ooit vrede komt zullen dan
na de Servische milities ook de Kosovaarse
UCK-strijders ontwapend worden?
Waar zullen de Navo-landen het geld blijven halen om andere brandhaarden in de
wereld te blussen? De Europese belastingbetaler zal nu al heel wat oorlgosbelasting
moeten betalen. Zullen we na de verkiezingen weten hoeveel? En de Amerikaanse
minderbedeelden zullen in elk geval kunnen fluiten naar hun toegezegde steun.
Ik heb ook nog mijn bedenking bij de
humanitaire inspanningen van Amerika,
Groot-Brittannië en Frankrijk. De vluchtelingen moeten in de buurlanden blijven,
zeggen ze. Laat het arme Albanië en

Macedonië maar opdraaien voor de gevolgen van deze holocaust.
Zal Fyrm als dank voor zijn inspanningen
eindelijk officieel de naam Macedonië
mogen dragen? Zal het nog altijd rijke
Westen geld over hebben om van Albanië
een welvarend land te maken?
Hugo van Ransbeek,
Dendermonde

Nieuw geluid
Onze traditionele Vlaamse liederenschat
moeten we koesteren als een kostbaar
bezit, daar kan geen misverstand over bestaan. Toch zou het een leuke aanvulling
zijn wanneer er naast deze eerbiedwaardige liederen ook nieuwe Hedjes zouden
worden gebracht. Liedjes die nu eens
poëtisch, dan weer luchtig het grote en
het kleine wel en wee van de Lage Landen
in het algemeen en van Vlaanderen in het
bijzonder bezingen.
Op de podia van de grote en kleine
Vlaamse evenementen is er plaats voor
een (beginnend) zanger, duo of trio om
dit nieuwe geluid vrij en vrank en ongebonden te laten weerklinken. Dat is tenminste de mening van ondergetekende,
die nogal wat schreef voor de grote
Vlaamse festiviteiten, maar die als tekstschrijver ook werkzaam is in het commerciële circuit.

Denkt u er ook zo over en wilt u mee aan
deze kar duwen, neemt u dan a.u.b. contact op met Mare van Caelenberg,
Leerweg 12 te 9270 Laarne, tel/fax
09/369.02.22.
Mare van Caelenberg

Excuus
Toen ik naar het liedje Song for Kosovo
zat te luisteren dacht ik: wat zijn wij
Vlamingen toch weer eens vriendelijk
voor de Duitstaligen in België! Wij maken
een drietalig hed (Nederlands, Frans,
Engels) maar de broeders van Duits
België horen er weer niet bij.
Omdat ik weet dat de mensen die ik er
ken meer naar de Vlaamse TV-zenders kijken dan de Franstaligen denk ik dat deze
zoveelste miskenning hen pijn doet.
Ik bied ze bij deze mijn verontschuldigingen aan!
Jan de Laet,
Antwerpen

RS. De redactie ontvangt graag brieven van lezers.
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheurmand in. De redactie behoudt zich het recht voor
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver verzoekt Initialen te gebruiken.

OPGAVE 131

1

msssss»••-*?»£. V ï

HORIZONTAAL
2. Onroerende grond (8)
5. Laagste opbrengst (9)
7. Op dit moment gaat de tap dicht (12)
11. Hij bewoont een fviidden-Europees land (7)
12. Van weerskanten muziek (3)
15, Zo iemand presteert nauwelijks wat (5)
14. Bestuurder die 't niet droog weet te houden
(6)
16, Tweewieler (5)
17, Deze plaats nabij Brussel wijst zichzelf aan (6)

VERTICAAL
1. Argument! (10)
2. Voor hem is de eerste plaats! (9)
3. Dat metseimengsel is een hoop geld waard
(6)
4. Overdenking (7)
6. Gebieden waar ze leuren uithalen (7)
7. Leuze (6)
8. Onzichtbare zonnestralen in 't kort (2)
9. Dat is overdreven! (2)
10. Zwaar moeten betalen (6)
11, Vetlaag(4)
15. Jij (Fr.) (2)

13
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OPLOSSING OPGAVE 131
Horizontaal: 3, klinkers; 6, smeerkwast; 10 rots,
11. gebuur, 12 vakantie, 13. bergop; 14. mop,
15. borrels; 16, ver, 17. rel, 18. bleek; 20. funest,
21. getal
Verticaal; 1. onbegrijpelijke taal; 2. kerkgevel; 4.
Limburger; 5 slaapkamer; 7. transport; 8. stripheld, 9. wederopbouw; 19. eieren.

Hilda Wauters uit de Otterstraat 1 te 9200
Dendermonde had alles juist en werd uitgetrokken als winnaar. ZIj ontvangt binnenkort haar
prijs thuis.
De briefkaart met de oplossing van opgave 131
vero/achten wij ten laatste op maandag 51 mei
op ons adres- Barrikadenplein 12 te 1000
Brussel,

20 mei 1999

Zetduivel:
epotheek
©
Mopje:
+ Waarom staat Verhofstadt alleen met
het bovenste stuk van zijn hoofd op de affiches?
- Omdat ze niet breed genoeg waren om
er ook zijn nek op te zetten!!
©
Verkiezingsslagzin is meestal verkiezingsonzin ...

Nelly Maes
Vlaams parlement
'Schamp van de week':
Steve Sint

•

Nelly Maes (°1941) is één van de weinige vrouwelijke
lijsttrekkers voor VU&ID. Deze lerares

Nederlands-

Geschiedenis kan terugkijken op een mooie politieke
loopbaan in de Kamer, de Senaat het Vlaams en sinds
kort ook Europees parlement Nelly maakt ook nog altijd
deel uit van de Sint-Niklase gemeenteraad.

Deze

Waaslandse wist zich de afgelopen kwarteeuw in de kijker te werken door een uitstekende dossierkennis van
onder meer Onderwijs, Ontwikkelingssamenwerking en
Buitenlandse Zaken Ze was en is één van eerste VU-po-

VERKIEZINGEN 1999

Mimi De Graef-Wuyts (°1938), vijfde voor
het Vlaams parlement, komt uit een gezin
van 13 kinderen. Dat, samen met de
moeilijke na-oorlogse jaren, zal voor een
groot deel haar karakter en levensloop
bepalen. „Ik herinner me dat ik als kind
op school omwille van de mening van
mijn ouders vaak werd uitgesloten en dat
ik me dan eenzaam voelde." zegt ze. ,,Ik
heb me toen voorgenomen het nooit mijn

•

Mimi De Craef-Wuyts,
vijfde plaats Vlaams parlement

litici die een Vlaams-nationaal streven koppelen aan een
uitgesproken progressief gedachtengoed. Het leverde
de huidige VU-ondervoorzltster in de jaren '60 en 7 0 de
bijnaam 'Rooie Nel' op

Ik geloof erin

De jongste maanden haalde

Nelly vette krantenkoppen omdat zij mee aan de basis
lag van de val van de Europese Commissie, een uniek
moment in de Europese politieke geschiedenis

Zoals

haar VU-voorgangers bouwde ze op relatief korte tijd
een stevige reputatie op in het Europees parlement
Gezien ze tweede staat op de Europese lijst, is het niet
geheel uitgesloten dat ze ook na 1S juni opnieuw naar
Europa gaat Nelly werd in 1995 verkozen met 6 880
voorkeurstemmen.

Ferdv Willems - Kamer

schuld te laten zijn dat iemand anders
hetzelfde meemaakt. Pas op. ik heb hoegenaamd geen ongelukkige jeugd gehad,
maar je draagt van die gebeurtenissen
toch ahijd iets mee. Verbitterd ben ik ook
niet, maar het doet me wel verdriet te
zien dat er in de wereld weinig verandert.
Het uitsluiten van anderen herhaalt zich.
In pakweg de Balkan, maar ook hier: kijk
naar het racisme van een grote groep
mensen."

In '68 verhuist Mimi naar Bazel, nu deel-

gemeente van Kruibeke. Daar rolde ze
ook in de VU. ,,0p een nogal vreemde
manier" lacht ze. ,,Mijn echtgenoot,
Herman De Graef, is germanist en wij
hadden besloten om onze kinderen in het
AN op te voeden. Toen ik hen ging inschrijven in de plaatselijke school vroeg ik
dan ook uitdrukkelijk of ze geen dialect
tegen hen konden spreken. De geruchtenmolen deed de rest: de enen vonden
mij waarschijnlijk een 'kakmadam', enkele VU'ers kwamen vragen of ik niet geïnteresseerd was om in 1970 op te komen
bij de gemeenteraadsverkiezingen.' Mimi
stemde in. Met succes: ze wordt verkozen. Mimi's werk werd en wordt geapprecieerd in Kruibeke: sinds '88 is ze schepen van Sociale Zaken.
,,Ik heb meer inzicht gekregen in de mensen en hun mogelijkheden. Ik heb ook
veel van hen teruggekregen, zeker van
hen die met een zwaar woord worden

Vlaams parlement

Kamer

Al op haar 17de bleef Mimi, als oudste
meisje, thuis om te helpen bij het huishouden „Ik had graag verder gestudeerd,
maar dat kon nu eenmaal niet. Toen ik
later de kans zag om op zaterdag te gaan
bijscholen aan het Hoger Instituut voor
Gezinswetenschappen, heb ik die niet
laten liggen."

AN, AUB!
Ferdy Willems (1944) was één van die lijsttrekkers die In
1995 strandden in het zicht van de meet

Met 5 500

voorkeurstemmen miste deze licentiaat Geschiedenis
uit Dendermonde op een haar na een zetel in het groene fluweel van de Kamer Zoals wel meer generatiegenoten sloot Ferdy zich eindjaren '60 aan bij de VU n a v
de 'Leuven Vlaams'-acties In 1983 resulteert zijn inzet
in een zitje In de gemeenteraad

Hij behoudt het t o t

1995 en wordt dan schepen van o a Cultuur en Derde
Wereld Gevraagd naar het domein waar hIj zich In het
bijzonder voor wil inzetten luidt het resoluut 'Verdraag-

1
2
3.
4.

Nelly Maes (Sinaai)
Dirk Blancquaert (Zele)
Hugo Stuer(St-Gillis-Waas-1021)
Erwin Verdunnen (Waasmunster)

5. Mimi W\iyts (Bazel)

6 SabmaDeWolf(Dendennonde-ID21)
7. Lisette Behiels (Stekene)
8 Jef Verhaegen (Buggenhout)

1 Ferdy Willems (Dendermonde)
2 Aimé Van Avermaet (Zele)
3.Annemie Charlier (Belsele)
4.Geert Van Drom (St -Niklaas • ID21)
5.Frank Van Imschoot (Laame)
ó.Magda Wauman (Melsele)

zaamheid'. ,,We zijn allemaal mensen onder elkaar Of je
nu oud bent of jong, Vlaming of allochtoon, homo of
hetero, gelovig of met: we moeten trachten met elkaar
een mooie wereld op te bouwen." Ferdy's gezin is een

Opvolgers

Opvolgers

voorbeeld van hoe verschillende culturen het goed met
elkaar kunnen vinden Samen met zijn echtgenote Chris
adopteerde hij drie kinderen: Yenifer komt uit Columbia, Amakua uit Ghana en MIchaela uit de Filippijnen In
de weinige vrije tijd die Ferdy rest luistert hij wel eens
naar wat klassieke muziek en houdt hij zich bezig met
numismatiek, de studie van de munten en penningen.
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1 Dirk De Cock (Lebbeke)
2 Lieven Dehandschutter (St.-Niklaas)
3. Wim Mels (Waasmunster)
4 Katy Beke (Daknam)
5. Robert Tondeleir (Wetteren)
6. Amedee Kegels (Verrebroek)

Nachtmerrie:
wedstrijd voor de lelijkste siervijver
©
Student Nederlands in Polen: „Is 'Paola'
het Nederlands voor Pool?"
©
-I- Regina Louf is kandidaat bij de verkiezingen.
- 't Is niet waar!
©
Bestaan er ook pillen tegen naïviteit?
©

1. Lieven Dehandschutter (St.-Niklaas)
2. Marie-Christine Vleminckx (Berlare)
3. Alex Sauwens (Steendorp)
4. Frida Aerts (Waasmunster)
5. Lucie de Munck (St -Gillis)
6. Frangois Willems (Lebbeke)

omschreven als 'kansarmen'. Hun aanpak
is rechttoe-rechtaan, maar wel eerlijk. Ik
ben er trots op om naast de gewone mensen te kunnen blijven staan. Velen die in
de politiek stappen gaan immers naast
hun schoenen lopen, i.p.v bij de zaak te
blijven en te zoeken naar oplossingen."
Veel mensen kennen Mimi van het plaatselijke Consultatiebureau voor Levens- en
Gezinsvragen, waarin ze al ruim 20 jaar
actief is. Mensen met de meest uiteenlopende vragen of problemen kloppen er
aan: relatieproblemen, maar ook verslavingen, werkloosheid, ... ,,Toen de
Boelwerf pas gesloten was, werd het bv
erg druk. Je tracht die mensen te helpen.
Niet door hen erop te wijzen naar wat er
verkeerd gaat, maar door te zoeken naar
een oplossing."
Mimi zal zelf weinig campagne voeren,
maar voor de diverse lijsttrekkers des te
meer. Welk resultaat verwacht ze op 13
juni? ,,Ik hoop in de grond van mijn hart
dat de VU weer vooruit gaat. Omdat ik
erin geloof" klinkt het.
(gv)

Klesomsclirllvina
Sint-Niklaas Dendermonde

Op 21 mei 1995 telde Sint-Niklaas Dendermonde 309.090 ingeschreven
kiezers.
Van de 8 in Sint-Niklaas • Dendermonde
te verdelen zetels voor het Vlaams parlement haalde de VU er één binnen. De
partij haalde 8,71% van de stemmen en
stond daarmee op de vijfde plaats.
Grootste was de CVP (27,70% - 2 zetels),
vóór de VLD (20,13% - 2 zetels) en de SP
(19,56% - 1 zetel). Het Vlaams Blok was
vierde (13,78% - 1 zetel). Agaiev (6,02%
- 1 zetel) sloot de rij van de grote
Vlaamse partijen. Van alle stemgerechtigden stemde er 5,70% blanco of ongeldig
Van de 6 In Sint-Niklaas - Dendermonde
te verdelen zetels voor de Kamer van
Volksvertegenwoordigers haalde de VU
er geen binnen. De partij haalde 7,7%
van de stemmen en stond daarmee op
de vijfde plaats. Grootste was de CVP
(28,7% - 2 zetels), vóór de VLD (21,3% 2 zetels) en de SP (17,5% - 1 zetel). Het
Vlaams Blok (14,0% - 1 zetel) was vierde. Agaiev sloot de rij van de grote
Vlaamse partijen (6,5% - O zetels). Van
alle stemgerechtigden stemde er 5,7%
blanco of ongeldig.

CAMPACNESECRETARIAAT
Vlaams parlement: Peter Buysrogge &
Laura Temmerman, Mercatorstraat 182,
9100 Sint-Niklaas, tel. 03/765.15.82, fax
03/765.15.83
Kamer: Willy Bosman, Kakemanstraat
24,9280 Lebbeke, tel. 052/35.48.62.

Cazettenpraat
„Het verschil tussen een boek en een pamflet wordt steeds
dunner naarmate de verkiezingen dichterbij komen. (...) Politici die verkiezingsteksten verpakken in een zogenaamd boek, beledigen het boek als instituut." Gelezen In De Standaard y^u 12 mei 1999 n.a.v. de VLD-uitgave
1n goede banen'.
„Voor het land zou dat veruit het beste zijn Zoals we bewezen
hebben- het Is hier toch goed! Vind je het hier niet geweldig"?" Mare Van
Peel In P-Wagaz/ne van 12 mei 1999 op de opmerking dat de CVP wel liever alleen zou regeren.
•" „De kans dat ik letterlijk en figuurlijk op mijn bek krijg, is inderdaad bestaande. Maar ik zal het proberen te vermijden, ik vind het een uitdaging om aan de bevolking duidelijk te maken wat voor onvoorsteibaarheden er in hun programma staan. Ik beschouw dat ais mijn verdomde
plicht." Bert Anciaux in De Morgen van 12 mei 1999. Over zijn debat met
Filip Dewinter In VTM's Stoelendans. Geen enkele andere politicus durfde.
.\ „Voor de meeste studenten is het wel een geruststelling dat
koningin Paola ook Nederlands leert 'Dat maakt dat ik me al een stuk meer
op mijn gemak voel," zegt een van hen." Gelezen in Het Belang van
Limburg over het bezoek van het Belgisch vorstenpaar aan de studenten
Nederlands van de universiteit van het Poolse Wroclaw.
„Had u sinds die bewogen dagen nog contact met de CVP-ieiding? Geen enkel. Ook niet met de Wetstraat 16? Geen enkel. Werict u mee
aan de veri<iezingscampagne? ik ga naar Madrid, Dublin, Vittoria en
Toulouse. En in eigen iand? Tot op heden heeft de CVP mij niets gevraagd." Knackvan 12 mei 1999 In gesprek met Wilfried Martens over de
tijd na de vorming van de CVP-eurolijst.
,,En nog interessanter: wanneer zien we eindelijk een Vlaams
Biok-congres waarop de partijtop haar dictatoriale macht even vergeet, en
de partijmllltanten aan het woord laat? Waar de echte denkbeelden van de
partij in het openbaar naar boven komen, niet de gebruikelijke retorie1<. Ze
durven dat niet uit angst de touwtjes niet meer volledig in handen te hebben." Gelezen In De Standaard \/an 15 mei 1999.
„Het Blok haal je alleen nog maar onderuit met beleid. Met
massale investeringen in de (samen)-ieefbaarheid van de steden, met het
aanbieden van jeugdvoorzieningen, werk en woongelegenheid, maar ook
.met een kordate aanpak van migranten die menen dat ze een man met
een strafblad van een arm lang tot hun martelaar moeten uitroepen." Yves
Desmet in De Morgen van 15 mei 1999

„Je ziet het: als je jezelf een aantal kiezers
zlngsshow. Bij de gemeenteraadsverkiezinvoorop stelt, dreigen ze allemaal te komen.
gen in 1994 kwamen op een kleine week tijd
Bert Anciaux heeft nu al spijt dat hij geen
in Hasselt liefst 4.000 mensen kijken naar zijn
500.000 kiezers als doel heeft gesteld. Het
humoristisch programma. Schreurs zalft en
schijnt trouwens dat Dehaene al een wet aan slaat, maar nooit onder de gordel.
het klaarstomen is die stelt dat elke VU-kleDit jaar toert Armand door de zalen met Alle
zer boven de 300.000 moet worden terugkoppen rollen'. Politieke kleur noch afkomst
gegeven. Ik vraag ook aan de jongeren om
spelen daarbij een rol: iedereen moet eraan
nu al hun zetel af te staan aan de ouderen." geloven. De conferencier wordt hierbij geasArmanü Schreurs was goed op dreef op zon-sisteerd door Luc Verschueren en de poppen
dag 7 mei 1995. Hij presenteerde in Hasselt
Tjen Knaks en Leon van 't milieu. Ook Firmin
het drukbijgewoonde VU-verkiezingscongres
Vandeput - 'gezien op TV' - zal er zijn. Het
en nam de aanwezige politici luchtig op de
geheel wordt opgevrolijkt door visueel kunkorrel. De aanwezige congresgangers konstenaar Danny Jordens met zijn poppenden er hartelijk om lachen.
vrlenden Jean-Luc D., Joyce de l, Willy c.
Vlaanderen zal Armand vooral kennen van
DanaW. enAxelleR..
zijn ochtendlijke telefoontjes in het radioNog te zien In: Ceel (21/5), Maaseik (28/5),
programma 'Ochtendkuren', maar ook als
Tongeren (31/5), Mol (1/6), Zolder (4/6),
columnist van Dag Allemaal. In Limburg ken- Hasselt (5-6 & 8/6), StTruiden (7 & 12/6),
nen ze Schreurs zeker ook van zijn verkieMaasmechelen (9/6), Lommei (11/6).
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5x2 WIJ-lezers kunnen gratis naar de voorstelling Alle koppen rollen' van Armand Schreurs In De Velinx in Tongeren op
maandag 31 mei a.s. Snel een seintje naar: wiJ-Armand, Barrikadenplein 12,1000 Brussel, fax 02/219.49.30,
e-post redartle@vprti.be

oorverdovend zwijgen
Vrijdag 21 mei
• Politiek debat in de Klinlcaert,
Kerremansstraat 21 te Reet. Om
20u.30. M.m.v. Patriic Vankrunkelsven.
• Kernpuntendebat in Jeugdhuis De
Mutse te Wingene. Van 20u.30 tot
21u.30. M.m.v. Mare Van Overschelde.
• Politiek
debat
in
het
Mark
Liebrechtcentrum te Mortsel. Van 10 tot
12u. Org.:St.-Aloysiuscollege. M.m.v.
Fons Borginon.
Dinsdag 25 mei
• Verkiezingsmeeting om 20u. in het
Parochiecentrum, Groene Hofstraat 10
in Boom. M.m.v Herman Lauwers en
Fons Borginon.
• Politiek debat. Om 14u.30, De
Kunsthumaniora, K. Oomsstraat te
Antwerpen. M.m.v Koen T'Sijen.
• Politiek debat voor de Joodse
Gemeenschap, Antwerpen. M.m.v
Patrik Vankrunkelsven.
• Politiek debat, voormiddag. Prov
Instituut Technisch Onderwijs te
Stabroek. M.m.v Koen T'Sijen.
• Politieke avond over veiligheid. Om
19u.. Jeugdhuis
Tabula
Rasa,
Vierweegsestraat 14 te Wondelgem.
M.m.v. Vincent Van Quickenbome.

Donderdag 27 mei
• Politiek debat. Van I2.u30 tot l6u. in
het
St.-MichielscoUege, Papenaardekenstraat 53 te 2900 Schoten.
Org.: St.-MichielscoUege. M.m.v.
Herman Lauwers.
• Politiek debat over palliatieve zorgen.
Van I4u.30u tot 15u.30 in de
Vandervekenstraat
158, te 1780 Wemmei. Org.: Federatie
Palliatieve Zorg Vlaanderen. M.m.v. Patrik
Vankrunkelsven.
Zondag 30 mei
• Dag van de democratie te Antwerpen,
Politiek debat om 13u. M.m.v Patrik
Vankrunkelsven.
• Politiek debat over migrantenbeleid,
CC te Heusden-Zolder. 20u. M.m.v
Johan Sauwens.

c» Info over debatten m.m.v. Patrik
Vankrunkelsven
bij
Camilla
Geerts, 02/219.49.30. M.m.v. Bert
Anciaux:
Eva
Clarysse,
02/223.39.33Anderen:
Koen
T'Sijen, 02/219.49.30.

Ons verhaal over het cnsisdiner van twee
weken geleden was het orgelpunt van een
soms woelige politieke periode. Die inderdaad
soms lang aansleepte.
Eer de journalistieke en politieke Wetstraat aan
de gastronomie toe waren, was het in de
Brusselse Wetstraat telkens weer een soms
wekenlang druk komen en gaan. Informateurs,
formateurs, bemiddelaars en andere onderhandelaars, stille en minder discrete raadgevers volgden mekaar op. Zoals die keer dat we
in volle onderhandelingen aan de deur van de
ambtswoning van de premier in de Brusselse
Lambermontstraat een niet meteen te identificeren A-autoplaat opmerkten, een nummer
van een 'minister van staat' die daar op dat
ogenblik (politiek) zeker met thuishoorde. Tot
iemand ons verklapte dat de voorzitter van het
ACV binnen was Volgens een latere uitleg van
het kabinet 'omdat hij bij een eerder bezoek
daar zijn regenscherm vergat'
De eigenlijke crisis-opvoering begint met de
aanduiding door de koning van een informateur Letterlijk, iemand die de koning zodanig
goed informeert dat die nadien zonder al te
veel kleerscheuren iemand (dezelfde of een
ander) kan 'belasten met de vorming van een
nieuwe regering', een formateur dus.
Wie informateur wordt en waarom, daar heeft
men meestal het raden naar. Niet zelden gaat
het om min of meer vooraf gebuisde premiers. Zo werd de beminnelijke Vlaamse liberaal Herman Vanderpoorten In november 1981
Informateur als zoethouder omdat hij geen

voorzitter van de Senaat zou worden Twaalf
dagen lang hulde hij zich in wat hij zelf had
aangekondigd als een oooi/erdovend 'mutlsme' of stilzwijgen. Zelfs mijn hardnekkige exBRT-collega Daniël Buyle slaagde er niet in deze
charmante politicus tot enige loslippigheid te
verleiden. Hij 'informeerde' alleen de koning.
En over gesprekken met het staatshoofd werd
men geacht te zwijgen
Een andere informateur die ook al geen premier mocht worden was de CVP'er Jos De
Saeger. De man uit Mechelen die Vlaanderen
bedekte met een beton-tapijt was de wegbereider van de beruchte regering Leburton in
1973, het rooms-rood-blauwe kabinet van
ibramco en van het RTT-schandaal. De Saeger
informeerde met alleen, hij begon meteen politieke onderhandelingen over het toen pas
uitgevonden begnp 'gewestvorming'. Tot ons
groot journalistiek jolijt kreeg niet alleen de koning informatie van zijn Informateur, ook wij
kregen alle informatie én zelfs de documenten
die de informateur aan zijn gesprekspartners
uitdeelde. De Saeger
werd
minister
van
Volksgezondheid
met
een zekere Jean-Luc
Dehaene als 'adviseur'.
Helaas, de 'adviseur' vergat het goede journalistieke voorbeeld van zijn
leermeester...
Mare Platei
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temmen voor het EP moet Europeser, dat is de
mening van de Europese instellingen. Zo zou
over het grondgebied van de hele Unie iedereen voor
iedereen moeten kunnen stemmen. Maar is dat wel
zoveel beter? Een Wijf-medewerker meent van niet,
want deze gelijkschakeling zal uiteindelijk naar een
natieloos Europa leiden.

S

Iedere kiezer zal het stilaan wel weten- op
13 juni a.s. moeten we iemand afvaardigen naar het Gewest, de Gemeenschap,
naar Kamer en Senaat, en ook naar het
Europese parlement. België's eerste-minister heeft deze samenloop gewild en
zijn vier meerderheidspartijen met hem.
Dat de inzet van de Europese verkiezingen hierdoor de mist in gaat, is misschien
niet de uitdrukkelijke bedoeling maar
toch lekker meegenomen.

VADERLANDLOOS
Het is nu ai zo dat in het Europees parlement de leden - zinnebeeldig genoeg - gegroepeerd zitten per partij, niet per staat,
laat staan per nationaliteit. In het
Belgische parlement is dit niet belangrijk
omdat elke partij er Vlaams of Waals is. In
het Europese parlement bestaat elke partij uit afgevaardigden van verschillende
staten. Staten, natiën spelen daar niettemin geen rol. Partijen des te meer.
Europese parlementsleden worden geacht vaderlandloos en des te meer partijtrouw te zijn.
Omdat Europa, anders dan de VSA, een
los conglomeraat is van landen en volkeren met hun eigen, zeer uiteenlopende
geschiedenis, cultuur en taal, is zo'n parlement niet het spiegelbeeld van de werkelijkheid die het beweert te vertegenwoordigen. Het is de uitdrukking van een
vooralsnog utopisch doel.
Aanvulling vanuit de werkelijkheid is
dringend nodig. De Raad van Regio's kan
er niet voor dienen. Die bestaat uit ongelijkwaardige bestanddelen: grote steden
naast cultureel goed afgelijnde landstreken. Bovendien is de Raad volledig machteloos.
Een Tweede Kamer, een soort Senaat van
de samenstellende delen, zou voor een
echte federale staat niet meer dan logisch
zijn (zoals in de VSA en in Duitsland).
Tenzij de Europese Unie rechtstreeks op
een eenheidsstaat zou aansturen...
Meer duidelijkheid hierover verschaft ons
het Europese parlement zelf. Dit geeft een
maandblad uit. In het nummer van juli
1998 (sic) bloklettert het: „Verkiezingen
Europeser".

2004

a,

Het is voor alle Europeanen belangrijk te
vernemen wat dit parlement precies bedoelt met „Europeser" Welnu, het vindt
dat de Europese verkiezingen „niet zo
Europees zijn als ze heten", precies
omdat de parlementsleden op nationale
basis worden verkozen Dat elke staat zelf
uitmaakt op welke wijze zijn burgers afgevaardigden naar het Europese parlement sturen, zou ,,niet Europees" (genoeg) zijn- in Nederland op woensdag, in
België op zondag, in Nederland vrij, in
België verplicht, in Duitsland bestaat een
kiesdrempel (5%), in Groot-Brittannie

gaan de zetels naar wie het meeste stemmen haalt in een kieskring, dus niet bij
evenredigheid. In België wordt een verschil gemaakt tussen Vlaamse, Waalse (en
een Duitse) parlementsleden Het parlementsblad verzucht erbij: „Het Europese
parlement doet al jaren pogingen om de
verkiezingen echt meer Europees te
maken."

Wat wij hier neerschrijven is geen doembeeld, geen uitvindsel van antiEuropeanen. De ontwerpakte die deze
hervorming bevat werd door een overgrote meerderheid van het Europese parlement goedgekeurd.
Ze moet nog door de regeringen van de

deed het in Italië. Dat de Europese kiezers kandidaten van hun eigen land naar
het Europese parlement sturen om daar
hun visie op Europese samenwerking te
verdedigen, wordt niet langer als democratische vanzelfsprekend aanvaard.

Worden verkiezingen
Europeser?

Tenslotte zouden wij in verband met dit
alles enkele vragen willen stellen.
Hoe hebben de Belgische parlementsleden gestemd toen die ontwerpakte door
„een overgrote meerderheid werd goedgekeurd"? Mogen we dit niet weten?
Waarom wordt daarover zo zedig gezwegen door politiekers die hun verdiensten
doorgaans graag bekend maken? Wat staat
trouwens nog méér in die ontwerpakte?
Heeft de Belgische regering hierover al
een standpunt ingenomen? Is zij van zins,
haar vetorecht te gebruiken of wil zij weer
de braafste leerling van de Europese klas
zijn? Wat vertellen de Belgische partijen
hierover in volle verkiezingscampagne?
Niets. Is dit niet bedenkelijk? Waarop
moeten kiezers steunen om hun keuze te
maken voor het Europees parlement? Op
de gebruikelijke gemeenplaatsen en
glamour-gezichten?

Voor de verkiezingen van 2004 is de kogel
door de kerk. Groot-Brittannië voert de
evenredige vertegenwoordiging in voor
zijn Europese verkiezingen.
Waarom dit volstrekt moet, is ons vanuit

DEMOCRATISCHE VRAGEN

Europees standpunt niet duidelijk Tenzij
vanuit een Europese gelijkschakelingsdrang; en om zelfs de gedachte weg te
nemen dat de Europese parlementsleden
nog enigszins hun culturele en politieke
achterban vertegenwoordigen.

2009
Tegen het jaar 2009 worden de verkiezingen nóg Europeser. Een gedeelte van de
parlementszetels zal „waarhjk Europees"
(sic)
verdeeld
moeten
worden.
Oorspronkelijk was aan 10% gedacht; nadien werd dat percentage opengelaten.
Wat betekent dit?
Wij citeren: „Voor een deel van de zetels
wordt één groot kiesdistrict bestaande
uit alle lidstaten van de EU ingesteld Op
die manier kunnen kiezers in Nederland
of België bv. op een Italiaanse of Zweedse
kandidaat stemmen en andersom. Zo
zou een Europees politiek bewustzijn
kunnen ontstaan."
Het ligt in de lijn van de almaar
„Europeser" ontwikkehng dat in een nóg
verdere toekomst alle Europese parlementszetels op zulke wijze zullen toegekend worden. Wat zal er dan nog overblijven van een Vlaamse kieskring? Europa
moet kennelijk een machtige nieuwe staat
worden, de staat van een nog te maken
Europese „natie".

Europese lidstaten bevestigd worden en
wel eenparig. Alleen hun vetorecht kan
het nog tegenhouden.

DE AAP UIT DE MOUW
Is het niet zonderiing, of veeleer onrustbarend, dat we over deze gang van zaken,
die toch al een jaar oud is, in onze pers
nog niets vernomen hebben, laat staan
enige commentaar terzake? Gaan we weer
te laat komen, zoals voor het gemeentelijke stemrecht van alle EU-burgers?
Voor de zoveelste maai is het duidelijk,
het Europees parlement schrijft het nu
zelf: Europees = gelijkvormig. Dat van die
Europese volkeren die in harmonie naar
welvaart en welstand streven, zijn bakerpraatjes, alleen geschikt voor stadsverbroederingen en feestmaaltoasten.
Gelijkvormig = natieloos. De EU heeft
geen volkeren als onderbouw nodig, alleen „burgers". Het was bij de vorige verkiezingen al mogelijk - en het gebeurde
ook - dat kandidaten op lijsten in vreemde landen plaats namen. Jef Ulburghs

Als het kalf verdronken is, zullen journalisten weer hooghartig kunnen verkondigen dat Vlaanderen niet genoeg en niet
tijdig genoeg internationale belangstelUng aan de dag gelegd heeft en door zijn
eigen provincialisme gestraft wordt. Nu
zwijgen zij in alle talen.

Kareljansegers

Men stelle het zich concreet voor. hoe
kan een Deense of Vlaamse kandidaat het
in dat éne grote kiesdistrict opnemen
tegen politiekers uit Groot-Brittanniè,
Frankrijk of Duitsland die dagelijks op
onze TV-schermen of in onze kranten opduiken, terwijl het omgekeerde niet het
geval is' En hoe kan een kiezer(es) uitvissen wie die vreemde kandidaten eigenlijk
zijn? Hoeveel blijft dan over van onze
reeds geringe democratische controle'
De beduchtheid van de meeste Europese
parlementsleden om in eikaars ogen toch
vooral „political correct" te zijn, lijkt groter dan hun gezond verstand
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Als het van de
EU afhangt
zitten hier
geen
nationaliteiten
meer, maar
vaderlandloze
Europeérs.

Eén euroklesdlstrlct,
zou dat
werkelijk tot
een Europees
bewustzijn
lelden?

