
De Vlaamse traditionele partijen houden er 

een merkwaardige verkiezingscampagne op 

na. Zo werd de Balkan-crisis aangewend om 

hét nationalisme te brandmerken. Ten gron

de is er nauwelijks een debat over het ge

wenste buitenlands beleid. Overigens blijkt 

dat hier en daar alles behalve menselijk 

wordt omgegaan met de Kosovaarse vluch-

tehngen. De federale regering zou er een 

'ontradingsbeleid' op nahouden (lees blz. 

3). Kwestie van de kiezer niet al te veel voor 

het hoofd te stoten. Wie heeft het hier over 

nationalisme? 

SP en CVP 'slaagden' er ook in om - hope

lijk tijdelijk - het Vlaams Blok tot verkie

zingsthema te bombarderen. Anderzijds 

gaan deze partijen een gesprek over ieders 

rechten en plichten in dit land uit de weg. 

Ook over de communautaire spanningen 

wordt zedig gezwegen. Op deze wijze wor

den geen standpunten over de toekomst 

van het land ingenomen. Alsof er op dat 

vlak geen problemen zijn en de kiezer niet 

het recht heeft te weten wat de traditionele 

partijen daarover denken. 

VLD, noch SP bieden een economisch, laat 

CVP zet 
parlement 
buiten 
spel 

staan een sociaal perspectief. Voor de ene 

moet de Sociale Zekerheid hervormd wor

den, voor de andere behouden. Maar hoe? 

De kiezer tast in het duister. Voor de CVP 

blijft het leven mooi. Haar voorzitter Mare 

Van Peel haalt steeds weer de puike econo

mische cijfers aan. De realiteit is zorgwek

kender, de louter materialistische visie van 

de CVP doet bovendien aan het 'biefstuk-

kensocialisme' denken. Tot de voorzitter 

van de Bond van Jonge en Grote Gezinnen 

(BGJG) de gemoederen beroert. 

Frans Van Mechelen verklaarde aan De 

Morgen een stem voor het Vlaams Blok niet 

uit te sluiten omdat deze partij zich ook als 

een gezinspartij probeert op te werpen. 

Heel wat leden van de Bond reageerden 

verontwaardigd. Ook directeur-generaal 

Desmet distantieerde zich van de onverstan

dige uitspraak. Gewezen CVP-politica Paula 

Dhondt deed een poging haar partij tot een 

standpunt daarover te bewegen. Verleden 

week nog haalden CVP en ACW uit naar ex

treem-rechts. Deze week ziet de CVP het an

ders. Staan tijdens de volgende legislatuur 

ethische kwesties op de agenda, dan zullen 

enkel de Vlaamse christen-democraten 

daarover beslissen. De partij zal van haar 

'macht' gebruik maken om andermaal geen 

parlementaire wisselmeerderheden in ethi

sche kwesties toe te laten. Dat betekent zo

veel als: het parlement mag daarover geen 

debat aangaan en wordt dus uitgeschakeld. 

Het koningshuis zal tevreden zijn. 

(evdc) 
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B urgemeesters van veertien taalgrens
gemeenten hebben de vnendenknng 

Samen leven - Vivre ensemble opgericht. 
Aan Vlaamse zijde behoren Beersel, Heme, 
Malie, Bever, Galmaarden, Pepingen en St.-
Pieters-Leeuw tot de club; opvallend is dat 
zes van hen door een CVP-burgemeester 
worden bestuurd De burgemeesters, waar
van Kamervoorzitter Raymond Langendries 
(Tubeke) wellicht de bekendste is, willen re
gelmatig overleg plegen over taalgrens-
overschrijdende vraag
stukken waarmee hun 
gemeenten te maken 
hebben. Bovendien wil
len ze hun bewoners, 
die vaak door familie of 
werkkring verbonden 
zijn, dichter bij elkaar brengen De uiteinde
lijke bedoeling luidt- via „de geest van soli
dariteit en verdraagzaamheid" bijdragen 
tot de federale loyautelt. Dit zijn edele ver
langens die door elke rechtgeaarde burger 
kunnen worden onderschreven. 
Midden apnl brachten de media verslag uit 
van een uitstap die mandatarissen van de 
betrokken gemeenten hebben onderno
men. Enkele dagen later vroeg een lezer In 
een krant ,,Welke taal wordt er bij de ge
sprekken gebruikt?" Een terechte vraag, zo 
blijkt. Want toen tijdens het bekijken van 
een monument in een van de Vlaamse ge

meenten een plaatselijke gids zijn verhaal In 
het Nederlands deed, kreeg hij daarvoor 
vanwege enkele Franstaligen op zijn don
der' 

Los van dit incident moet het initiatief eer
lijk beoordeeld worden. Hoe belangrijk het 
vastleggen van de taalgrens ook is, toch is 
het wenselijk dat langswonenden goede 
buren zijn; in veel gevallen gebruiken ze 
hetzelfde openbaar vervoer en krijgen ze 
hulp van dezelfde 100 of dezelfde brand-

Hoffelijk maar 
niet onderdanig 

weer. Een grens tussen deelstaten mag 
grensoverschrijdende dienstverlening niet 
In de weg staan. Samenwerken en samenle
ven over de verscheidenheid heen is trou
wens een van de kenmerken van het fede
ralisme, een staatsstructuur die een vreed
zaam naast elkaar leven van volkeren mo
gelijk maakt. 

Om de federale loyauteit te laten werken 
werden spelregels bedacht die door alle 
partijen geëerbiedigd moeten worden. 
Gebeurt dit niet dan hebben duizenden 
charters voor Samen leven niet de minste 
zin. 

Onlangs kregen de 200.000 inwoners van 
de veertien gemeenten het charter in de 
bus. De tekst, een krakkemikkige vertaling 
van de Franstalige versie, is de beste reme
die om de kloof tussen burger en politiek 
nog meer verbreden; bovendien staat hij 
bol van goede voornemens die op het ter
rein ver te zoeken zijn. 
Mogen we volgende paragraaf aanhalen? 
„Vaststellend dat een daadwerkelijke dia
loog van de gemeenten onderling over de 
taalgrens heen de perfecte naleving, in let
ter en geest, van de wetten (inzonderheid 
taalwetten) in geen enkel opzicht hoeft te 
hypothekeren, daar waar juist het respect 
van de eigenheid van de ander de basis is 
van elke oprechte dialoog." 
Het incident met de gids is alvast geen aan
zet daartoe, verder wordt steevast over 
Engtilen gesproken alsof het om een eenta
lig Waalse stad gaat. Het charter citeert ko
ning Albert die oproept om de taal van „de 
ander" te leren Allemaal goed en wel, maar 
wat als de ander die taal niet wil leren? Het 
antwoord op deze vraag krijgt men van 
middenstanders die dagelijks anderstaligen 
over de vloer krijgen. Zij ervaren dat deze 
weinig tot geen inspanningen doen om 
Nederlands te praten, dus spreken winke
liers ook Frans. Waarom zouden ze niet als 
er mee te verdienen valt? Waarom zouden 
ze niet als op het gemeentehuis van hun 

gemeente hetzelfde wordt gedaan? 
Toen wij een gemeentebestuur daar attent 
op maakten, kregen wij als schriftelijk ant
woord: 

,,Als bepaalde personeelsleden louter uit 
beleefdheid en als privé-persoon hun me
demens in de andere taal aanspreken kun
nen wij als bestuur daartegen wettelijk niet 
optreden." 

Gemeentebesturen die dergelijke lakse hou
ding aannemen, overtreden niet alleen de 
taalwet, maar beseffen niet waarmee ze 
bezig zijn. Weten ze dan met dat het in de 
randgemeenten ook zo begonnen is? 
Onderdanigheid, zelfs vermomd als be
leefdheid, is niet de meest geschikte basis 
om eerbied af te dwingen. Taalhoffelijkheid 
die van één kant komt leidt onvermijdelijk 
tot faciliteiten 

Het is ons niet om een taalincident meer of 
minder te doen, waar het ons om gaat is 
dat solidariteit en verdraagzaamheid predi
ken zeer mooi is maar totaal zinloos wan
neer niet Élle partijen ze toepassen 
Zo hebben we onze twijfels over het goede 
nabuurschap vanwege het Waalse gewest 
dat in het Henegouwse Bas-Siily (Zullik), pal 
op grens met Vlaams-Brabant, een mega-
stort wil bouwen. Een initiatief dat alles be
halve een vhendelijk samenleven op het 
oog heeft! 

Maurlts van Uedekerke 



Cultuur en economie: partners in succes 
Een vrije tribune van Flor Van de Velde, voorzitter van naar het valoriseren van hun culturele waarden zul-

de stichting 'Europa van de Culturen' (EET, 20 meijl.) len een competitieve voorsprong hebben. De lidstaten 

leert ons dat culturele factoren een grote invloed heb- van de EU moeten dan wel beseffen dat de beleidsmo-

ben op de economische ontwikkeling Staten met een dellen verschillend zijn van staat tot staat en van 

centrale organisatie van de arbeidsmarkt, zoals regio tot regio. Dit betekent dus dat het respect voor 

België, doen het economisch minder goed. „De landen de culturele verscheidenheid ook om economische re

en de regio's die bijtijds hun beleid heroriënteren denen zinvol is." 

• DOORDEWEEKS • 

Kosova mag! 
„Politiek gaat veel dieper (dan sport/red) En over 
zaken die er wél toe doen Daarom kan ik me verschrik
kelijk opwinden in de stelling dat de oorlog in Kosovo 
geen verkiezingsthema mag zijn Godverdomme, wat 
dan weP We zitten misschien aan de vooravond van 
een derde wereldoorlog en zouden daar in deze cam
pagne met mogen over praten? Waar dienen verkiezin
gen dan nog voor? Waar dient politiek dan nog voor?" 

Cuy Polspoel in Dag Allemaal \/an 18 mei 1999 

Mensen die nu werken voor 
het minimumloon zullen vanaf janu
ari 2000 maandelijks 1.500 fr. meer 
krijgen. Het Is hen van harte gegund. 
Alleen jammer dat de rooms-rode 
coalitie dit voorstel zo net voor de 
verkiezingen moet doen, anders had 
de verhoging natuurlijk al veel eer
der gekund... 

Frans van Mecheien, voorzit
ter van de Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen, sluit een stem voor ex
treemrechts niet uit. Hij werd geci
teerd door De Morgen. Van Mechelen 
ontkent. Op zondag 30 mei organi
seert de BGJC van Oost-Vlaanderen 
een 'Bond-gekleurde gezinsdag' 
waarbij het de bedoeling is dat au
tochtonen en allochtonen elkaar zul
len ontmoeten ... 

Kandidaat rijkswachters hoe
ven nog maar 152 can. groot te zijn. 
Dat is 16 cm. minder dan 6 jaar terug. 

De Luikse broers Luc en Jean-
Pierre Dardenne krijgen voor hun 
film Rosetta de Gouden Palm op het 
52ste festival van Cannes. De film 
vertelt het verhaal van een naar 
werk zoekende jonge vrouw, ver
tolkt door Emille Dequenne. De 
schoonheid (18) wordt ook tot beste 
actrice uitgeroepen. 

Jean-Marie Pfaff voelt zich 
door het Vlaams Blok In het kruis ge
last. Die partij had de gewezen doel
man ongevraagd in een Brussels 
pamflet ten tonele gevoerd. Pfaff 
houdt vol niets met het Blok, of met 
enige andere partij te maken te heb
ben. 

Het gevreesde Animal 
Liberation Front maakte van het 
Pinsterweekeinde gebruik om toe te 
slaan. In Lint ging een vrachtwagen 
van een plulmveebedrijf in de fik, In 
wijnegem werd een hamburgertent 
beschoten. 

De Groene Kring spant wilde 
boerendochter Phaedra Hoste voor 
zijn kar om de 4.000 jonge landbou
wers die Vlaanderen rijk is een hart 
onder de riem te steken. De campag
ne wil o.m. kleuters de Illusie ontne
men dat koeien een paars vel heb
ben. 

Niet alleen In Joegoslavië 
maar ook bij ons viel zaterdag j l . een 
en ander uit de lucht. Te St.-Joris een 
ULM-vlIegtulgje, twee doden, te 
BIssegem botste een motorvliegtuig 
met een zweefvlleger, een dode en 
twee gewonden. 

TALENKENNIS 

De Vlamingen zijn niet langer koploper 
inzake talenkennis. Dat blijkt uit een stu
die van Europa der Culturen 

Luxemburgers, Nederlanders, Denen en 
Zweden slagen er beter dan de Vlamingen 
in om een gesprek ook in een andere dan 
de moedertaal te voeren 57,4% van de 
Vlamingen zou een gesprek in het Frans, 
51,3% in het Engels, 20,3% in het Duits en 
2,4% in het Spaans kunnen aangaan. De 
opmars van het Engels zet zich verder, ten 
nadele van het Frans. De belangrijkheid 
van de kennis van de Duitse taal wordt 
onderschat. Talenkennis, aldus Europa 
der Culturen, is bijzonder belangrijk De 
kennis van vreemde talen wordt rechtst
reeks in verband gebracht met een grote
re welvaart, een sterkere economische 
groei en minder werkloosheid. 
Spant de Vlaming inzake talenkennis niet 
meer de Europese kroon, dan blijven de 
Walen verder achterop hinken. Hun ken
nis van het Nederlands is ondermaats, 
slechts 17,8% van de Walen zou in staat 
zijn een dialoog met een Vlammg of 
Nederlander aan te gaan. Opvallend is dat 
de desinteresse voor het Nederlands niet 
gecompenseerd wordt door een gedegen 
kennis van het Engels. 26,3% van de 
Walen beheerst het Engels, 3,5% het 
Duits. 

NOC DIT 

28,1% van de Vlamingen, tegenover 
63,5% van de Walen is in staat een ge
sprek in een andere dan de moedertaal te 
voeren. De bevindingen van Europa der 
Culturen staan in schril contrast met de 
onderzoeksresultaten die de Belgische 
vereniging Tibem (Tweetaligheid in 
Bewegmg/Bihnguisme en Mouvement) 
bekendmaakte. 

De vereniging liet de respondent zelf zijn 
opvatting over taalkennis optekenen. Zo 
zeggen zowel Vlamingen als Walen dat ze 
zich beter in het Engels dan in de tweede 
of derde landstaal kunnen uitdrukken. 
87% van de Vlamingen meent een mond
je Engels te praten, 57% zegt deze taal 
onberispelijk te beheersen. iA% zegt dit 
ook van het Frans, terwijl 70% van de 
Vlamingen meent zijn plan in het Frans te 
kunnen trekken. Van de Walen beschouwt 
38% zich min of meer m staat Nederlands 
te spreken en 65% neemt diezelfde hou-
dmg aan tegenover het Engels. 75% van 
de Brusselaars, Vlamingen én 
Franstaligen, zegt de beide talen te kun
nen spreken. Is Brussel niet enkel grond
wettelijk, maar ook op het terrein een 
tweetalige stad? Oiwel overschatten de 
Franstalige Brusselaars zichzelf, ofwel is 
er sprake van onwil of een gebrek aan 
durf om Nederlands te praten 

GESJOEMEL? 

Om het bedrijf Verlipack van de onder
gang te redden, werd tot een kapitaals
verhoging besloten. Het Waals gewest 
trok daarvoor 350 miljoen fr. uit. Op 16 
september 1997 keurde de Europese 
commissie deze operatie goed. Mits ze ge
paard zou gaan met een inbreng van 500 
miljoen fr. van een privé-investeerder, 
Hey e-Glas. 

De Europese Commissie vermoedt dat de 
privé-investeerder het bedrag niet hele
maal zelf ophoestte Het Waals gewest zou 
de investeerder twee leningen ten bedra
ge van precies 500 miljoen fr. hebben toe
gekend Het Waals gewest liet na om de 
Europese Commissie daarvan op de 
hoogte te brengen, de toegekende lenin
gen aan het bedrijf zijn onwettig. 
Europees commissaris Kavel Van Miert 

Armoede stUgt 

opnieuw. 

Duale 

samenleving is 

geen faljel... 

(SP) tilt zwaar aan deze zaak. En intussen 
is Verlipack failliet. Niettemin kan de toe
gekende Europese steun teruggeéist wor
den. 

BESCHAMEND 

Net voor verkiezingen kende de Brusselse 
hoofdstedelijke raad een royale loonsver
hoging toe aan de secretarissen van de 
onderscheiden politieke fracties. 
Afhankelijk van de anciënniteit zal hun 
wedde met ongeveer de helft toenemen 
Dat kost de Brusselse raad jaarlijks onge
veer 10 miljoen extra. 
In feite wil deze raad de wedden van het 
personeel gelijkschakelen met dat van de 
andere parlementen Daarmee willen de 
politici van de Brusselse raad aangeven 
dat ze ook wat loon betreft op gelijke voet 
staan met de andere 'parlementen'. 
Overigens zullen de Brusselse adjunct
fractiesecretarissen hetzelfde loon krijgen 
als de fractiesecretarissen. 
Over al deze maatregelen heeft Brussels 
VU-raadslid Sven Gatz zijn ontgoocheling 
uitgedrukt tegenover de voorzitter van de 
hoofdstedelijke raad Armand De Decker 

(PRi-FDF). In een brief noemt Gatz de ge
lijkschakeling tussen adjuncten en fractie
secretarissen „a la tête du PDF. Slechts het 

Brussels parlement heeft adjunct-fractie

secretarissen. Zij werden ingevoerd om 

het FDF binnen de PRL-FDF-federatie ook 

een secretaris te gunnen." 

COLIATH 

Na een reeks inbraken in de omgeving 
van Gent door een Roemeense bende, 
ging in 1997 het Goliath-onderzoek van 
start. De rijkswachtbrigade van De Pinte 
verzamelde informatie over de bende die 
vanuit Brussel in West- en Oost-
Vlaanderen opereerde. Terecht stuurde 
de brigade van De Pinte op een nationale 
aanpak aan. Daarop werd de Goliath-cel, 

met nationale onderzoeksbevoegdheid, 
opgericht. Dat wierp vruchten af, de in
braken daalden, de Roemeense bende 
kreeg het hard te verduren. 
Het is dan ook onbegrijpelijk dat de 
Goliath-cel werd opgedoekt. Momenteel 
ligt de gegevensregistratie over de bende 
stil Het 'hart' van de bende is niet ge
raakt. Criminele benden weten zich noch
tans snel te herenigen en al even snel hun 
'acties' terug op te voeren. Dat laat de 
gangsters toe de rijkswacht te vlug af te 
zijn. 

VU-kameriid Karel Van Hoorebeke klaagt 
de ontbinding van de Goliath-cel aan. Hij 
acht het ongehoord dat het gerechtelijk 
systeem er niet in slaagt de grenzen van 
de arrondissementen te overstijgen. Heel 
wat onderzoeken lopen bovendien op ad
ministratieve obstakels vast. 
Van Hoorebeke, die deel uitmaakte van 
de commissie die het onderzoek naar de 
Bende van Nijvel doorlichne, en VU-ka-
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waarde Heer 
Hoofdredacteur. 

Vriend De Liedekerken: daar dampt mij de koekoek! Het is nu ver
dorie nog geen 13 juni en ik ben ai bekaf. Als ik van den toog van 
'De Meter' naar de parkeermeter op 't pleintje en weer terug moet 
gaan, ben ik buiten adem. Dat borden zetten breekt mij zwaar op, 
vriend schrijvelaar; ik moet dringend eens aan mijn conditie gaan 
werken want gij weet dat ik een man van de daad ben, niet van het 
trage woord. Ook onzen Adam, ofschoon een zeer begaafd en ver
standelijk ventje, vindt dat maar niks: „Papa, wanneer komt gij 

weer terug van uw stemtochten?" vroeg hij mij overlaatst. „Na den 
13de juni, zoon, na den 13de juni!" heb ik hem geantwoord. 
Zijt gij, afstammeling van het geslacht van de schrijfmachine-
schrijvelaars, overigens ook zo content dat gij uw belastingbrief 
niet moet gaan invullen, zo juist voor de verkiezingen? Ge zoudt 
bijna gaan geloven dat ze het erom doen. Of is het omdat 'den 
Dikke' zijnen tel kwijt is. Dat tellerke werd natuuriijk ook gebruikt 
om de werklozen en de varkensstapel mee te tellen. Den ene keer 
zijn het er teveel, den andere keer te weinig. 
Ik heb in het kader van mijn vernieuwende campagne-aanpak ove
rigens de eer en het genoegen u uit te nodigen op een prettige 
ontmoeting tijdens een opendeurdag in het achterlokaal van 'De 

Meter' alwaar de Gele Geeraerts Ombudsdienst, kortweg 'GO!', 

zal voorzien in gratis raad en Hutsepot. Gezien ook Ludwina en 

Adam de kroon zullen spannen, kan er van verkiezingsuitgaven 

geen sprake zijn. Maar daarover leest gij dan weer alles in mijn 

nog te verschijnen boek 'Brieven tussen hemel en aarde - een 

reisverhaal'. Daarin zal ik uiteenzetten hoe ik hemel en aarde heb 

bewogen om paling in 't groen te roosteren. Gij ziet, De 

Liedekerken, aan alles is een mouw te passen! 

Uw initiatiefrijke, 

De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS • 

merlid Geert Bourgeois, die lid was van 
deZ)«^roax-commissie, pleiten reeds lang 
voor de oprichting van een federaal par
ket. ,fie 21 lokale parketten van van

daag zijn niet eens per computer op el

kaar aangesloten.'', aldus Bourgeois in 
het weekblad Kruick (19 mei). 

TER PLAATSE 

De Belgische bedrijven blijven ter plaatse 
trappelen. Dat blijkt uit een onderzoek 
van het Europees statistisch bureau 
Eurostat. Het onderzoek heeft betrekking 
op het innoverend gedrag van onderne
mingen gedurende de periode 1994-
1996. 

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 27% 
van de verwerkende industrie en 13% van 
de dienstenbedrijven in België uitpakken 
met nieuwe producten of procédés. 
Elders in Europa leidden één op twee be
drijven nieuwe producten in. De 

Financieel Economische Tijd heeft het 
over de 'barslechte prestatie van België' 
(22 mei). 

In de dienstensector doet slechts 13% van 
de bedrijven aan productvernieuwing. In 
de andere onderzochte landen is dat 41%. 
Het povere Belgische resultaat is bijna 
volledig op rekening te schrijven van de 
kleine- en middelgrote ondernemingen. 
In Vlaanderen zijn de KMO's nochtans 
een zeer belangrijke bron van tewerkstel
ling. En eigenlijk zouden kleinere bedrij
ven gemakkelijker moeten kunnen inspe
len op de steeds veranderende vraag. 

DURFKAPITAAL 

De alliantie VU&ID legt in haar econo
misch programma sterk de klemtoon op 
het belang van de kleine- en middelgrote 
ondernemingen. Voor deze bedrijven 
moet een Vlaams fiscaal ondersteunings
beleid mogelijk zijn. En vaak „belemme

ren overbodige en ingewikkelde regels 

het opstarten van nieuwe en de ontplooi

ingskansen van bestaande ondernemin

gen." 

De alliantie stelt ook vast dat „innoveren

de ondernemingen van cruciaal belang 

zijn voor de Vlaamse economie. Deze on

dernemingen worden echter geconfron

teerd met een grote vermogensbehoefte 

en lopen daarom meer risico's dan ande

re ondernemingen. De innovator heeft 

daarom nood aan durfkapitaal. Dat is 

kapitaal dat pas na verloop van tijd te

rugbetaald moet worden. Juist dit kapi

taal is naar verhouding niet gemakkelijk 

te verkrijgen. Naast de financiële onder

steuning is ook een informatie-onder

steuning nodig." 

KOERDISCH CONGRES 
In Amsterdam komen deze week 27 ver

schillende Koerdische partijen en organi

saties bijeen om zich te verenigen in een 

Nationaal Koerdisch Congres. Het 

Congres wil een alternatief zijn voor het 
huidig Koerdisch parlement. Dat is in 
1995 in Nederland opgericht en opereert 
in ballingschap. Het Koerdisch parlement 
in ballingschap behartigt de belangen van 
de Turkse Koerden. 

Het Nationaal Koerdisch Congres wil alle 
Koerden verenigen. Niet alle Koerdische 
partijen of organisaties gaan daarop in. 
Een afwezige is de Koerdische 

Democratische Partij (KDP) uft Irak dat 
op gespannen voet met Koerdische 

Arbeiderspartij (PKK) leeft. De leider van 
deze partij, Ocalan, zft in Tbrkije gevan
gen en wacht daar zijn (schijn)proces we
gens hoogverraad af. Opvallende aanwezi
ge tijdens het congres is Ocalans' advoca
te. Het congres wil hoe dan ook de 
Koerdische kwestie op de internationale 
agenda plaatsen. Er werd alvast een mi
nuut stilte gehouden ter nagedachtenis 
van de Koerdische martelaars. 

Scouts 
niet zo 

geluMdg 
met B-H... 

\4«:M-
3 

V U&ID vraagt (je federale regering een ernstige 
inspanning te leveren om de opvang van de 

Kosovaarse vluchtelingen in dit land te verbeteren. „Europa 
is door nalatigheid mede verantwoordellji< voor de escalatie 

van het conflict. De Europese lidstaten moeten niet enkel 
op diplomatiek of militair, maar ook op humanitair vlak hun 

verantwoordelijkheid opnemen." 

Dit land kan meer 
Er komt steeds meer kritiek op de Navo
bombardementen. Er zijn niet enkel de 
'blunders', maar ook het toenemend aantal 
burgerslachtoffers. Het kan er bij velen niet 
In waarom de Navo juist die steden, zoals 
Belgrado, bombardeert waar de democrati
sche oppositie tegen Milosevic vaste voet 
aan de grond had. Schakelt de Navo het mi
litair arsenaal van de Serven uit of wordt het 
huidige Joegoslavië plat gebombardeerd? De 
vragen worden gesteld, maar de antwoorden 
blijven uit. 

De Westerse alliantie is bovendien verdeeld 
over de te volgen strategie De Britten willen 
grondtroepen sturen, de VS Is daar niet voor 
te vinden, de Amerikaanse bevolking vreest 
een 'tweede Vietnam'. De Italiaanse regering 
stuurt aan op een tijdelijk stopzetten van de 
bombardementen, De meeste Europese lan
den, waaronder België, zijn daartegen ge
kant. Dat deelde premier Dehaene verieden 
week vrijdag aan vertegenwoordigers van alle 
partijen mee, VU&ID en Agaiev drongen op 
een tijdelijk staakt-het-vuren aan (zie biz. 4.). 
De Vlaamse groenen gaan daarin het verst, in 
tegenstelling tot VU&lD koppelen ze nauwe
lijks voorwaarden aan het tijdelijk staakt-het-
vuren. Opvallend is het feit dat Agaiev vraagt 
dat een internationale vredesmacht 'hoofd

zakelijk' uit Russen zou bestaan De Navo zit 
hoe dan ook met een dilemma. Tijdelijk stop
pen met bombardementen wordt door de 
militaire alliantie als een knieval beschouwd. 
Wordt deze weg toch bewandeld en halen 
de daaropvolgende onderhandelingen mets 
uit, dan raken de westerse landen en Rusland 
oeverloos verdeeld over nieuwe bombarde
menten Het is de voornaamste reden waar
om het tijdelijk staakt-het-vuren geen kans 
krijgt. 

Verder bombarderen houdt eveneens risico's 
jn. Ze ondermijnen de vredesinspanningen 
van Moskou en ze leiden tot humanitaire dra
ma's. In Kosovè Is de situatie weerzinwek
kend Waarnemers van Amnesty Inter
nationa! gewagen er van aanhoudende ver
krachtingen en zelfs van massagraven. 
Afgelopen weekeinde kwam bovendien een 
nieuwe immense vluchtelingenstroom rich
ting Macedonië op gang. Daardoor 'verplaat
sen' de etnische spanningen zich van 
Kosovè, naar Montenegro en uiteindelijk ook 
naar Macedonië. 

De Europese gemeenschap kan niet langer 
volhouden de vluchtelingen 'daar' te hou
den. Over het vluchtelingenprobleem, met 
verregaande humanitaire, sociale én politie
ke gevolgen, is verteden week vrijdag nau

welijks een woord gevallen. De Belgische re
gering erkent dat dit een 'aandachtspunt' is. 
Voorts meent de regering 'genoeg te doen'. 
Ze verwijt de VS, CB en Frankrijk verhou
dingsgewijs veel minder vluchtelingen op te 
nemen. Al rijst de vraag of dit geen goed
koop excuus is. Macedonië en Albanië kun
nen hoe dan ook de vluchtelingenstroom 
niet meer aan Volgens VU&ID kan België 
dubbel zoveel vluchtelingen als vandaag, dit 
Is 2400 i.pv 1200, ontvangen. De federale 
regering moet ook aandringen op een een
vormige regeling voor de Kosovaarse vluch
telingen zodat gezinshereniging met 
Kosovaren uit andere Europese landen ver
eenvoudigd wordt.,,Meer nog, alle Albanese 
Kosovaren die zich op dit moment buiten 
hun land bevinden, vallen onder de definitie 
van vluchteling zoals ze geformuleerd is in 
de vluchtelingenconventie van 1951." 
In dit land is overigens sprake van een onbe
grijpelijk en onmenselijk 'ontradingsbeleid'. 
Dat blijkt uit gesprekken die Vluchtelingen 
Onthaalgroep Sint Niklaas (VLOS) met hulp-
verteners en Kosovaarse vluchtelingen hield. 
De dienst Vreemdelingenzaken lijkt er een 
'algemene strategie' op na te houden om de 
vluchtelingen van het kastje naar de muur te 
sturen. Een vluchteling die met adres in de 
hand vraagt om bij familie of vrienden in een 
Vlaamse gemeente te wonen, wordt niet zel
den een Franse taalrol toegewezen. 
Sommige vluchtelingen moeten na 3 dagen 
nog eens terugkomen omdat er geen foto 
werd gemaakt. Er zijn er ook die 2 tot 8 maai 
'mogen' terugkomen. Na een dag wachten 
moeten ze andermaal aanhoren dat er geen 
tolk aanwezig is. Intussen moeten de ouders 
hun gezin achteriaten en hun OCMW-uitke-
ring aanwenden voor kinderopvang. 
Sommige OCMW's laten bovendien hun ver
plichting tot hulsvesting na. 
in faut ie faire. (evdc) 
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stof tot spreken 
Ook in Wallonië bereiden sommigen met 
veel inzet een nieuwe communautaire 
ronde voor Eén van hen isJean-Marie 
Happart, PS-senator en broer van. Hij 
heeft enige tijd geleden een wetsvoorstel 
ingediend 'betreffende de voorwaarden 
voor het houden van in gevangenschap 
geboren en opgekweekte Europese vogels'. 

Uit de toelichting blijkt de nogal bizarre 
bevoegdheidsverdeling hieromtrent. De 
Vlaamse regering, zo betoogt hij, is in haar 
wetgevend werk haar boekje te buiten 

gegaan en het verhandelen en kweken van 
in gevangenschap geboren vogels moet dan 
ook een exclusieve federale aangelegen
heid zijn. „De controle op de kweekinrich-
tingen die in de natuur gevangen vogels 
gebruiken om te fokken, blijft daarentegen 
tot de bevoegdheid van de gewesten be
horen. " besluit hij Toch maar homogene 
bevoegdheidspakketten? 

• WETSTRAAT • 
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r^ e federale regering verzet 
"•̂ •̂  zich tegen het voorstel 

van de Italiaanse premier D' Alema om de Navo
bombardementen tijdelijk te stoppen. VU en 

Agaiev willen wel een tijdelijk staakt-het-vuren. 

Hoe soepel moet 
de NAVO zijn? 

Eind april voerden de meerderheids- en 
oppositiepartijen een grondige discussie 
over de Balkan-crisis. Na het debat be
loofde de premier om bij nieuwe ontwik
kelingen ter zake de oppositiepartijen in 
te lichten. Twee weken geleden achtte de 
VU de tijd daartoe rijp. Daarop stuurden 
ook VLD en Agaiev een 'fax' naar de pre
mier. Omdat de Kamers ontbonden zijn, 
verliep de discussie in het kasteel van 
Hertoginnendal. Elke partij, inclusief het 
Vlaams Blok, kon een aantal vertegen

woordigers afvaardigen. Voor de VU 

namen kamerlid Fons Borginon en frac

tieleider An«CTn/e Van de Casteele aan het 

debat deel. Opvallend was de geringe in

breng van de Franstalige partijen. Enkel 

Ecolo stelde pertinente vragen. Deze par

tij stond overigens niet op dezelfde lijn 

als de Vlaamse groenen. 

EERSTE STAP 

De zeven rijkste landen en Rusland raak

ten het de afgelopen weken eens om het 

ntstemd, onthutst, 
ontgoocheld 

Op aanbod van Pax Christi trokken de parle
mentsleden An Hermans (CVP), Dirk Van der 
Maelen (SP) en Nelly Maes (VU) naar Moskou 
ona er over de Baikan-cnsls van gedachten 
te wisselen Er werd daarbij vooral geluisterd 
naar de mening van de Russische politici, 
het middenveld of de NCO's, academici, 
journalisten én vertegenwoordigers van de 
Russlsch-Orthodoxe kerk 
Uit de 'hoorzitting' bleek dat de Russen ont
stemd, onthutst en ontgoocheld zijn. Eerst 
en vooral kunnen ze niet aanvaarden dat de 
Navo de Internationale rechtsregels heeft 
overtreden. De militaire alliantie besloot im
mers te bombarderen zonder de goedkeu-
nng van de VN-veiligheidsraad. „Op die ma
nier kun Je ook bij ons binnenvallen", zo 
klonk het in koor ,,Ook wij zijn in Tsjetsjenië 
in de fout gegaan Overigens hebben ook wij 
het daar met met de wapens kunnen 
halen " 

Voor de Russen kwamen de bombardemen
ten totaal onverwacht. Na de mislukking van 
de onderhandelingen in Rambouillet lieten 
de VS en de Navo na Informeel, laat staan 
officieel overleg met Moskou te plegen Er is 
in Rusland een toenemende afkeer voor de 
Amerikaanse politieke wereld ontstaan 
Daartegenover is er een diepgaand respect 
voor de Europese gemeenschap Alleen is 
het voor de Russen totaal onlogisch dat het 
ééngemaakte Europa geen gemeenschap

pelijk buitenlands beleid kan voeren en daar
om het Initiatief aan de VS overlaat 
Toen de bombardementen losbraken, ont
stonden onverwacht spontane en sterk ne
gatieve reacties bij de Russische bevolking 
Uiteraard zijn de Navo-bombardementen 
koren op de molen voor de Russische com
munisten en ultra-nationalisten. ,.Ook de 
vrees voor de houding van het Russisch 
leger", aldus Nelly Maes, „klonk hard door 
In het politiek en economisch gedestabili
seerd Rusland, is het pro-ServIsche leger on
berekenbaar Er werd ons verteld dat het 
leger zich wel eens zou kunnen wreken 
Daarmee doelde men op een staatsgreep." 
Houdt dit een vrees in, dan is er hoe dan ook 
sprake van een keerpunt in de verhouding 
tussen Rusland en het Westen 
Nelly Maes: ,, Vergeten we met dat Rusland 
uitgenodigd werd om een partnerschap met 
de Navo aan te gaan Vooral de Jonge, libe
rale en democratische politici wilden daar 
langzaam, maarzeker werk van maken en de 
bevolking van deze noodzaak overtuigen 
Door de bombardementen voelt deze groep 
zich voor schut gezet. Als het Westen dan 
toch de internationale rechtsregels over
treedt, dan kunnen wiJ even goed ons kern-
arsenaal opdrijven, zo wordt gerenedeerd." 

(evdc) 

Fons Borginon: autonomie Is belangrijk, niet 
het etiket. 

eertijds in Rambouillet aan de Kosovaren 
en Serviërs voorgelegd 5-puntenplan als 
basis voor nieuwe onderhandelingen te 
behouden. Dat betekent dat de Navo
bombardementen worden stopgezet in
dien de Serviërs zich uit Kosova terug 
trekken, de terugkeer van de vluchtelin
gen, onder toezicht van een internationa
le vredesmacht, mogelijk maken en een 
vorm van zelfbestuur aan de Kosovaren 
verlenen. Over de wijze waarop deze 
principes toegepast moeten worden is er 
heel wat minder eensgezindheid. 
In Hertoginnendal spitste de discussie 
zich vooral rond de vraag of de Navo al 
dan niet de bombardementen tijdelijk 
hoort stop te zetten. De Italiaanse pre
mier D'Alema ziet in deze 'soepele' hou
ding van de Navo een waarborg voor op
bouwende vredesgesprekken. De VS, de 
Navo en de meeste Europese landen zijn 
daartegen gekant. Zo ook de Belgische re
gering. Niet de Navo, zo wordt geopperd, 
maar de Servische leider Slobodan 

Milosevic moet de 'eerste stap' zetten. 
Achter deze redenering schuilt een begrij
pelijk wantrouwen in de Servische leider 
Toch is er meer. Premier Dehaene zei dat 
een tijdelijk stopzetten van de bombarde
menten in de praktijk wel eens zou kun
nen leiden tot de onmogelijkheid om de 
bombardementen bij ontstentenis van 
een vredesakkoord te hervatten. Daarmee 
gaf de premier de interne verdeeldheid 
tussen de Europese landen en de ver
stoorde relaties tussen het Westen en 
Rusland toe. Voor de VU kan „een tijde

lijk staakt-het-vuren een diplomatieke 

oplossing dichterbij brengen. De resulta

ten van het diplomatiek offensief moeten 

dag na dag geëvalueerd worden. Als dit 

gebaar Milosevic niet aanzet zijn geweld 

tegen de Kosovaren te stoppen en te on

derhandelen, zal een nieuwe militaire 

actie niet te vermijden zijn." 

Binnen Navo-kringen wordt zelfs voorge
steld om 24 uren aan een stuk te bombar
deren. Dat aanziet Borginon niet als een 
soepele houding. Ook de regering stelde 
zich daartegenover 'terughoudend' op. 
Borginon had tevens kritiek op de 'blun-

Neliy Maes sprak met de Russen en kwam 
geschokt terug. 

ders' van de Navo. „Slechts 20% van de 

Servische tanks werd vernietigd. De Navo 

heeft steeds voorgehouden in eerste in

stantie militaire doeleinden te willen 

raken. Dat zou Milosevic op de knieën 

dwingen en de Kosovaren ten goede 

komen. We stellen echter vast dat eerder 

de Servische infrastructuur, zoals kan

toorgebouwen, wordt neergehaald. Wat 

hebben de Kosovaren daaraan?" 

HEILIGE KOEIEN 

Het Antwerps kamerlid plaatste ook kant
tekeningen bij de noodzakelijke interna
tionale vredesmacht. De regering bena
drukte dat er slechts sprake kan zijn van 
één grote vredesmacht die binnen de hui
dige Joegoslavische grenzen zou optre
den. De vredesmacht zou bovendien bij 
middel van een VN-mandaat ingrijpen. 
Dat betekent niet dat de Navo, de Russen 
of zelfs de Serviërs geen deel kunnen uit
maken van de vredesmacht. „Natuurlijk" 

aldus Borginon, ,^al er met meerdere ge

voeligheden rekening moeten gehouden 

worden. Toch is het vooral belangrijk dat 

de vredesmacht werkelijk kan optreden. 

We moeten immers lessen trekken uit het 

drama in Rwanda. Deze keer moet de 

operatie geloofwaardig zijn." 
Aan de grenzen van het huidige 
Joegoslavië, zo lijken het Westen en de 
Russen overeengekomen te zijn, wordt 
niet geraakt. Daardoor kan Kosova niet op 
onafhankelijkheid of aansluiting bij 
Albanië rekenen. Wel wordt aan een vorm 
van Kosovaars zelfbestuur gedacht. Dat 
zou gepaard gaan met een overgangspe
riode. De Verenigde Naties zouden er tij
delijk de administratie verzorgen en er 
zouden ook verkiezingen worden uitge
schreven. 

Fons Borginon: „Staatsgrenzen zijn voor 

mij geen heilige koeien. Maar, als de 

Kosovaren kunnen instemmen met een 

verregaande vorm van zelfbestuur, wie 

ben ik dan om daartegen in te gaan? Het 

is overigens de graad van autonomie die 

belangrijk is, niet het etiket." 

(evdc) 
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T ijdens deze campagne worden VU-kandidaten 

geconfronteerd met uitspraken als „Kosovd 

toont aan tot wat nationalisme kan leiden". Agalev en 

SP schijnen hierin specialisten te zijn. Sinds 1 mei is 

echter een variante opgedoken in de zin van „Kosovd 

toont aan tot wat ultranationalisme kan leiden". 

VU-ondervoorzitter Eric Defoort gaat snedig op het 

probleem in en reikt tegenargumenten aan. 

Tijdens de oorlog in Bosnië verklaarde 
Bruno Tobback (SP): „In iedere nationa
list zit een kleine generaal Mladic", een 
uitspraak met de bedoeling het Vlaamse 
nationalisme te beschadigen. Maar sinds 
de jongste 1 mei wordt door een fre
quenter gebruik van de term „ultranatio
nalisme" (in plaats van nationalisme) on
getwijfeld het Vlaams-nationalisme zoals 
het in het Vlaams Blok tot uiting komt, be
doeld. Toch wordt niet nagelaten om in 
„onbewaakte momenten" ook het 
Vlaamse nationalisme zoals het in de 
Volksunie leeft, te viseren. 

VULCARITEIT 

Er IS geen enkele reden hierop defensief 
te reageren. De algemene intellectuele en 
de specifieke historische onderbouw van 
de geciteerde one-liner , en de Tobbacks 
zijn daar sterk in, is van een zo laag allooi 
dat onze reactie hierop minstens assertief 
en, naar gelang het geval, spottend offen
sief moet zijn. 

Of die offensieve reactie eerder een theo-
retisch-filosofische richting of een popu
laire richting moet uitgaan, wordt be
paald door de aard van het gezelschap 
waarmee het gesprek wordt gevoerd. In 
deze verkiezingstijd zal de populaire rich
ting meestal aangewezen zijn, zonder 
daarom ook maar één ogenblik te verval
len in de intellectuele vulgariteit die de 
uitspraak van de tegenstander kenmerkt, 
en die men trouwens nooit nalaat te be
klemtonen. 

De ruggengraat van de reactie wordt ge
vormd door begrijpelijke concrete voor
beelden waardoor onmiddellijk blijkt hoe 
ridicuul en vooral hoe gevaarlijk funda
mentalistisch men binnen Agalev en SP te
werk gaat. En hoe de opbouw van hun 
„redeneringen" identiek is aan deze van 
het Vlaams Blok. 
Voorbeelden: 

- Ik wil de islam discrediteren. Ik neem 
Gia (Groupe islamiste armé) dat nu al 
jaren dood en verderf zaait in Algerije als 
voorbeeld en besluit: „Gia laat zien tot 
wat de Islam kan leiden." 

- Ik wil het socialisme discrediteren. Ik 
neem de partij van Milosevic als voor
beeld en besluit: „Milosevic laat zien tot 
wat het socialisme kan leiden". 

Even terzijde. SP-voorzitter Fred Erdman 
werd in het Senaatsdebat over Kosova van 
28 april jl. geconfronteerd met een derge
lijke „redenering" vanwege VI. Blok-lid 
Jürgen Ceder. Erdman was woedend en 
misprijzend. Hij is nochtans de kompaan 
van Ceder wanneer hij vanuit het Kosova-
drama tot een gelijkaardige uitsprak komt 
over... het nationalisme! 
De vuilspuiterij zit net zo goed in de uit
spraak: „Kosova laat zien tot wat nationa
lisme in staat is". Het volstaat erop te wij
zen dat Agalev en SP het nationalisme re
duceren tot ontaarde uitingen of perverse 
afgeleiden ervan. Als zij deze vulgaire de

magogie blijven hanteren dan moeten zij 
ook instemmen met: 
- De veroordeling, door het hoogste 
Belgische rechtscollege, van SP-kopstuk-
ken, die zich via overheidsbestellingen 
hebben laten corrumperen door wapen
handelaars, toont aan tot wat socialisme 
kan leiden. 

- De terreur van het Animal liberation 

front (Alf) toont aan tot wat ecologie kan 

schappijmodel Het is goed SP-voorzitter 
Fred Erman te herinneren aan de wijsheid 
van Giles Bernheim, rabbijn van de 

Kosova in het 
electorale debat 

leiden. Dan moeten zij zich niet boos 
maken maar integendeel applaudisseren 
n.a.v de interventie van Jürgen Ceder; 
dan moeten zij het Agusta-voorbeeld en 
het Alf-voorbeeld toejuichen omwille van 
de hoge intellectuele kwaliteit ervan; dan 
moeten zij het eens zijn met „diepzinnige 
geesten" die stellen dat „Dutroux laat 
zien tot was seksualiteit kan leiden". 

NATIONALE KWESTIE 
Magda Aelvoet (Agalev), Erdman, 
WiUockx e.a. zijn in de Kosova-aangele-
genheid overigens niet veel meer dan pa
rochiale politici wanneer men ze verge
lijkt met de gewezen Europariementariërs 
Willy Kuijpers en Jaak Vandemeule-
broucke. Deze VU-ers vroegen in geschrif
ten en op politieke tribunes, in onver
dachte tijden, d.w.z. lang voor de oorlog 
in Bosnië, aandacht voor het potentiële 
kruitvat Kosova. Politici van Agalev en SP 
stonden toen nergens. Bepaalde SP-poli-
tici werden allicht in beslag genomen 
door „gesprekken" met... wapenhande
laars. 

Precies vanuit een democratisch Vlaams-
nationalisme dat niet vanuit een etnisch 
standpunt vertrekt, ontwikkelt de VU 
voor dergelijke materies een vooruitzien
de scherpzinnigheid die bij de collega's 
Aelvoet en Erdman ontbreekt. 
Het Kosova-drama illustreert de correct
heid van het VU-standpunt: geconfron
teerd met een nationale kwestie is het een 
kortzichtige, ideologische en niet-prag-
matische politiek om het „nationale" niet 
te onderkennen, of zelfs doodgewoon te 
loochenen Ontkenning en verioochening 
van een nationale „kwestie" leiden pre
cies tot een explosie. Door het „nationa
le" in het probleem te erkennen zet men 
een onmisbare stap om de „kwestie" te 
overstijgen en ondergraaft men op een ef
ficiënte manier de rekruteringskracht van 
agressief etnisch ultranationalisme. In de 
lijn hiervan: niet Agalev en de SP, maar 
wel de VU en haar communautair pro
gramma zijn het meest efficiënte middel 
om het Vlaams Blok te reduceren tot niets 
meer dan een partij met een vulgair maat-

„ir is geen enkele reden om defensief te 
reageren wanneer men het nationalisme 

van de VU aanvalt." 

Grande synagogue Victoire te Parijs, die 
in Le Monde (20 april '99) verklaarde: 
„Men heeft te veel de neiging om volke
ren die hun autonomi e opeisen te be

tichten van een overjarig en obscuur na

tionalisme, waarbij men dan maar ge

makshalve vergeet dat het ultranationalis

me in de eerste plaats bij de staten zit 

waarbinnen deze volkeren leven en door 

die staten hun autonomie ontzegd wor

den". 
*** 

Politici die van hun „Kosova laat zien tot 
wat nationalisme kan leiden" proberen 
om het Vlaamse nationalisme zoals dit 
binnen de Volksunie leeft te discredite
ren, moeten beslist en vanuit de hoogte 
weggehoond worden als demagogische 
viezeriken wat hen in redeneertrant ver
want maakt met het Vlaams Blok. Hun re
denering is immers totaal onhistonsch. 
En nooit heeft de VU op enige wijze com
munautaire spanningen doen evolueren 
in de richting van Balkangeweld. De wei
nige momenten van heibel liggen wat fre
quentie als wat omvang betreft ver bene
den het niveau van provinciaal hooligan-
geweld na een voetbalwedstrijd. (Bij deze 
gelegenheid kan Agalev en SP gevraagd 
worden of zij omwille van het hooliganis
me ook het voetbal willen afschaffen!) 
Hun redering is daarenboven totaal per
vers: wie onophoudelijk roept dat alle 
seksualiteft tot het domein van het bor
deel behoort is de echte objectieve bond
genoot van de glunderende pooier. 

Eric Defoort 
VU-ondervoorzitter 

Kunnen 
vrede 

bommen 
brengen? 

De Kosovè-oorlog roept vele vragen 
op. Waren er geen mogelijkheden 
onn via diplomatie tot oplossingen 
te komen? is geweld gewettigd om 
meer geweld te voorkomen"? Welke 
ethische of juridische voorwaarden 
moeten vervuld worden om geweld 
te gePruiken"? Kunnen bombarde
menten alleen tot een oplossing 
leiden? Hoe zien we de toekomst 
van de Albanese Kosovaren? Welke 
rol moeten Rusland of de VS in het 
conflict spelen? 

Deze en andere vragen komen aan 
bod tijdens een debat met Jan 

Wouters, prof aan de KUL; Jos De la 
Haye, onderzoeker KUL en Ludo De 
Brabander, stafmedewerker van 
Vrede 
Moderator Is Patnk Lasure (Forum 
voor Vredesactle en VOS) Inleiding-
Hugo Thibaut. 
Deze studiedag vindt plaats op za
terdag 5 juni 1999, om 14u 30 In 
KüC, Kortrijksepoortstraat 254 te 
Cent. 

c» Info: Verbond VOS, 
03/213.35.85. 

Erie Defoort: 
"Nooit heeft 
de vu op 
enige wijze 
communau
taire span-
nlgen doen 
evolueren in 
de richting van 
Balkangeweld.' 
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V an in den beginnen leek het tweede paarse kabinet 

geen succes te worden en het komt nog uit ook. 

Het werd door WD-senator Hans Wiegel in één nacht 

moeiteloos ten val gebracht. Of het roemloos einde 

van Kok-2. 

Hans Wiegel 

wil In de 

geschiedenis

boekjes 
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In de jaren '60 was politiek in Nederland 
een saaie, gezapige bedoening. Oudere 
heren, bijkans regenten, regeerden het 
land. Verkiezingen zorgden voor margina
le schommelingen, verreweg de meeste 
burgers stemden braaf op hun eigen zuil: 
katholieken op de KVP, socialisten op de 
PvdA, gereformeerden op de ARE De 
Amsterdamse journalist Hans van Mierlo 
vond dat het zo niet langer kon en richtte 
D'66 op (toen nog met komma), met als 
hoofddoelen het opblazen van de verstar
de politieke verhoudingen en drastische 
democratisering. De invoering van de 
gekozen burgemeester en het correctief 
referendum zouden Nederland democra
tischer moeten maken en de burger meer 
invloed moeten geven. Deze idealen gel
den sindsdien als de kroonjuwelen van 
D'66. 

Maar bij de WD veranderde ook één en 
ander. Het jeugdige kamerlid Hans 
Wiegel, die D'66 een volkomen overbodi
ge partij vond, verzette zich hevig tegen 
het ,,potverteren" van de sociaal-demo
craten en wist naast de welgestelde bre
dere groepen voor zijn partij te interesse
ren. De groei van de liberale bewegingen 
en de gestage afkalving van de confessio
nelen, die uiteindelijk uitmondde in de 
oprichting van het CDA, zouden de 
Nederlandse politiek voorgoed verande
ren. De verhouding tussen de WD en 
D'66 was trouwens beroerd. Wiegel 
hekelde vooral de invoering van het refe
rendum, Van Mierlo vooral het conserva
tisme van de WD. Echt goud zou het 
nooit meer komen tussen die twee. 

NACHT VAN WIEGEL 
Pas in 1994 kwamen WD en D66 (nu zon

der komma) voor het eerst samen in een 

kabinet terecht. Zonder CDA, maar met 

de Partij van de Arbeid: Paars was gebo

ren. Over haar prijs om liberalen en socia

listen aan een meerderheid te helpen 

waren de democraten buitengewoon dui

delijk; invoering van het correctief refe

rendum. De WD was eigenlijk tegen, 

maar slikte het referendum, nadat dit 

middels enkele aanpassingen enigszins 

onschadelijk was gemaakt. Het aantal 

benodigde handtekeningen voor een 

referendum is volgens het compromis in 

het regeerakkoord met 300.000 dermate 

groot dat van de Zwitserse praktijk dat het 

volk het laatste woord heeft bij veel 

belangrijke beslissingen in Nederland 

nooit sprake zou zijn. Het maakte de 
tegenstem in de Nacht van Wiegel des te 
onbegrijpelijker Wiegel had beter kun
nen instemmen met een relatief onschul
dig referendum. Nu heeft de senator uit 
het Drentse Diever D66 en PvdA alleen 
maar geprikkeld om met een beter en 
radicaler voorstel voor de invoering van 
het referendum te komen. 
Omdat het invoeren van een correctief 
referendum, dat het volk het laatste 
woord geeft, een grondwetswijziging 
vergt, was al tijdens Paars-2 een zoge
naamde tweede lezing nodig in Kamer en 
Senaat, die beide met twee-derde meer
derheid dienden in te stemmen. Een 

kabinet. En Wiegel? Die sjouwde voor de 
lens van vele snorrende camera's met ver
huisdozen voor zijn nieuwe boerderij in 
het Drentse Diever en genoot zichtbaar 
van alle aandacht. Naast woedende reac
ties kreeg Wiegel trouwens ook veel lof 
voor zijn optreden, want in Nederland 
waarderen velen een principiële politieke 
opstelling, wat de motieven en de gevol
gen ook mogen zijn. 

Toegegeven, Paars-2 was geen succesvol 
kabinet, dat bovendien nog ernstig 
bedreigd werd door het explosieve 
Bijlmerramp-rapport. Paars-2 had te veel 
mannen en vrouwen op de verkeerde 
plek. Onderwijsspecialiste Netelenbos is 

Geen referendum 
maar vervroegde 

verkiezingen 
groot probleem leek dit niet, want de drie 
regeringspartijen hadden alle het refe
rendum in hun partijprogramma opgeno
men. Maar in de dagen voor het finale 
debat verscheen er een zekere „bende 
van vijf" van conservatieve sigarenroken-
de senatoren, die het referendum niet 
zouden steunen. Dankzij of wellicht 
ondanks, zware druk van D66 , premier 
Kok en WD-leider Dijkstal slonk het ver
zet uiteindelijk tot één senator: voormalig 
vice-premier Wiegel vertelde dat hij „uit 
principe" tegen moest stemmen, waar
mee hij m één klap Paars-2 opblies. 
Andere dwarse senatoren als oud-minis-
ter Van Eekelen had hij „aangeboden" 
om als enige tegen te stemmen, want 
alleen zo zou de crisis in de pariementai-
re geschiedenis terecht komen als ,,De 
Nacht van Wiegel". 

CHAMBRE DE REFLEXION 

De verwarring was vorige week groot in 
Den Haag, want regeringen worden door
gaans naar huis gestuurd in de Tweede 
Kamer. De Eerste Kamer, in rond 
Hollands ook wel gekend als de chambre 

de reflexion, geldt als een rustige heren
sociëteit, waar wetsvoorstellen rustig op 
hun mérites worden beoordeeld. Maar 
het stemgedrag van senator Wiegel, die de 
invoering van hét D66-ideaal voor vele 
jaren blokkeerde, was voor de democra
ten aanleiding om het ontslag van haar 
ministers en staatssecretarissen aan te bie
den aan koningin Beatrix. Een getergde 
premier Kok kon vervolgens niet anders 
dan het ontslag aanbieden van zijn hele 

W\m Kok (PVDA).. 

en Frits Bolkestein konden D'66 overhalen 

om toch In Paars-2 te stappen. 

niet erg geloofwaardig als minister van 
Verkeer en PvdA-veteraan Jan Pronk al 
evenmin op Milieu. En geplaagd door een 

gestage electorale neergang werd D66 in 
het kabinet vaak gepiepeld door met 
name haar oude erfvijand: de WD. Zo 
stelde WD-minister Zalm minister Hayo 
Apotheker „onder curatele", omdat deze 
in financieel opzicht niet helemaal los 
vertrouwd zou zijn. Apotheker kon dus 
vorig jaar de door wateroverlast getroffen 
boeren niet te hulp schieten. Maar toen 
premier Kok zijn lieslaarzen aantrok, 
strooide die meteen met tientallen mil
joenen. Uit de begroting van Apotheker 
nautuuriijk. 

D66 zat duidelijk niet prettig in Paars-2, 
en dat werd nog minder door de hevige 
kritiek op vice-premier Els Borst in het 
Bijlmerramp-rapport. De Democraten 
stonden vorig jaar dan ook allerminst te 
springen om, na een stevig pak slaag van 
kiezers, opnieuw met PvdA en WD te 
gaan regeren. Maar Bolkestein en premier 
Kok haalden D66 over de streep door hen 
onder meer de invoering van het referen
dum te garanderen. Tot vorige week leek 
dit geen probleem. Hadden de drie paar
se partijen zich immers niet gecommit
teerd? De woede en de verbijstering van 
D66 tijdens en na „de nacht" is begrijpe
lijk. De verklaring van Wiegel dat hij 
,,alleen uit principe" tegen moest stem
men blijft onbevredigend en daarmee 
ongeloofwaardig. Het einde van Paars, 
een combinatie die toch al nooit zijn 
voorkeur genoot, is zijns inziens een 
gevolg van de opstelling van D66... 

Koningm Beatrix probeert inmiddels het 
kabinet te laten „lijmen" door haar 
topadviseur Tjeenk Willink, een oefening 
die eerder een plichtmatige dan een per
spectiefvolle indruk maakt. De lachende 
vierde van dit verhaal is het CDA, dat na 
vijf lastige jaren in de oppositie, weer aan 
de macht begint te ruiken. Maar vanzelf
sprekend is de christen-democratische 
comeback allerminst. Achtereenvolgende 
nederlagen hebben de christen-democra
ten zoveel kleiner gemaakt dat naast PvdA 
en CDA een derde partij nodig zal zijn 
voor een meerderheid. Groen Links lijkt, 
analoog aan de Bondsrepubliek, een 
goede mogelijkheid, maar eenvoudig is 
dit niet. 

En al die compromissen die zo'n niet 
rechtstreeks gekozen coalitie fabriceert, 
zouden die trouwens niet rechtstreeks 
voorgelegd kunnen worden aan het volk? 
Als één ding de afgelopen weken duide
lijk is geworden dan is het dat het zichzelf 
zo tolerant achtende Nederiand eigenlijk 
een zeer behoudend land is. Dat de oer
conservatief Wiegel victorie kon kraaien 
stemt tot nadenken. En de partij die dit 
op z'n geweten heeft verdient jarenlange 
oppositie. 

Onno P. Falkena 

27 rapi 1999 , 



•̂.'H 

O nze sportmedewerker raakt maar niet uitgepraat 

over Racing Genk. Hij ziet de Limburgse ploeg 

reeds als de laatste Belgische voetbalkampioen van de 

twintigste eeuw. Het hangt er natuurlijk van af, wanneer 

je wil dat de nieuwe eeuw begint: in 2000 of in 2001. 

Zeker is dat RC Genk de eerste Limburgse club is die met 

de titel van landskampioen gaat strijken. 

• SPORT • 

Er hoeft niet over gediscussieerd te wor
den: Racing Genk is de verdiende en 
terechte landskampioen. De Limburgers 
voerden wekenlang de rangschikking aan. 
Zij brachten atletisch en vaak ook attrac
tief voetbal. Struphar en Oulare, het 
gevreesde en gevierde spitsenduo, waren 
de nummers één en twee in de eindrang
schikking van de Gouden Schoen. Genk 
deed het ook behoorlijk in de laatste 
Europabeker voor bekerwinnaars. Het 
werd uitgeschakeld door Mallorca dat 
nadien doorstootte tot de finale. Dat zijn 
referenties die kunnen tellen. 

WINGEWEST 

Er zijn veel redenen om zich te verheugen 
over het succes van deze Limburgse club. 
Vanzelfsprekend had Limburg recht op 
een landskampioen. Eindelijk zouden we 
zeggen. Limburg is al jaren 's lands sterk
ste voetbalprovincie. De Limburgers 
maakten Anderlecht, Club Brugge en 
Standard groot. Wij citeren voor de vuist 
weg: Frits Vandenboer, Johan Devrindt, 
Pier Janssens en Luc Nilis bij Anderlecht. 
Nico Dewalque, Eric Gerets, Leon 
Dolmans, Guy Vandersmissen, Jos 
Daerden en Plessers bij Standard. Volders, 
Vandereycken, Leekens en Borkelmans bij 
Club. En we vergeten er gegarandeerd 
nog een handvol. Overigens waren ook 
de successen van KV Mechelen, eind jaren 
tachtig, begin jaren negentig gebaseerd 
op ruime Limburgse inbreng: Clijsters, 
Emmers, Theunis en Leen. Jarenlang was 
Limburg, dat vaak moeite had om één 
club in de hoogste klasse staande te hou
den, het wingewest van onze topclubs. 
De roem van het Limburgs voetbal werd 
na de tweede wereldoorlog uitgedragen 
door Beringen, Sint-Truiden, Waterschei, 
Wmterslag en in mindere mate Lommei. 
Waterschei sprak mogelijk het sterkst tot 
de verbeelding. Thor, Tot Heil Onzer 

Ribbenkast, stond eigenlijk voor Tot 

Herstel Onzer Rechten. Dat de ploeg in 
geel-zwart speelde symboUseerde nog 
nadrukkelijker de ontvoogdingsstrijd. 
Thor, dat voetbalde in het André 
Dumontstadion en innig met de mijn was 
verbonden, was een volksclub als geen 
ander. De kamplust en de overgave wer
den als vanzelfsprekend ervaren. 
Legendarische broederparen schreven er 
geschiedenis: de Massignani's, de 
DuUers', de Meyers' maar vooral de 
Bollens. André en Thieu. De eerste een 
eerder ingetogen natuur, styUst bij uitstek 
en nadien een uitstekende trainer. De 
tweede een en al temperament en uit
bundigheid. Op de handen gedragen 
door de supporters en nadien de succes
volle assisten van Ernst Happel op de trai-
nersbank van Club Brugge en Standard. 
Waterschei beleefde zijn moment suprè
me in het voorjaar van 1983. Aan de mijn 

werd toen het chique Paris Saint-Germain 
uitgeschakeld in de kwartfinale van de 
Europacup II. Na verlengingen. Frankrijk, 
en met name het toonaangevende sport
blad L'Equipe reageerde geschandali
seerd. Het stadion geleek nergens op, het 
publiek was onbedaarlijk enthousiast en 
de scheidsrechter - we menen dat het de 
Brit Thomas was - die zelf uit een mijns
treek afkomstig was, kon zeker niet van 

AVONTUREN 

Racing Genk zal ervaren dat aan de top 

blijven nog een stuk moeilijker is dan de 

top bereiken. De druk zal in de komende 

maanden nog groter worden. Het dol 

enthousiaste, ludieke en minzame sup-

De laatste 
en de eerste 

Franse sympathieën worden verdacht. 
Het was een inderdaad memorabele 
avond. In de halve finale bleek Aberdeen, 
toen getraind en gecoacht door Alex 
Ferguson, nu de sterke man achter 
Manchester United en de best betaalde 
trainer ter wereld, een paar maatjes te 
sterk. Aberdeen versloeg een kleine 
maand later Real Madrid in de finale... 

ANTHEUNIS 

Winterslag sprak minder tot de verbeel
ding maar dwong niet minder bewonde
ring af. De club leefde jarenlang in de 
schaduw van Thor. Halfweg de jaren 
zeventig stootte het, onder leiding van 
Robert Waseige, door naar 's lands hoog
ste klasse. Winterslag beleefde eind 1981 
zijn absoluut hoogtepunt. In de 
Uefabeker nam het afstand van... Arsenal. 
1-0 thuis en 2-1 uit. Het was de tijd van de 
gebroeders Denier, van Lambrichts, van 
Vanlessen en van Mathy Billen. 
Door nood gedwongen gingen beide 
clubs later een verstandshuwelijk aan. We 
schreven 1988. 

De mijnstreek kreunde onder de sluitin
gen, het economisch verval dreigde en 
crisismanager Thyl Gheyselinck lag mee 
aan de basis van de fusie die destijds veel 
ongenoegen losmaakte. Maar de tijd deed 
zijn werk en Aimé Antheunis wees de 
weg. De naam van de Lokerense trainer 
zal onlosmakefijk verbonden blijven met 
de opgang van Racing Genk. Hij zette de 
lijnen uit, inspireerde de transferpolitiek 
en kneedde de ploeg met zijn vele natio
naliteiten tot een soiled en weerbaar 
geheel. Antheunis werd in Genk een top-
trainer 

Gezond verstand is zijn voornaamste kwa
liteit. Hij gunde spelers tijd om te groei
en. Hij vereenzelvigde zich met de club, 
die met nieuwe bestuurders een ortho
doxe financiële politiek ging voeren. 
Vandaag is Racing Genk kerngezond. 
Maar voor de club en de trainer moet het 
moeilijkste nog komen. 

porterspubliek bouwt hoge verwachtin
gen naar de Champions League toe. Het 
stadion zal week in week uit voor tachtig 
negentig procent gevuld worden met 
abonnementen. Een in dit land ongeken
de weelde. Topspelers als Oulare zullen 
vermoedelijk moeten vervangen worden. 
De nieuwe trainer Jos Heyligen, ooit een 
uitstekend voetballer voor Thor, moet het 
ondanks alles nog bewijzen op het hoog
ste vlak. Veel onbekenden dus. De enige 
zekerheid, en meteen ook de grootste 
geruststelling en beste waarborg, blijft het 
nuchtere realisme van de bestuurders. 
Aimé Antheunis begint aan een nog 

gewaagder avontuur. Hij ruilt Racing 
Genk voor Anderlecht. Dat oogt mooi 
maar is het daarom nog niet. Anderlecht 
kan een vergiftigd geschenk worden. Kan 
De belaagde ploeg en geplaagde club her
stelden zich spectaculair tijdens het com-
petitieslot. Anderlecht eindigde na een 
rampzalige eerste seizoenhelft nog verras
send derde en de ploeg van het duo 
Dockx-Vercauteren speelde in de maan
den april en mei ongetwijfeld het beste 
voetbal van alle eerste Wassers Vandaar 
dat de verwachtingen alweer ongemoge-
lijk hoog zullen gespannen worden Net 
alsof er niets aan de hand is geweest, net 
alsof er geen vuiltje aan de lucht is. De 
sportieve structuren van de club blijven 
nochtans broos en de bestuurlijke en 
financiële zijn nog onzichtbaarder dan 
ooit voordien. In die context zal 
Antheunis zich moeten doorzitten. We 
kennen er die voor minder kortademig 
zouden worden. Zegde hij zelf al niet 
schertsend dat wie hem bij Anderlecht 
aan het werk wil zien voor nieuwjaar naar 
het Astridpark zal moeten komen... Rond 
die tijd wordt er bij Sporting immers 
gewoonlijk van trainers gewisseld. 

Olympos 

Dat Racing 

Genk verdiend 

landskampioen 

werd, daarover 

bestaat geen 

discussie. 
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vreugde en verdriet 
Onze judoka's hebben in Bratislava weer 
eens l<raclitig uitgehaald. De medailleoogst 
op de Europese kampioenschappen was 
weer overdadig. Goud, zilver en brons. 
Werbrouck en Vandecaveye stonden weer 
op het hoogste podium. Voor Gella moet 
het een gelukzalige ervaring zijn geweest 
nadat een gebroken nekwervel haar carhère 
had bedreigd. Het was haar vierde Europese 
titel op rij Voor Ulla was het een zesde gou
den plak Een onwaarschijnlijk getalenteerd 
duo waarop Jean-Marie De Decker zijn glorie 
en zijn reputatie vestigde. De nationale 
coach prees de werklust van zijn (vele) leer
lingen die de gebrekkige structuren ten spijt 
successen blijven oogsten. 

EEN KIEKEN 

Vreugde in Bratislava en mogelijk aanko
mend verdriet in Pioegsteert bij 
Vandenbroucke 's Lands wielerhoop wordt 
in de komende weken mogelijk met een 

lange schorsing geconfronteerd. De uitleg 
die hij gaf na het optreden van het Franse 
gerecht overtuigde niemand. Hij noemde 
zichzelf „een kieken" en dat is veelbeteke
nend. Dat het uitsluitend om homeopathi
sche middelen zou gaan moet nog bewezen 
worden Misschien zijn er nog die het probe
ren geloven, maar er zijn er bijna geen meer 
die het „kunnen" geloven Links en rechts 
wordt gesuggereerd dat dit wel eens de 
genadeslag voor het wielrennen zou kunnen 
betekenen. Wij geloven dit niet. Deze sport 
heeft al zoveel onheilsboodschappen moe
ten verwerken dat deze er nog wel zal bij 
kunnen. Maar het wordt wel stilaan tijd dat 
het ophoudt. Niet bij het gerecht maar bij 
de renners zelf Weigeren van dopingonder-
zoeken zoals in Italië gebeurt, al dan niet 
met steun van de internationale Wielerunie, 
verhoogt de geloofwaardigheid met 
Integendeel. Het kwaad woekert in de eigen 
rangen, niet daar buiten 

(Olympos) 
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Vic Anciaux vraagt 
10 X meer opvang 

• UIT DE REGIO • 

8 

Het Brussels Kosova-comité bestaat uit 
een aantal Brusselaars die stuk voor stuk 
actief zijn in het maatschappelijke leven, 
zij willen het Kosovaarse drama niet met 
gekruiste armen aanzien. Samen met 
Artsen zonder Grenzen, Nederlandstalige 
scholen, gemeenschapscentra en kerken 

verzamelt de groep voedselpakketten 
voor onthaalgezinnen in Albaniè. 
Een van de leden van het comité is Vic 
Anciaux. Over de opvang van Kosovaarse 
vluchtelingen in Brussel schreef hij eerste 
minister Dehaene een brief. 
Vic Anciaux: „We verheugen er ons over 

dat de regering beslist heeft aan alle in 

België verblijvende Kosovaarse vluchte

lingen hetzelfde ontheemdenstatuut te 

geven, ongeacht of ze op eigen kracht 

naar hier zijn gekomen of per vliegtuig 

naar België werden overgebracht 

Wij dringen erop aan dat dit statuut een 
Europees karakter zou krijgen en bv com
patibel zou zijn met het statuut dat in 
Duitsland wordt verleend: dit met het 
oog op een zo soepel mogelijke gezins
hereniging." 

10X MEER 

In dat verband wijst Anciaux de premier 
op de absurde manier waarop de vluchte
lingen in de kampen van Macedonië of 
Albanië voor het transport naar België uit
gekozen worden. De selectie gebeurt er 
namelijk door Australiërs of Zwitsers, die 
geen rekening houden met de namenlijst, 
die opgemaakt werd met de medewer
king van staatssecretaris Jan Peeters. Met 
het gevolg dat er zich in de vliegtuigen 
slechts enkele gezinnen bevinden die 
door hun familie kunnen opgevangen 
worden. En dat kan niet volgens Anciaux 
die de premier voorstelt om aan de hand 
van lijsten van hier wonende Kosovaarse 
families een efficiënte keuze van vluchte
lingen te waarborgen. 
V Anciaux: „Bovendien steekt het de 

ogen uit: slechts 1.200 vluchtelingen uit 

de massa noodlijdenden in de overvolle 

lamentabele kampen selecteren en offi

cieel naar België brengen, is een bijzon

der schraal bewijs van gastvrijheid. Zelfs 

bij erkenning van alle Kosovaarse vluch

telingen die in Belgié verblijven, blijft het 

totale aantal bijzonder klein in vergelij

king met het onnoemlijke leed van hon

derdduizenden vluchtelingen. 

We zouden het daarom op prijs stellen, 

mocht de regering ook beslissen van het 

quotum van 1.200 af te stappen en min

stens 10 X meer vluchtelingen uit de 

Albanese of Macedonische kampen per 

vliegtuig naar België te brengen en asiel 

te verlenen. Het recht op asiel en een 

menselijk bestaan zijn een aloud men

senrecht. " 

Mieke Hill gered 
Sinds jaren wordt er gevecht geleverd 
rond bouwplannen op de prachtige tuin 
Mieke HiU in Sint-ldesbald, deelgemeente 
van Koksijde. In 1992 hadden de eige
naars een bouwvergunning gekregen 
waardoor dit stuk natuur onherroepelijk 
zou vernietigd worden. Op 29 oktober 
van dat jaar gaven de bouwaanvragers, 
mevrouw Carine van Ackere en de nv 
Mafar, de opdracht om met de werken te 
beginnen. Jan Loones herinnert zich nog 

levendig hoe de bulldozer het duin te lijf 

ging. 

Intussen had op zijn verzoek minister 
Johan Sauwens het duin als „waardevol 
landschap" gerangschikt, zij het maar 
voorlopig. Op basis van die bescherming 
kon, op last van Sauwens, reeds op 30 ok
tober '92 de bouwwerf worden stilgelegd. 
Jan Loones: ,4.ater werd door de Raad 

van State de bescherming als landschap 

vernietigd verklaard. Intussen was echter 

het duinendecreet van kracht geworden, 

met besluit van de Vlaamse regering van 

15 september 1993, later bevestigd door 

het decreet van bet Vlaams parlement. 

Gelukkig was Mike Hill binnen dit dui

nendecreet opgenomen." 

Tussen 1992 en nu werd ijverig geproce
deerd voor de Raad van State. Op 24 april 
jl. deed de RvS uitspraak in de betwisting. 
J. Loones: ,/n zijn arrest stelt de Raad 

vast dat bij gebrek aan geldig aanvech

ten van de vroegere rangschikking en het 

bouwverbod opgelegd bij het duinende

creet de bouwaanvragers aan de bouw

vergunning hebben verzaakt. Het doel 

lijkt bereikt: Mieke Hill blijft dus onge

schonden bewaard als waardevolle 

duin." 

Jan Loones zal zich verder inzetten voor 

de uitvoering van dit arrest en de zaak op 

de voet volgen. Want je weet maar nooit! 

OOST-VLAANDEREN 
zo. 50 mei LEDE: 11de vu-

Barbecue. In zaal Hofsmeer te Impe. 
Aperitief vanaf I2u. Deelname 400 fr Org.: 
vu-Lede. 

Zo. 30 mei DESTELBERCEN: 
Gelelde natuurwandeling van 3 è 4 km 
langs de Bergenmeersen en de Schetdedijlc 
in Destelbergen-Heusden. Afspraak om 
I4u. aan het Gemeentelijk Ontmoetings
centrum in de Kerkhem. Gratis deelname. 
OrgJ VU-Destelbergen-Heusden i.s.m. Dr 
J. Goossenaertskring. 

Zo. 6 Juni BUGGENHOUT: 
Barbecue. Van i iu.30 tot I9u. in zaal 't 
Torenhof, Buggenhout-Opstal. Org.: VU-
groot-Buggenhout. 

Dl. 15 Juni NINOVE: Paul De 
Ridder over ,,Geschiedenis van Brussel". 
Om 14U.30 in buurthuis te Pollare, 
Hoogstraat 204. Org.: VWG-Ninove. 

Za. 19 Juni GAVERE: 17de 
Zomerbarbecue. Vanaf I9u.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 
Vr. 28 mei TORHOUT: Infover-

gaderingvan het nieuwe WVG-Houtland. 
Om 14u. in zaal Centrum, Beerstraat te 
Torhout. Iedereen is welkom. Vragen en 
info: Werner Vanhout, Gentweg 10, 8210 
Zedelgem (050/20.81.15). 

vr. a Juni BRUGGE: Jaarlijkse uit
reiking van de prijs-Stichting Witteryck, dit 
jaar aan Gaby Lijnkamp-Warrls. Om I9u.30 
In de gotische zaal van het Brugse stad
huis. 

Vr. 4 Juni VEURNE: Debat lijsttre-
kers Oostende-Westhoek. Met o.m. Jan 
Loones. Moderator: Jan Jamt)ers (WB). in 
CC Zonnebloem, Zuidstraat 67. Toegang: 
100 fr. Org.: WB-Veurne-Westkust. 

iUla. 7 Juni ROESELARE: Erfrecht. 
Voordracht door R. Leclercq. Om 14u.30 in 
het Parochiaal Centrum, Kattenstraat 29. 
Org.: VWC-Roeselare. 

Za. 12 Juni DEERLIJK: Her
denking van R. De Clercq. Om 19u. aan het 
grafmonument aan de St.Columbakerk te 
Deerlijk. Met korte toespraak, R. De Clercq-
tlederen, bloemenhulde en prijsuitreiking 
wedstrijd Deeriijkse scholen. Org.: Ie Dien 
Deeriijk. 

Zo. 27 Juni TIELT: Daguitstap 
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.l5. 
Deelname 960 f r (leden) of 1.200 fr (niet-
leden). 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. 

VLAAMS-BRABANT 
vr. 28 mei HOEGAARDEN: Retro-

fuif In zaal Panhuis te Hoegaarden. Met DJ 
Kader Bomea. Vanaf 20u. Org. en info: 
VUJO-Tlenen. 

za. 29 mei SCHERPENHEUVEL-
ZiCHEIM: Met Bert Anciaux naar de zater-
dagmarkt te Scherpenheuvel Samenkomst 
op terras van café Molenhuis om 14u. Alle 
kandidaten, bestuursleden en sympathi
santen op post! Info: Robert Janssens, 
013/78.19.21. 

za. 29 mei IVIEISE: Lentefestijn. 
Vanaf 18u. in Sporthal, Nieuwelaan (zwem
bad) te Melse. Ook op 30/5 vanaf 11u.30. 
org.: vu-Melse-Wolvertem-Oppem. 

LIMBURG 
DO. 27 mei HASSELT: zie Sint-

Truiden, info: VWG-Hasselt, 011/81.11.59. 

Do. 27 mei HEUSDEN-ZOLDER: Zie 
Sint-Truiden, info: WVC-Heusden-Zolder 
011/42.59.95. 

DO. 27 mei SINT-TRUIDEN: 
Daguitstap met 3 VWG-afdelingen per bus 
naar de zes Voerdorpen en omgeving. Met 
gids. Info: vvvc-Sint-Truiden, 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 blaas
kapel. In De Stagmolen. Inschrijven vóór 
5/6 bij bestuursleden. Org.: SMF-Limburg. 
Info: Van Elderen (011/68.76.47). 

ANTWERPEN 
za. 29 mei BONHEIDEN: Bari3e-

cue van Vü-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 BERCHEIM: Daguitstap 
naar Vlaams Toontulnen. Vertrek Berchem-
statlon om 8u. stipt. Aankomst te 
Hoegaarden om 9u.30. Met streeklunch, 
bezoek aan Zoutleeuw. Deelname: 1.350 fn 
Inschrijven vóór 10/5. Org. en info: RA/-
Berchem, 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. 

Vr. 4 Juni EDECEIM: Met FW naar 
de tentoonstelling ,,Antoon Van Dyck". Om 
IOu.45 vóór het museum. Inkomkaart niet 
vergeten. 

Za. 5 Juni IMOL: Opening ten
toonstelling Baskenland-Vlaanderen. Om 
19U.30 In 't Getouw. Gastsprekers: Rik 
Ceyzen, Isabelle De Keyser en Walter 
Luyten. De tentoonstelling loop tot 21 juni 
en is elke dag open, behalve op zaterdag. 
Org.: Rodenbachfonds en 't Getouw. 

za. 12 Juni WOMMELGEIVI: 
Braadfeest van KK Jan Puimège I.s.m. reis-
club Tirol. In de Kastanjelaan 4 te 
Wommelgem. Info: 03/353.68.94, 

zo. 13 juni EDEGEM: Wandeling 
in Zandhoven. Samenkomst Kerkplein 
Elsdonk om 13u.30. Org.: FVV-Edegem. 
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van Ooteghem 
te boek 

Frieda Brepoeis start campagne 
in Bokrrik 

Ruim 250 vrienden en Icennissen van Frieda Brepoeis lavamen de iijsttreldier voor de Kamer in 
iJmburg een hart onder de riem stel<en. Oo/c Bert Anciaux was 'van de ailiantle'. Bij een natje 

en een Breugeliaans droogje werden piannen gesmeed om de po/(t/e(ce concurrentie 
de eerstlcomende weleen te verschaii(en. 

Tiende Gentse 
wandelzoektocht 

Van mei tot augustus organiseert de VU-af-
deiing Cent Centrum-Zuid voor de I0de l<eer 
liaar Wandeizoeictocht. Dit jaar staan zowei 
boeiende als ontspannende veri<enning in de 
typische Heerniswijlc op het programma. Er 
zijn talrijke mooie prijzen te winnen. 

U l<an deelnemen door storting van 150 fr. 
op het rekeningnummer 068-2077640-24 
van Volksunie-Cent Centrum-Zuid. 
De prijsuitreiking zal plaats hebben op zon
dag 3 oktober 1999 tijdens het jaarlijks 
leden- en vriendenfeest. 

VU-verkiezingsfonds '99 
435 - 0271521 - 01 is het rekeningnummer van vzw Volksunie. Op dit nummer 
kunnen financiële bijdragen gestort worden om het verkiezingsfonds van de 
democratische Vlaams-nationalisten te spijzen. 
Er toch nog even aan hennneren dat enkel giften van particulieren toegelaten 
zijn en dit tot een maximumbedrag van 20 000 fr op Jaarbasis Volgens de wet 
mag er geen fiskaal attest worden afgeleverd en moeten giften vanaf 5.000 fr 
geregistreerd (met gepubliceerd) worden door de Volksunie. Ons weekblad ver
meldt de binnengekomen bedragen, voluit met naam en gemeente, onder ini
tialen of naamloos, de schenker duidt zijn keuze daarover zelf aan. 
Dank bij voorbaat' 

Totaal vorige lijsten 

Marcel Lambechts, Mechelen 
Gaspard Van de Vloed, Koningslo 
Hubert Berghs, Maaseik 
Adolf De Leener, Liedekerke 
Ch. Angenon, Gentbrugge 
Raphael Van Den Abeele, St.Martens-Latem 
Luk 0ste, St.-Gonks-Oudenhove 
M Van Herzeele, Kaprijke 
André De Smet, Leuven 
R Glibert-Gyselinck, Gent 

Totaal vierde lyst 

Algemeen totaal 

52.699 

2.500 
1.000 
1.000 
1.000 
2.000 
5.000 
1.000 
1.000 
1 000 

200 

15.700 

75.899 

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

Stilaan nadert het kijk- en leesboek Wilde 

jaren, wilde haren van het Rodenbach-
fonds Oost-Vlaanderen zijn voltooiing. In 
dit boek komt eresenator Oswald Van 
Ooteghem als mens, creatieveling, organi
sator, politicus en Vlaming uit de verf. De 
uitgave bevat een speels vraaggesprek 
met Oswald Van Ooteghem, een levens
beschrijving van hem en zijn voorouders, 
een stuk over de Vlaamse ,,sublieme de
serteurs" onder Napoleon en de Vlaamse 
ontvoogding in de Oost-Vlaamse provin
cieraad vanaf Karel Lodelijk Ledeganck. 
Tevens belicht dit boek de belangrijkste 
politieke en sociaal-culturele initiatieven 
van Oswald Van Ooteghem die de veelzij
digheid en vooruitstrevendheid van de 
Vlaamse beweging na WO II aantonen. 
Het boek zal ongeveer 160 blz. tellen en 
wordt gedrukt op kwaliteitspapier. Er 
werd gekozen voor een eigentijdse vorm
geving met een harde kartonnen kaft en 
ringen. De linkerbladzijde wordt steeds 
geïllustreerd met foto's terwijl de rechter-
bladzijde de eigenlijke tekst bevat. Een 

aantal gedichten en karikaturen van de 

hand van Oswald Van Ootegehem werden 

eveneens opgenomen. 

Bestellen kan door overschrijving van 550 fr. 
(-1- 150 fr. verzendingskosten) op reke
ningnummer 447-0093181-83 van het 
Rodenbachfonds Oost-Vlaanderen, Ben-
nesteeg 4, 2de verdiep, 9000 Gent, met 
vermelding van „boek OVO". Van wie in
tekent voor 4 oktober '99 wordt de naam 
opgenomen in de intekenlijst van het 
boek. 

°» Info: Pascale Barbion, 
tel. 09/225.57.92, fax 09/223.71.87. 

Oswald van 
Ooteghem In 
160 blad
zijden... 
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CVP ontdekt 
Ontwikkelings
samenwerking 

De verklaringen van CVP-voorzitter Van Peel 
over de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
staan volgens VU-fractievoorzitter Paul Van 
Crembergen in schril contrast met de realiteit. 
Na Jarenlang verantwoordelijk te zyn geweest 
voor het ABOS-wanbeleid en de ontoereikende 
financiële middelen, ontdekt de CVP nu plot
seling de 0,7%-norm. En dat terwijl het budget 
onder staatssecretaris Reginald Moreels (CVP) 
een historisch dieptepunt heeft bereikt met 
nauwelijks 0,3% van het BNP Tegen 2010 wihde 
alliantie VU&ID één procent van het BNP be
steden aan internationale samenwerking 
De ABOS-hervorming van staatssecretaris 
Moreels betekent geenszins een veelbeloven
de start voor de internationale samenwerking. 
De nieuwe structuren (de Dienst internationale 
Samenwerking en de Belgische Technische 
Coöperatie) blijven gebukt gaan onder de 
kwaal van de politieke benoemingen Met de 
steun van de CVP gaf Moreels zijn zegen aan 
de overduidelijk politiek samengestelde Raad 
van Bestuur van de BTC. De twaalf zitjes wer
den volgens het klassieke Belgische model 
netjes verdeeld over zes Nederlandstaligen en 
zes Franstaligen, met aan weerszijden van de 
taalgrens telkens twee christen-democraten, 
twee socialisten en twee liberalen. Het is on
begrijpelijk dat Van Peel zich positief uitlaat 
over deze gang van zaken. De Dienst 

Internationale Samenwerking staat trouwens 
hetzelfde te wachten. 
Bovendien "vergeet" Mare Van Peel gemakke-
lijkheidshalve dat de CVP zich in het Vlaams 
parlement tot tweemaal toe heeft uitgespro
ken voor de toewijzing van ontwikkelingssa
menwerking en de overeenstemmende mid
delen aan de deelstaten. Een eerste maal bij 
de goedkeunng van de resoluties over staats
hervorming, een tweede maal bij de motie-
Van Crembergen waann een vertegenwoordi
ging voor de deelstaten wordt opgeëist In de 
Belgische Technische Coöperatie (BTC), in af
wachting van de vooropgestelde de-federali
sering 

Van Crembergen vraagt zich af wat nu eigen
lijk het CVP-standpunt is inzake Ontwikkelings
samenwerking. Uit diverse documenten blijkt 
immers dat de kans groot is dat de hervormin
gen op federaal niveau de internationale 
Samenwerking van het Ministene van de 
Vlaamse Gemeenschap doorkruisen. Vlaams 
minister-president Luc Van den Brande (CVP) 
gaf onlangs toe niet te zyn geraadpleegd door 
z'n partijgenoot Reginald Moreels De Vlaamse 
regering heeft evenmin zelf stappen gezet om 
betrokken te worden bij de hervorming van 
ontwikkelingssamenwerking Op vraag van Paul 
Van Crembergen beloofde hij wel het dossier 
in de toekomst op de voet te volgen. 
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Nieuwe stemproeven 
Opnieuw enkele uitslagen van stemproeven in 
schoolverband waarbij nogmaals de waarschu
wing dat het om peilingen gaat bij doorgaans 
zeer kleine groepen Bovendien zijn de mees
te ondervraagden (nog) niet stemgerechtigd. 
Maar dat komt wel! 

OOSTENDE 
De 76 laatstejaarsleerlingen van het St -
Andreas-instituut in Oostende hielden een 
stembusslag nè een debat met vertegenwoor
digers van zowat alle partijen Het politieke 
project dat In de lessen Geschiedenis past, was 
georganiseerd door twee leraren (Dirk 
Vandekerckhove, geschiedenis en Stefaan 
Coudenys, l<lasslel<e talen). Zij hadden hun leer
lingen de onderwerpen van het debat laten 
kiezen en als voorkeur kwamen uit de bus: het 
politieke bedrijf, milieu en ruimtelijke ordening, 
Oostende, onveiligheidsgevoel en cnminaliteit, 
asielzoekers, staatshervorming, Kosovè. 
Het is niet de eerste keer dat Sint-Andreas-
Oostende de leerlingen stembusklaar maakt 
Vier jaar geleden reeds ging een gelijkaardige 
„les" door. Bij een stemming toen haalden CVP 
en SP de meeste stemmen, gevolgd door VU 
en Agaiev VLD en Vlaams Blok kwamen er toen 
niet aan te pas. Van daar dat het lerarenkorps 
nieuwsgierig naar de uitslag van 1999 uitkeek. 
VU&ID was vertegenwoordigd door Geert 
Lambert en haalde 36,4% van de stemmen, 
gevolgd door de SP (Johan Vandelanotte) 27%, 
VLD (Didier Ramoudt) 10,8%, CVP (Hilde 
Veulemans) 10,8%, Agaiev (Michiel Maertens) 
9,4%, VI. Blok (Koen Bultinck) 4%. 
Achteraf verklaarde een van de leraren de in
druk te hebben dat de leerlingen bij hun keuze 
zich eerder door personen dan door program
ma' s hadden laten leiden 
Vooral Geert Lambert en Johan Vandelanotte 
hadden een zeer goede indruk nagelaten. 
Wellicht ook omdat beiden volledig met 
Oostendse toestanden vergroeid zijn en het 
bovendien nogal goed kunnen uitleggen 

DE HAMVRAAG 
Meer dan 1000 studenten van hogeschool De 
Ham te Mechelen konden via een enquête in 

het studentenblad De Hamvraag hun stem uit
brengen. Op een politiek debat in hun instituut 
werden de resultaten van de peiling bekend
gemaakt. De VLD komt met 15,6% van de 
stemmen als overwinnaar uit de bus op de 
voet gevolgd door VLJ&ID met 15,1%. Het 
Vlaams Blok haalt 14,2%, de CVP 9,9%, Agaiev 
8,2% en SP 5,4% van de stemmen. Anderen zijn 
goed voor 6,3% van de stemmende Hammers. 
Voor de VU&ID nam Els van Weert (lijsttrekker 
Kamer Mechelen-Turnhout) aan het debat deel. 

LIER 
In het Sint-Ursula-instituut te Lier (BSO en TSO) 
werden de zaken enigszins anders aangepakt. 
Daar liepen de vertegenwoordigers van de po
litieke partijen van klas tot klas en beantwoord
den de vragen van de leerlingen. In totaal zo'n 
120 vooral meisjesscholieren en luttele jongens 
bevolken er de 6de en 7de klassen. Geen echt 
debat dus maar vraag en antwoord. Ook hier 
was Els van Weert de woordvoerster. 
Vooraleer de rondgang begon werd gestemd, 
daarbij haalde VU&ID 30% van de stemmen, 
CVP 17%, Agaiev 15%, Vlaams Blok 12%, VLD 
18%, SP 4%, anderen 4%. In de namiddag haal
de de alliantie 64%, VLD 13%, VI. Blok 11%, 
Agaiev 5%, CVP 3%, SP 1%, anderen 5%. 

(mvl) 
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KNACK VERGELIJKT: 
DE PARTUEN EN 
HUN PROGRAAAMA'S 

Hoe wil de SP het asielbeleid invullen? Wat zijn de plannen van de CVP in verband met de 
werkgelegenheid? Wat denkt het Vlaams Blok over ethiek? Op welke manier wil de VLD 
de justitie hervormen? Hoe tekent de Volksunie de staatshervorming uit? Welke oplossingen stelt 
Agaiev voor het mobiliteitsprobleem voor? Knack vergelijkt de programma's van de partijen 
met elkaar. Wat blijft er over als de slogans geschrapt zijn? Twaalf overzichtelijke bladzijden: 
een gids voor de verkiezingen. 

K O R T 

Het interview: Europees waarnemer in Kosovo Carlos 
Westendorp • Frank Vandenbroucke over werkgele
genheid • Wetstraat: het scenario vanaf 14 juni • 
Tuur Van Wallendael over Antwerpen • Economie: 
de groeiende gaten in de arbeidsmarkt • Serie: de pil 
• Document: de partijen en hun programma's • 
Film: ontmoeting met Sean Connery • Kunst: 
"Trouble Spot. Painting" • Biologie: plantenpiraterij 
in het oerwoud • Sport: radioreporter Clem 
Vanwonterghem over Standard • Wereld: de 
regeringscrisis in Nederland, de verkiezingen in 
Israël, de problemen van de Tsjechische president 
Vaclav Havel • Document: soigneur Willy Voet over 
dertig jaar doping in het wielrennen. 

WEEKEND KNACK: Warhol-mania -1- de nieuwste horloges -t- Fawlty Towers in Tibet -1- het nest van Marina Abramovic 
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Nog nooit een boekje gezien dat er zo smakelijk uitziet dat je het 
op zou willen eten? Neem dan zeker 'Chocolade. Het ultieme ge
nieten' eens ter hand. Dit kleine hebbedingetje bevat naast een 
zeer korte geschiedenis van de chocola ook een aantal citaten van 
beroemde personen over de lekkernij. Overbodig eraan toe te voe
gen dat dit kleinood ook enkele recepten bevat. Leuk! 
c» Chocolade. Het ultieme genieten. Uitg. Lannoo • Tielt. 

1998. 126 (mini)blz., 180 fr. 

'Het grote boek van de rust' en 'Het kleine boek van de rust' liggen 
al enkele maanden in de boekhandel. Beiden zijn geschreven en 
samengesteld door Paul Wilson, de 'goeroe van de rust'. Eerste 
voorwaarde om tot rust te komen is de tijd te nemen om dit boek 

KORT IN DE KIJKER 

te lezen. Het vraagt enige studie om je de rustgevende technieken 
- zo'n 120-tal - uit het grote boek eigen te maken. Sommige me
thoden lijken zo uit de betere kwakzalverij geplukt. Dat beseft ook 
Wilson die de lezer vraagt de achterdocht geen kans te geven en de 
technieken toch maar eens te proberen. In het kleine boekje staan 
een aantal levenswijsheden die er meestal op neerkomen te leren 
genieten van het kleine. Zoals de geur van lavendel en de kleur van 
blauw. 

c» Het grote boek van de rust Paul Wilson. Uitg. Archipel • 

Amsterdam. 1998. 342 bh., 799 fr. Van dezelfde auteur en 

uitgever: Het kleine boek van de rust. 1998. 200 fr. 

In de rubriek: verdere voorstelling geheel overbodig wegens ge

kend en meerdere malen goedgekeurd: 

c» Kijk eens naar het vogeltje de achtste bundel cursief|es van 

Louis Verbeeck waarin hij op de hem gekende wijze mild afrekent 

met de wereld rondom hem. (Uitg. Davidsfonds - Leuven. 1998. 

lllblz.,425 fr. 

c» Spijbelen/Haasje over en Kraaltjes Rijgen/Een toontje lager zijn 

twee nieuwe delen in het - hoeft het nog gezegd? - fraai heruitge

geven repertoire van Simon Carmiggelt. Beide delen verschenen 

eind jaren '50 voor de eerste keer. (Uitg. De Arbeiderspers -

Amsterdam. 1999. Resp. 217 en 222 blz., 699 fr per deel). 

Duimen 
voor Vanessa! 

• CULTUUR • 

Voor de 22-jarige Vanessa Chinitor uit 
Dendermonde zijn dit de drukste en boei
endste dagen van haar leven. Zij die ooit 
aan een zangwedstrijd meedongen en er 
een prijs behaalden weten wat ik bedoel: 
de gevolgen zijn vóóral onverwacht en je 
bent op dat alles te weinig voorbereid. 
Hoewel Vanessa hier dan toch een been
tje voor heeft: na drie jaar Handel aan het 
welbekende St.-Vincentiusinstituut te 
Gijzegem („waar ook ik mijn middelba

re school liep" vertelde haar moeder ons) 
koos Vanessa voor de vierjarige showbizz-
opleiding te Oostende. Een gok mis
schien van een vijftienjarige, waar velen 
zouden kiezen voor éérst een diploma en 
vaste job. Tijdens deze jaren leerde zij 
heel wat mensen kennen. Haar overtui
gende stem en haar frêle voorkomen 
overtuigden het producersduo Ilja en 
John Terra: „Wij zochten vooral een ta
lentvol uitvoerend artiest want wij had
den een twintigtal degelijke liederen lig
gen van de Zweedse Emma Philippa. Deze 
wou van hieruit een artistieke loopbaan 
uitbouwen. Wat haar niet echt lukte en 
dan maar terugkeerde." 

BIJ DE VLEET 

Het producersduo had de samenwerking 
met Vanessa eerder als een meerjarenplan 
gezien en haar rustig met de nummers 
vertrouwd gemaakt. In september van 
vorig jaar verscheen haar debuutsingeltje 
In al mijn dromen dat het niet onaardig 
deed bij de Vlaamse zenders en het pu
bliek. Men vroeg haar voor niet minder 
dan zes televisieoptredens. Met Verdoofd 

en verblind bevestigde Vanessa haar ta
lent, haar deelname aan de selectie voor 
Eurosong was een voltreffer: zij won het 
gebeuren op veel evenwaardige kandida
ten uit de meest verscheidene stijlen, van 
discopop Alana Dante tot Martine 
Foutert, en anderzijds de jongens van 
Voice Male. 

Men trok dus meteen de studio in, op de 
zeer hedendaagse muziekjes en bewer
kingen van Wim Claes. Vanessa stelde met 
haar ploeg deze eerste ceedee voor in de 
Romrée te Grimbergen. TV 1-producer 
Chris Fastenakels prees hen om de ver
scheidenheid en het niveau met interna
tionale allure die deze plaat haalt. Voor de 
velen die van songfestivalliedjes houden: 

op dit schijfje staan naast Like the wind 

nog drie nummers die makkelijk hadden 
kunnen opgespaard worden om volgende 
jaren aan deze wedstrijd mee te doen. 
Kortom: singelhitjes bij de vleet. Maar 
ook het akoestisch omlijste Coming 

around en het poëtische Why mogen er 
zijn, als luistemummers voor rustige mo
menten. Inmiddels stelde Vanessa op de 
VRT de 23 nummers van de deelnemende 

Vanessa, het begin van een grote carrière... 

landen als videoclips voor. En zaterdag 29 
mei is ze te Jeruzalem: hopelijk stijl- en 
smaakvol, als in de preselecties. En al 
zingt ze er niet in het Nederiands, toch 
duimen wij voor Vanessa. Een beetje 
chauvinisme mag... 

Sergius 

Van Immerseels nieuwe uitdaging 
heet Beethoven 

Jos Van Immerseel bespeelt davecimbel, 
orgel en pianoforte. Hij is driftig op zoek 
naar een Erardvleugel die precies bij 
Debussy past, geeft bij de Elisabeth-
wedstrijd scherpe kritiek die hem niet al
tijd in dank wordt afgenomen, haaft het 
stof van Mozarts painoconcerten af, 
kruidt sonates van het genie uit Salzburg 
met geestige commentaar, en vindt het 
gepaste instrumentarium en klankbeeld 
voor Schuberts symfonieën. De jongste 
tijd is de duivelskunstenaar aan het plui
zen in het notenbeeld van Beethoven. In 
het Brusselse Lunatheater, zijn vaste stek, 
vertolkte hij in één project de hele reeks 
symfonieën en pianoconcerten. Nooft 
graafde iemand zo diep naar authentici
teit en nooit was het klankbeeld zo ver
rassend. 

Van Immerseel sluit zijn project af in het 
PSK. Hij opent met Beethovens derde 
pianoconcert. Er wordt wel gezegd dat 
Beethoven hier afstapt van de Spielerei 

van zijn voorgangers en voor een emotio
nele inbreng vanuit de buik zorgt. Ik wil 
die theorie best bijtreden. Alleen heb ik 
door de poëtische aanpak van Van 

Immerseel, de lichte toets, het intimis-
tisch karakter, en het uitgedunde orkest 
voortdurend de indruk te zitten luisteren 
naar een pianoconcert van Mozart, maar 
geschreven door de hand van Beethoven. 
Geen groots fresco hier, maar een minia
tuur, geen tegendraadse of rebelse 
Beethoven, maar een man die glimlacht 
en mijmert en die bij het besluiteren van 
Mozarts klavierconcert KV 491 uitroept: 
„Zoiets zal ik nooit aankunnen". Van 
Immerseel buigt zich over zijn pianoforte 
en laat de muziek zingen. Als alle muziek 
dansmuziek is, liggen de bewijzen hier 
voor het rapen. Ik vraag me af of de intie
me klank van de pianoforte zal opgewas
sen zijn tegen een zaal gevuld met 2.000 
aanwezigen. Maar Van Immerseel houdt 
de spankracht zo hoog dat wegdromen 
niet kan. En Anima Eterna dialogeert met 
het klavier als een gelijkgestemde vriend. 
Beethovens negende is van een andere 
zeggingskracht. Hier spreekt een man die 
de hemel gaat bestormen. Van de negen
de wordt gezegd dat de eerste delen een 
aanzet vormen tot Schillers beroemde 
Ode an die Freude. Maar niet zo bij Van 

Immerseel die elk onderdeel als volwaar
dig beschouwt en met de luisteraar op 
avontuur trekt. Applaus tussen de ver
schillende delen is hier geen heiligschen
nis. Het eerste deel is het werk van een 
meesterarchitect die een cel uitspint tot 
een web vol clair-obscur, soms afgebeten 
of vloeiend, maar nooit gepolijst of vrij
blijvend. In het scherzo schrijven contra
bas en fagot een parodie op het soldates
ke en het zangerige adagio is hier een 
puur engelenlied, wellicht een van de 
mooiste bladzijden die Beethoven ooit 
schreef. En dan komt Schillers ode: een 

l/an Immerseel: pluizen In Beethoven 

trage aanhef met het Alle Menschen wer

den Briider als credo en climax. Het koor 
is schitterend, de solisten goed ingepast, 
de pauken en blazers fel, de strijkers zan
gerig. De negende: hier niet de zoveelste 
doordruk van wat we kennen en meezin
gen, maar een zoektocht en een belevenis 
waarvoor het verraste pubUek dankt met 
een minutenlange ovatie. Weer een mo
ment om te koesteren. 

(wdb) 

11 
27 mei 1999 



THE MUMMY 

1290 V. Chr, Thebes. De minnares van depharao en haar gelief

de, de priester Imhotep, vermoorden depharao. Daarna doodt ze 

zichzelf, en bij wordt samen met zijn troepen levend gemummifi

ceerd. Imhotep wordt begraven in Hamunaptra, dichtbij nogal 

wat schatten van de pharao, en de voorspelling is, dat wanneer 

Imhotep ooit bevrijd wordt uit zijn aardse gevangenis, er tien 

plagen over Egypte zullen komen. 

1920 n. Chr: zowat elke avonturier zit in de Egyptische bodem te 

wroeten. Een eerder onwaarschijnlijk verhaal volgt. Zeker is dat 

de afdeling 'speciale effecten' een grote inbreng heeft gehad. 

Maakte Stephen Sommers nu komedie, een thriller of een griezel

film? Wij weten het niet, wat alleszins betekent dat deze prent in 

O 'IJ, 

'̂" Psycho Psycho is de eerste film in een reel<s 
van Alfred Hitchcocl<. Nadien volgt nog Shadow of a 
Doubt uit 1945, zondag om 22u het eerste deel van 
een portret dat met de titel Alfred the Great werd be
dacht, nadien om 23u. Rear Window uit 1954 en zondag 
om 25u. volgt nog North by Northwest uit 1959. Zat. 
29 mei, BBC 2 om 23u.ao 

^-^:^ The story of Mr. Bean Documentaire waarin 
Rowan Atkinson praat over de creatie en de evolutie van 
het l<omlsche typetje ivir. Bean. Met interviews met be
wonderaars (Burt Reynolds, Conan O'Brien en Ben Elton) 
en fragmenten uit komische senes. Zon. 30 me!. 
Canvas om 23U.05 

'•'ssv De eeuw van de clip Gevaheerde thema
avond waarin, met het einde van het millennium in 
zicht, teruggeblikt wordt op de ontwikkeling van de vi
deoclip Maan. 31 mei, Ned. 2 om 20u.i5 

'•fe=> Naked Bhts sociaal drama van Mike Leigh uit 
1993, met David Thewlis, Leley Sharp en Claire Skinner. 
Johnny, een cynische en immorele werkloze uit 
Manchester, zwerft door de straten van Londen en valt 
de mensen lastig met zin pseudo-fllosofische praatjes. 
Deze vlijmscherpe karakterstudie werd op het festival 
van Cannes 1993 bekroond met de prijzen voor beste 
regie en beste acteur. Dins. 1 Juni, Canvas om 
22U.45 

Faizura Balk en 

lona Skye in 'Gas, 

Good Lodging', 

woens. 2 Juni, 

canvas om 2lu.30 

^i:s=v Panorama Twee actuele reportages komen 
aan bod in deze editie van Panorama- de (on)veiilgheld 
op de Brusselse trams en metro's en de standpunten en 
verwachtingen van jonge mensen in het vooruitzicht 
van de verkiezingen op 13 juni. Dond. 3 Juni, TV1 om 
22U.15 

^-'s=i' Salvador Op ware gebeurtenissen gebaseerde 
Amerikaanse film van Oliver Stone uit 1986, met James 
Woods, James BelushI, Michael Murphy en John Savage. 
1980. De werkloze fotojournalist Richard Boyle reist 
samen met dr. Rock, een deejay, naar El Salvador De 
bevolking wordt er onderdrukt door de dictatoriale re
gering, die financiële en militaire steun geniet van de 
Amenkanen. Boyle en Rock worden geconfronteerd met 
geweld en onrecht en raken betrokken bij de gebeurte
nissen. Onevenwichtig, maar boeiend drama. Vrij. 
4 Juni, Kanaal 2 om 2lu.20 

NiEUW IN DE BIOS 

de drie genres door de mand valt. Dat betekent niet dat er geen 

leuke passages inzitten. De openingsscène bevat bv. genoeg actie 

en melodrama om een hele weekendfilm mee te vullen. (**) 

ENTRAPMENT 

Sean Connery is een meester-inbreker die gewoonlijk alleen 

werkt. Zeta is een verzekeringsdetective, die achter Connery aan

gaat, wanneer op een erg originele manier een Rembrandt wordt 

gestolen in New York. De actie verplaatst zich dan naar Londen. 

Het is veertien dagen voor het millenium. Connery dringt de 

slaapkamer van Zeta binnen en ontvoert haar naar zijn kasteel 

in Schotland. Dan gaan de twee, die elkaar voor geen cent ver

trouwen, samen een diefstal plannen. Het gestolen artifact, een 

Chinees masker, wordt verkocht in Maleisië. Daar ontvouwt Zeta 

haar plannen om een computerinbraak te doen in Kuala 

Lumpur Een en ander draait rond het millenium en het over

schrijven van geld, véél geld. Goeie acteursprestaties van het 

tweetal, maar daar blijft het ook bij. Je vraagt je af waarom Sean 

Connery een film als deze maakt. Mogelijk was het om de mooie 

Catherine Zeta-Jones • die schitterde in 'The mask ofZorro - een 

plezier te doen. 'Entrapment' is een simpele avonturenfilm, die 

ook veertig jaar geleden gemaakt had kunnen zijn. (**) 

Willem Sneer 

• MEDIA • 

Voetbal en Ronde 
voor iedereen 

sÊ, De Vlaamse regering keurde enkele 
weken geleden een lijst goed van de eve
nementen die verplicht gratis moeten 
worden uitgezonden in heel Vlaanderen. 
De Europese richtlijn 'Televisie zonder 
grenzen' bepaalt dat iedere lidstaat afzon
derlijk - voor België beslissen Vlaanderen 
en Wallonië los van elkaar - maatregelen 
kan treffen om te garanderen dat de be
volking 'belangrijke' evenementen via de 
televisie gratis kan bekijken. 
Echte nieuwigheden bevat de lijst niet. 
Op de Koningin Elisabethwedstrijd na 
staan er uitsluitend sportmanifestaties op. 
Het WK- en EK-voetbal, de wedstrijden 
van de Rode Duivels, maar ook de 
Europese wedstrijden waaraan een club-
team uit België deelneemt. Voorts ook de 
halve finales en de finale van de Beker van 
België. Het wielrennen is eveneens pro
minent aanwezig. Niet alleen de Ronde 
van Frankrijk en het BK moeten overal te 
zien zijn, maar ook de wereldbekerklas
siekers Milaan-San Remo, Ronde van 
Vlaanderen, Parijs-Roubabc en Luik-
Bastenaken-Luik vallen onder deze maat
regel. Tot slot moeten ook het veldrijden 

en een beperkt aantal wedstrijden uit de 
atletiek, het judo, het tennis en het zwem
men vrij worden verspreid. Van de gemo
toriseerde sporten dienen enkel de GP FI 
van België en de GP's motorcross te wor
den uitgezonden. De lijst moet nog wor
den goedgekeurd door de Raad van State. 
Zelfs als de uitzendrechten in handen zijn 
van abonnee-TV zoals Canal-\-, dan moet 
de verspreiding gegarandeerd worden. 
Over de uitzendingen van de Champions 
League zal de eerste jaren al weinig dis
cussie bestaan: de VRT verwierf de rech
ten tot 2003 en legde daar 120 miljoen fr. 
voor neer. In ruil daarvoor krijgt het 
openbare net wel 33 wedstrijddagen aan
geboden met de grootste en beste clubs 
uit heel Europa. In de nabije toekomst zal 
KRCGenk waarschijnlijk aan deze compe
titie deelnemen. Omdat er, zeker aan het 
begin van het seizoen, veel uitzendingen 
zijn, zullen de wedstrijden nu eens op 
Canvas, dan weer op TVl te zien zijn. 
Daar zal trouwens ook de Tour een vaste 
stek vinden. 

Goed nieuws voor mensen die tijdens 
de zomermaanden genieten van een wel-

Voetbalminnenó Vlaanderen mag op beide 
oren slapen: de Champions League blijft vrij 

en op de openbare omroep te bekijken. 

verdiende vakantie: 'De collega's' zijn dan 
op het scherm te zien. Dockx, Van Hie, De 
Pesser en de anderen teisteren dan weer 
elkaar op ons scherm. En doen ons nos
talgisch terugblikken naar wat een van 
Vlaanderens meest te smaken TV-reeksen 
was. Deze TVl-zomer mag dan wel 
'Margrietloos' worden, hij bevat niet 
enkel herhalingen. Het net voor de spon
tane genieters zal de Vlaming ook nieuwe 
programma's als 'Zomerliefde' (zon, zee 
en net-geen-sex), 'Kamp '99' (BV's in de 
Ardennen) en 'Groeten uit Leut' (langs 
Vlaamsche wegen) voorgeschoteld krij
gen. 
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Het is me wat, dat 'spontaan genie
ten' en het 'meerwaarde zoeken'. 
De eerste activiteit - In zover daar
van sprake - dient volgens de 
CensKd/3m-onderzoeken te gebeu
ren voor het TVl-scherm En leder 
programma waarbij niet spontaan 
genoten kan worden, wordt er dan 
ook gebannen. In onze huiskamer 
bleven wat TVl betreft enkel nog 
'Man bijt hond', 'Panorama' en een 
uitzonderlijke 'De zevende dag' over. 
Dat betekent niet dat de andere 
programma's geen spontane gevoe
lens bij ons losweken: ergernis, bij
voorbeeld, steekt zeer frequent en 
ai even spontaan de kop op. 
De hokjesgeest gaat bij de VRT te
genwoordig zo ver dat zelfs de dui
dingsprogramma's moeten worden 
afgestemd op de doelgroep. 
'Panorama' is daar met het eerste, 
maar wel het meest opvallende 
slachtoffer van, Het actualiteitenma
gazine zal een facelift ondergaan 
zodat ook bij duiding voortaan spon
taan te genieten valt. We wachten 
af, maar niet zonder enige achter
docht. 'Duiding' en 'spontaan' lijken 
ons immers twee begrippen die 
moeilijk te verzoenen zijn. Of toch: 
,,Goedenavond beste kijkers. 
Vandaag gaan wij iets dieper in op 

de gevolgen van de overstromingen, 
De oorzaak is meer water In de rivie
ren. Dat komt omdat het regent. 
Regen is goed voor de bloemen En 
in straten die blank staan kan je bij
zonder goed spelevaren. Geniet u 
spontaan met ons mee?" Om maar 
niet te denken aan alle afwijkingen 
die we na de herziening weer te ver

een thema-avond klaar. Om maar 
iets te noemen. En laat het door
gaans boeiende 'Ter Zake' eindelijk 
meedraaien in de nachtelijke 
nieuwscarrousel, desnoods alleen op 
Canvas. Dan zouden meer mensen 
kunnen vaststellen dat de premier 
een website heeft - een erg oubolli
ge overigens - en dat hij haar slechts 

Keukengeheimen 
werken zullen krijgen In een inter
view met het weekblad Humo maak
te bijna-gewezen TV-directeur Plet 
Van Roe er zich kwaad over dat in
tellectuelen wel eens durfden oppe
ren dat programma's voor het brede 
publiek niet op de openbare omroep 
thuishoren. Dat de meesten onder 
hen dat doen onder het argument 
dat de commerciële omroep hetzelf
de aanbiedt zonder dat er ook maar 
een frank belastinggeld naartoe 
gaat, vertelde hij er niet bij. 
Nee, dan Canvas Hoewei er kan hier 
en daar nog wel geschaafd worden 
in het aanbod: laat dat idee van de 
noodzakelijk geachte praatshow nu 
eens varen en stoom van tijd tot tijd 

Terzake, dinsdag 18 mei 1999, Canvas 

met twee vingers op het klavier kan 
openen. De manier waarop Dehaene 
haar - geoefend gekunsteld - voor
stelde was kostelijk. Het moet ook u 
trouwens zijn opgevallen dat de eer
ste minister na meer dan 3,5 jaar 
'Geen commentaar' weer perfect 
wordt opgevoerd in zijn 'joviale kerel 
des volks'-nummertje. De 'paling in 
't groen' levert hem gegarandeerd 
een pak stemmen op. Jammer al
leen dat daar weer zo weinig mee 
gedaan zal worden. Het parlement 
wacht al twee legisiaturen op 
Dehaenes keukengeheimen. Ver
geefs. Met welke teller werd er ove
rigens gewerkt in het parlement? 

Krik 
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Schuldig verzuim 
Onlangs zag ik een stukje van Mariene de 
Wouters' VTM-progrannma „De eeuwige 
strijd" Het handelde over liet gereclit, 
met alle pro's en contra's 
Persoonlijk durf en wil ik absoluut niet 
zeggen dat heel het gerecht ,,stinkt". 
Toch meen ik, samen met anderen open 
deuren intrappend, dat het gerecht zich 

geregeld ongeloofwaardig voorstelt, zich 
inconsequent gedraagt En dat het dan 
de kop van jut wordt! Eigen schuld, dikke 
bult. 
Nog niet zo lang geleden werd er in 
Wallonië een persoon wegens schuldig 
verzuim vervolgd Hij had nagelaten een 
minderjang meisje dat door drie vrouwen 
werd gemolesteerd te helpen. 
Het gerecht was er als de kippen bij 

Terecht! Zo'n levensbedreigende geweld
daden kan en mag niemand laten gebeu
ren Maar tot op vandaag zijn de mannen 
die Michel Vandenbosch, het boegbeeld 
van Gaia, in het Anderlechtse slachthuis 
op een kampbeulachtige manier aanpak
ten nog steeds met ondervraagd Het ge
recht kent hun namen En wat is tegen de 
politiemensen die monkelend lieten betij
en ondertussen ondernomen? De „orde

bewakers" pleegden net zoals in Wallonië 
schuldig verzuim 
En wat meer is, in de molestatiezaak 
Vandenbosch plegen die verantwoordelij
ke gerechtsdienaars eveneens schuldig 
verzuim. 

Joris Frederickx, 
Vosselaar 

• WEDERWOORD • 

Louter toeval 
Het Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen heeft in de loop van febru
ari jl. een bespreking gewijd aan de reso
luties van de Commissie Staatsher

vorming van het Vlaams parlement. In het 
verslag dd. 25/2/99 van die bespreking dat 
midden mei rondgestuurd werd, lezen 
wij: „Het OW herhaalt dat na de verkie
zingen geen enkele Vlaamse partij mag 
toetreden tot een nieuwe federale rege
ring, indien de Franstaligen weigeren ak
koord te gaan met de verdere overdracht 
van bevoegdheden naar de Vlaamse 
Gemeenschap, de splitsing van de sociale 
zekerheid en een volledig fiscale autono
mie voor de deelstaten - zowel voor in
ning als voor besteding der fondsen - die 
beantwoordt aan hun bevoegdheden. Het 
OW zal de kiezer vragen om er goed op 
te letten welke partijen zich daartoe ver
binden." 

Dat de zgn. niet-partijpolitieke Vlaamse 
beweging opmerkingen formuleert en 
haar standpunten bij de Vlaamse politieke 
partijen bepleit, is normaal. Dat ze deze 
partijen een bepaalde tactiek wil opdrin
gen, is dat veel minder. 
Dat een eis zoals hierboven beschreven, 
gesneden brood is voor alleen maar het 
Vlaams Blok, zal wel louter toeval zijn. 

Willy Cobbaut, 
Baardegem 

Fransiciljons op 
internet 
Ze zijn nog niet verdwenen, de franskil
jonse elitaire sport- en andere clubs in 
Vlaanderen. 

Vandaag opent de franskiljonse kaste uit 
Gent, Antwerpen, Knokke, Kortrijk enz... 
een nieuw offensief met een Franstalige 
site op het internet. Hiervoor kregen ze 
een eerste subsidie van 150.000 fr. van 
Laurette Onckelinx (PS) namens de 
Franse gemeenschap. 
Weeral de zoveelste schending van het 
territorialiteitsprincipe door een Waalse 
PS-minister Leve de Franstalige solidari
teit tussen arbeiders en bourgeois! De in
ternationale klassensolidariteit is voor de 
PS dood en begraven. 
De franskiljons beseffen dat vandaag vele 
van hun initiatieven in Vlaanderen in be
perkte kring doorgingen wegens een ge
brek aan bekendheid. Nu, met het nieuwe 
medium internet, gaan ze meer werken 
aan de interne communicatie tussen de 
verschillende groepen in de Vlaamse ste
den. Met hun nieuwe site willen ze zoveel 
mogelijk franskiljonse activiteiten in 
Vlaanderen groeperen en bekendmaken. 
Op drie maanden tijd kregen ze reeds 
3.000 bezoekers over de vloer. De site 
geeft een goed overzicht van de franskil
jonse culturele verenigingen, hun sport

clubs, Franstalige boekhandels, Franstalig 
privé-onderwijs in Vlaanderen en de 
franskiljonse pers. De meest franskiljonse 
verenigingen treft men aan in Gent, 
Antwerpen, Kortrijk, Knokke en De Panne 
maar ook in provinciesteden zoals 
Geraardsbergen. 

De vereniging die alles coördineert is de 
vzw Association pour la Promotion de la 

Francophonie en Flandre - APFF 
(Vereniging voor de Bevordering van de 
Franstaligheid in Vlaanderen). Haar maat
schappelijke zetel is gelegen aan de 
Spreeuwenlaan 12 in 8420 De Haan, tel. 
059/23.77.01, fax 059/23.77.02. Internet: 
www.dmnet.be/ndf, e-post: apff@dmnet.be. 
Deze fi^nskiljons geven een tweemaande
lijks tijdschrift Nouvelles de Flandre uit. 
Voor 500 fr. kan men een jaarbonnement 
nemen. 

Luc Van den Weygaert, 
Hove 

Kosova 
De boodschap „Nooit meer oorlog" op 
mijn T-truitje (WIJ, 13 mei jl.) kan inder
daad niet misverstaan worden. Daarom 
had ik het ook aan op het Eurofeest. Ik 
vind dat de VU in het kader van de 
Kosova-crisis het „Nooit meer oorlog" 
onvoldoende beleeft. De Navo moet im
mers onmiddellijk en zonder meer stop
pen met bombardementen. Vrede bereik 
je niet met bommen. Bommen zijn oor
log. En ik ben zeker ook geen supporter 
van Milosevic. Maar die man heeft in het 
verleden al zo'n slechte reputatie opge
bouwd, dat men het in Kosova nooit 
zover had mogen laten komen. Maar de 
wereldgemeenschap vindt nu eenmaal 
dat niet mag tussengekomen worden in 
binnenlandse aangelegenheden, zelfs al 
worden de mensenrechten in de ergste 
mate geschonden door een gekozen dic
tator. Zulke „mensen" moeten internatio
naal berecht worden. 
Hier mogen geen onschuldige slacht
offers vallen door een bommenoorlog. 
„Nooit meer oorlog" is radicaal pacifis
me. „Nooit meer oorlog" betekent on
voorwaardelijk stoppen met bommen. 

Winfried Vangramberen, 
Rumst 

wapenhandel 
Wapenhandel is niet populair en iedereen 
is er schijnbaar en met recht tegen! 
Behalve wie er zijn brood mee verdient. 
(WIJ, 20 mei jl. - Barco veroordeeld). 

Schijnheilig dat België angstvallig ver
zwijgt wat zijn aandeel is in de wapenhan
del. Omdat het onderwerp politiek gezien 
zo gevoelig ligt bij de bevolking. Wanneer 
wapenproductie hier weg valt, zal gelijk 
welk ander land deze met plezier overne
men. Wapenhandel eenzijdig beperken is 

belachelijk, als géén internationale rege
ling van de wapenhandel bestaat. 
Tegenstanders van wapenproduktie berei
ken alleen dat de in Belgiè naar schatting 
7.000 directe banen, plus een flink deel 
der 20.000 bij de toeleveranciers, zouden 
verdwijnen. Waar begint de wapenpro
duktie? Ook die vraag moet bekeken wor
den. Bij de grondstoffen en de vele toele
veringsbedrijven? Burgerproducten die in 
een oorlog gebruikt worden? 
Het emotioneel gedoe om geen wapen
produktie te willen openUjk erkermen of 
ze aan te vechten dient omgezet in inter
nationale afspraken. Lijkt utopisch, want 
er zal altijd iemand zijn die ze wil produ
ceren en verkopen. 

Waarom er niet openlijk voor uitkomen 
en grondiger toezien dat wapens niet in 
verkeerde handen vallen. Lijkt er sterk op 
dat de huidige geheimhouding precies 

een reden is om stiekem te leveren waar 
het niet mag. Het beste is de wapenpro-
ducenten in landen te houden die er ern
stig op waken waar hun oorlogstuig naar 
toe gaat. 

Wapenhandelaars worden rijk met de mi
serie die hun wapens scheppen? Dat is nu 
eenmaal noodlottig en niet te loochenen. 
Aan de andere kant zijn de duizenden 
werknemers blij dat ze in de oorlogsin
dustrie werk hebben. Schep eerst ander 
werk en sluit dan de wapenfabrieken. 

Willy Degheldere 
Brugge 13 

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

Nationalisme lioeft niet meer te rijmen op egoïsme, fanatisme, conservatisme. 

Nog 2 weiten en nationalisme lun rijmen op 
realisme, pacifisme, humanisme! 

Patrik Vankrunkelsven 
lijsttrekker Senaat 

Geert Bourgeois 
lijsttrekker Kamer 

Kortrijk-Roeselare-Tielt 
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Op kop 
Jean-iVlarie Booaert 
Vlaams parlement 

Met bijna 3.100 
voorkeurstem
men werd Jean-
Marie Bogaert 
n949) bijde vo-
nge verkiezingen 
naar het Vlaams 
parlement afge
vaardigd. 
Het was de voor-
iopige kroon op 
een puike politie
ke loopbaan bij 
de VU. 

In 1977 ai werd 
hij gemeente
raadslid, later 
zelfs schepen 

van Sociale Zaken Ook bracht hij twee termijnen door in 
de West-Vlaamse provincieraad, waar hij van 1991 tot 
1995 fractieleider was. Hij kijkt er graag op terug omdat 
de collega's uit de fractie ook echte vrienden werden 
Jean-Mane heeft de jongste jaren met stilgezeten, bij 
de dossiers over werkgelegenheid en economie, open
bare werken en verkeer liet hij zich kennen ais een geïn
teresseerde en goed geïnformeerd parlementslid Maar 
ook op het staatsvormende vlak is hij duidelijk. ,,Dat 
blijft voor de VU een essentiële opdracht. Diegenen die 
met ons aan tafel willen zitten, moeten dat beseffen." 
In zijn vrije tijd denkt Jean-Mane aan een gezonde geest 
in een gezond lichaam: samen met anderen stippelt hij 
wandei- en fietsroutes uit Om de verloren caioneên 
achteraf weer bij te winnen tijdens een uitstapje met de 
reuzen van het Gilde der Poorters van Sint-Kruis, waar
van Jean-Marie deken is. 

Patrick De Croote 
Kamer 

„Ik heb me in 1978 bij 
de VU aangesloten 
omdat 'den Hugo' net 
een geweldige toe
spraak had gehouden 
Overbodig eraan toe te 
voegen dat ik Hugo 
ScMtz bedoel " Dat zegt 
Patrick De Croote 
ri958) lijsttrekker voor 
de Kamer in het arron
dissement Brugge By de 
verkiezingen van 1-995 
haalde hij voor die lijst 

bijna 2 800 voorkeurstemmen Politiek gaat zijn bijzon
dere interesse uit naar Sociale Zaken, Onderwijs en een 
goed bestuur ,,Daaronder versta ik ook het vertalen van 
het politiek jargon in een voor de burgers begrijpelijke 
taal Wetten zijn toch vaak met te begrijpen!" verduide
lijkt hij Patnck hoopt dat de kiezer op 13 juni voor 
VU&ID zal stemmen. „De VU heeft al dikwijls gelijk 
gehad" zegt hij, ,,het wordt tijd dat de partij nu ook het 
gelijk van de burger krijgt " En wat mocht hij ooit eer
ste minister worden? ,,lk zou onmiddellijk alle bevoegd
heden overhevelen naar de deelstaten" luidt het. Ook 
Patrick is een sportieve lijsttrekker. Deze onderwijzer 
traint de voetballende jeugd van KM Torhouten Daring 
Ruddervoorde en de Ruddervoordse volleybalclub 
RUVO. Om hem te kunnen volgen moetje geoefend zijn 
want ook de marathon is voor hem een haalbare af
stand Nu nog de spnnt naar 13 juni! 

14 

Zetduivel: 

voetbalgenke stad 

Toch vreemd dat die belastingaangifte 

altijd te laat is en de overschrijvingsfor

mulieren altijd op tijd ... 

© 

Als die teller geen goed georganiseerde 

verkiezingsstunt was, wordt het dan niet 

echt tijd voor een wissel aan de top? 

© 

Premier goed in vertelsels! 

• VERKIEZINGEN 1999 • 

Joel Boussemaere (°1951) is een buiten
beentje in deze rubriek. In het arrondis
sement Brugge zijn er immers maar vier 
zitjes in de Kamer te verdelen. En was er 
dus geen vijfde 'effectieve' kandidaat. 
Zoals in alle andere kieskringen zijn er 
wél zes opvolgers - België zit soms toch 
zo heerlijk logisch in elkaar! - en daarvan 
koos WIJ dus de vijfde. Joel weet dat hij 
behoudens een mirakel niet in het parle-

Joël Boussemaere, vijföe opvolger 
Kamer, Brugge 

Oog voor 
het alledaagse 

ment geraakt, maar beschouwt zijn kandi
datuur als steun voor de partij. 
Joel is directeur van de gemeentelijke ba
sisschool in Zuienkerke en hij steekt zijn 
vrije tijd in tal van verenigingen gaande 
van de cultuurraad over de Gulden-
sporenmarathon tot de volleybalclub. 
„Daarnaast ben ik verantwoordelijk uitge
ver van het heemkundig tijdschrift 
'Heemstede', inmiddels in de vijfde jaar
gang en niet geheel zonder succes" zegt 
hij trots. Joel heeft ook al enkele educa
tieve kinderboeken op zijn naam staan: 
eentje over het 100-jarig bestaan van de 
Zeebrugse haven, een ander over de ma
rathon. 

VLAAMSE VARKENS 
Ook Joel heeft zich bij de VU aangesloten 
naar aanleiding van de Leuven Vlaams-ac
ties. „Ik zat toen op het college van 
Poperinge. Het college trachtte onze deel

name aan de acties eerst op alle mogelij
ke manieren te verhinderen. Daarna 
mochten we wél meedoen, mits toestem
ming van onze ouders. Wij waren alle
maal intern, kan je nagaan ... Dat belette 
niet dat velen onder ons gecharmeerd 
waren door acties van o.a. Mik Babyion, 

die bv al eens een trein had laten stoppen 
omdat men weigerde hem in het 
Nederlands aan te spreken. Ik had ook 
veel familie in Brussel. Die hadden wel 
eens last met Franstaligen, gewoon omdat 
ze Nederiands spraken. Niet zelden wer
den ze uitgemaakt voor 'Vlaamse var
kens'." 

„De VU is de enige partij waarin ik me 
kan terugvinden" gaat Joel verder. „Ze 
heeft een goed programma en met name 
het streven naar een Europa van regio's 
spreekt me bijzonder aan. Dat moet zeker 
verder worden uitgewerkt: zo'n systeem 
kan problemen oplossen en voorkomen. 

Vlaams parlement 

1. Jean-Mane Bogaert (St.-Kruis-Brugge) 
2. Ann Allemeersch (Loppem) 

3 Peter Timmerman (Si|sele - ID21) 

•4 Canne Torfs (Brugge) 

5. StefaanVanDeWal(Knokke) 

Opvolgers 

1 Zeger Collier (Oostkamp) 

2 HildeJaques(Bru^e) 

3 Michael Velasco(Oedelem-ID2I) 

4 Johan Dessein (Damme) 

5 Henk Barremaecker (Assebroek) 

6. Ingnd Reubens (Knokke-Heist) 

Kamer 

1. Patrick De Groote (Oostkamp) 

2. Annie Vanhecke-Buysse (Brugge) 

3. Martin Blomme (Sijsele • ID21) 

4 Lieve Vanhevel (Loppem) 

Opvolgers 

1. Sofie Pintelon (Waardamme) 
2. Greet Van Synghel-Jaques (Torhout) 

3. Piet Wittevrongel (Blankenberge - ID21) 

4. André Verhelst (Damme) 

5 Joel Boussemaere (St -Kruis-Brugge) 

6 Stefaan Coudenys (Brugge) 

Ondertussen in 'het Torentje': 

- Was het nu 'wiegelen' of 'wankelen'? 

-I- Houd daar eens een referendum over! 

© 

Geslepen kandidaat: 

„Maar voor een affiche van 20m^ heb ik 

toch geen vergunning meer nodig!" 

© 

Frans van Mechelen maakt het Bond! 

Als de verschillende volkeren elkaar re
specteren, dan moet dat zeker kunnen." 
Joel weet waarover hij spreekt: hij was al 
te gast in het Baskenland, in Wales, in 
Friesland, Lotharingen en Bretagne. 
„In de politiek is ook het sociale zeer be
langrijk." wil Joel nog kwijt. „Dat ieder
een zich goed voek in zijn vel. Meestal 
gaat dat maar om kleine, alledaagse din
gen. Ik tracht daar ook rekening mee te 
houden in mijn werk: voor ieder kind wil 
je het beste bereiken. Dat geldt ook voor 
de leerkrachten. Ik stel vast dat de ouders 
steeds meer verantwoordelijkheden op 
hen afechuiven. Sommigen beschouwen 
de school of de sportclub als een veredel
de kinderopvang. Hoe dat komt? Om mee 
te kunnen moeten velen onder hen met 
twee gaan werken, vaak met onregelmati
ge uren of in ploegsystemen. Veel onder
nemingen houden niet in het minst reke
ning met de gezinssituatie. Als je dan in 
de krant leest dat haast iedereen vroeger 
op pensioen wil, dan weet je dat er iets 
niet klopt. Daaraan moet iets gedaan wor
den." 

(gv) 

Kiesomschrilvina 
Brugge 

Op 21 mei 1995 telde Brugge 208.197 
ingeschreven kiezers. 
Van de 5 in Brugge te verdelen zetels 
voor het Vlaams parlement haalde de 
VU er in de persoon van Jean-Mane 
Bogaert één binnen. De partij haalde 
7,55% van de stemmen en stond daar
mee op de vijfde plaats. Grootste was 
de CVP (31,22% - 2 zetels), vóór de VLD 
(20,89% -1 zetel) en de SP (19,40% -1 
zetel). Het Vlaams Blok was vierde 
(9,18% • O zetels). Agaiev (7,53% - O ze
tels) sloot de rij van de grote Vlaamse 
partijen. Van alle stemgerechtigden 
stemde er 7,27% blanco of ongeldig. 
Van de 4 in Brugge te verdelen zetels 
voor de Kamer van Volksvertegen
woordigers haalde de VU er geen bin
nen. De partij haalde 7% van de stem
men en sloot daarmee de rij van de 
grote Vlaamse partijen. Grootste was de 
CVP (29,8% - 1 zetel), vóór de VLD 
(21,9% • 1 zetel) en de SP (20,8% • 1 
zetel). Het Vlaams Blok (9,4% - O zetels) 
was vierde, gevolgd door Agaiev (7,1% • 
1 zetel). Van alle stemgerechtigden 
stemde er 6,81% blanco of ongeldig. 

CAMPAGNESECRETARIAAT 
Ethel De Vreese, Eikenberg 12, 8310 
Sint-Kruis (Brugge), tel. 050/35.64.13, 
fax 050/35.32.35. 
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Cazettenpraat 
,,(...) in de door de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 29 

apnl aangenomen veri<iaring tot herziening van de grondwet zijn geen 
grondwetsartiel<elen opgenomen die op de staatsstructuur betrel<i<lng 
hebben ( ..) zonder voorafgaande grondwetswijziging is een volledige re-
gionalisenng van de organiel<e wetegeving betreffende de provincie- en 
gemeentebesturen alleszins onmogelijl<. (...) Walen en Franstaligen heb
ben de Vlamingen andermaal In het zand doen bijten " Prof. em Robert 
Senelle in De Financieel-Economische Tijd \/ar\ 18 mei 1999. 

,,li< i<an niet zeggen dat de federale regering grote catastrofes 
veroorzaakt heeft. Daarvoor heeft ze gewoon te weinig gedaan." Prof 
Danny Pieters, VU&lD-lijsttrekker, in De Financieel-Economische /"//c/van 18 
mei 1999. 

„Wie zijn jouw geliefkoosde pin-ups van eigen bodem?" vraagt 
Dag Allemaal op 18 mei aan Armand Schreurs. „Ik vind Yasmine een vrouw 
met leuke uitstraling. En ook de meisjes van Sha-Na - in welke combinatie 
ook - hebben altijd wel Iets gehad. Verder treft me In de politiek telkens 
weer de telegenleke verschijning van Annemie Van de Casteele van de 
Volksunie. Maar Joëile Milquet spant de absolute kroon." is zijn antwoord. 

„Het Blok is geen Vlaams-nationalistische partij. Niet meer." 
Manu Ruys In Knack van 19 mei 1999. 

„En tenslotte denken kleinere partijen zoals de VU of Agaiev 
best nog eens goed na. Na 13 juni is de kans groot dat één van hen in de 
boot wordt genomen om een coalitie op de been te brengen. Als ze na
dien geen hoge electorale prijs willen betalen, compromitteren ze zich 
beter met als bindmiddel, maar kiezen ze positie aan de linker- of rechter
zijde van een nieuwe meerderheid." Editorialist Patrick Martens in Het 
Belang van Limburg van 20 mei 1999 n.a.v. de val van Paars II. 

„De verkiezingscampagne wordt met belastingeld betaald. 
Waarom zou de Federale Voorlichtingsdienst met dat geld niet een bro
chure uitgeven met, per kieskring, de namen de foto's van alle kandidaten 
en het programma van elke partij. Op die manier zou Iedereen op een ge
lijkwaardige manier aan bod komen. (...) Zelfs als je de kandidaten hun 
grote affiches teruggeeft, met een voor elke partij zelfde maximum, zal de 
campagne stukken goedkoper zijn dan nu. Maar zo'n collectieve publicatie 
zal wel een Illusie zijn, want met reclame en communicatie kunnen politici 
niet rationeel omgaan " Frank Thevissen, docent Politieke Marketing & 
Communicatie, In De Financieel-Economische Tijd van 20 mei 1999. 

Donderdag 27 mei 

• Politiek debat. Van 12.u30 tot l6u. in 
het St.-MichielscoUege, Papenaarde-
kenstraat 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. 

Vrijdag 28 mei 

• Debat WB te Dilbeek om 20u. M.m.v 

Etienne Van Vaerenbergh. 

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. 

Maandag 31 mei 

• Debat rond een zestal thema's, m.m.v 
Chris Vandenbroeke en Geert 
Bourgeois. Om 18u. in Gruzenberg te 
Kortrijk. Org.: Kamer voor Handel en 

Nijverheid van Kortrijk, Roeselare, 
Oostende. 

• Kopstukkendebat in het Cultureel 
Centrum te Hasselt. Om 20u. M.m.v 
Patrik Vankrunkelsven. 

Dinsdag 1 juni 

• Politiek debat, Stedelijk Lyceum 

Borgerhout. Van l4u.50 tot l6u.50. 

M.m.v Koen T'Sijen. 

• Politiek debat Atheneum Schoten om 

lOu. M.m.v Koen T'Sijen. 

Woensdag 2 juni 

• Politiek debat: Vlaanderen: oorlogsin
dustrie of vredeseconomie, Vredeshuis 
in Gent. 19u.30. Org. Forum voor 
Vredesaktie. M.m.v Jean-Marie Bogaert. 

• Politiek debat. Voormiddag. Sint-
Lambertus Ekeren. M.m.v Koen 
T'Sijen. 

c» Info over debatten met medewer

king van Patrik Vankrunkelsven 

bij Camilla Geerts, 02/219.49.30. 

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

02/223.39.33. Andere parlementai

ren: Koen T'Sijen, 02/219.49.30. 

11) Boor un londidaat de grond in. (2) Tracht uw londidaat te lijmen. 

Blijven plakken 
(met een knipoog!) 
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(5; Veranicer uw l(andidaat in Vlaamse bodem. (4) Striil< met uw kandidaat de plooien weer glad 

„Blij dat U belt. Maar ik kan niet lang bellen, ik 
verwacht een telefoontje van Hef Palels" 
Historische woorden van een Vlaamse excel
lentie, ooit minstens kandidaat-formateur. Ik 
had de man gebeld op jacht naar enig nieuws 
over het verloop van de chsis. Van een radio
verslaggever werd immers verwacht dat hij de 
postelectorale verwikkelingen van het ene 
journaal naar het andere volgde En als er dan 
toch geen nieuws was, dan was er nog altijd de 
kristallen bol om te pellen naar de diepste zie
leroerselen van zijne majesteit de koning. 
Want, eens de verkiezingszondag achter de 
rug. Is dat de man om wie alles draait. Dat ko
ninklijk Interregnum duurt tot de nieuwe mi
nisters in zijn handen de federale grondwette
lijke eed gezworen hebben. Wijlen koning 
Boudewijn voelde zich in zo'n politieJ<e tussen
tijd duidelijk In zijn sas Meer dan eens ver
baasde hij de buitenwereld met onverwachte 
initiatieven. Zo is hij de uitvinder van het be
grip 'koninklijk bemiddelaar' Omdat de vor
ming van de eerste regerlng-/Wa/tens een zo 
goed als onmogelijke klus bleek te zijn, werd 
het duo Wllly Claes en Charles-Ferdinand 
Nothomb uitgestuurd om samen 'te bemidde
len'. 

Die koninklijke invloed op het politieke gebeu
ren is natuurlijk niet in cijfers uit te drukken. 
Ais politiek verslaggever 'formeerde' ik zo'n 
twintig regehngen, maar nooit kon ik iemand 
betrappen op indiscreties over zijn gesprek 
met de koning. Zelfs de sympathieke commu-

'Ik verwacht 
een telefoontje' 

nistenleider Louis Van Ceyt die ook wel eens bij 
Boudewijn op de koffie mocht, hield zich aan 
die afspraak. 

Een zeldzame keer kon Ik de koninklijke invloed 
wel vaststellen en dan nog met eigen ogen. 
Dat gebeurde in 1973. De uitsluitend 
Franstalige Waalse socialist Leburton was pre
mier van dit drietalig land mogen worden. 
Eindelijk was het zover, hij mocht met de lijst 
van kandidaat-ministers naar het staatshoofd 
voor de koninklijke goedkeuring. Leburton 
kwam evenwel pas drie uur later terug Met 
een geschreven lijst waarop namen geschrapt 
waren. Onder meer die van de flamboyante 
West-Vlaamse liberaal Hilaire Lahaye. 
Microfoon in de hand stond Ik tijdens de voor
lezing van de lijst met gelukkigen achter de 
nieuwe premier. Ik had Lahaye nochtans al in 
het nieuws van 19 uur aangekondigd als 
staatssecretaris voor Buitenlandse Handel. 
Lahaye hoorde dat en belde vanuit zijn wagen 
om de champagne te koelen. Wat er met die 
champagne gebeurde na 
het nieuws van 22 uur, 
weet ik niet. Het verhaal 
wil dat Laken hem niet 
wilde vergeven wat hij tij
dens de koningskwestie 
allemaal had gezegd over 
Boudewijns vader 

Leopold lil. 
Mare Plate! 

Sde plaats Senaat 
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e polemiek over de verhouding van Louis Paul 

Boon tot sommige figuren van de SP begint 

werkelijk gênant te worden. De heibel ontstond na de 

publicatie van 'Dagboek van meneerke Boin' opgenomen 

in de pas verschenen studie 'Onder de giftige rook van 

Chipka'. Daarin schildert Boon een weinig fraai portret 

van zijn stadsgenoot Mare Galle, voor hem het 

vleesgeworden salonsocialisme. 

Bij de verkiezingen van 17 april 1977 was 
Bert Van Hoorick, BSP-Kamerlid van het 
arrondissement Aalst geen kandidaat 
meer. Mare Galle, een naar Brussel uitge
weken Aalstenaar, werd gevraagd de 
plaats van Van Hoorick in te nemen. De 
docent had toen bij het grote publiek 
enige bekendheid als taaltuinier op de 
BRT-radio, hij was vertrouwd met de situ
atie van de Vlamingen in Brussel en was 
enkele keren socialistisch kandidaat ge
weest bij gemeenteraadsverkiezingen 
(Evere). Galle had ook een rol gespeeld 
bij de oprichting van de Rode Leeuwen 
maar was verre van een populaire jongen. 
Toen hij naar de camavalstad weerkeerde 
werd hij er aan een dialectproef onder
worpen, kwestie van hem op zijn authen
ticiteit te testen. Dat viel nogal mee en 
Aalst stuurde Galle naar de Wetstraat. 

KONT GELIKT 
Twee jaar later werd Galle in de regering 
Martens I opgenomen als minister van het 
Vlaams Gewest. Op 3 april 1979 legde hij 
de eed af en drie dagen later noteerde 
Boon in zijn dagboek: „Mare Galle, de idi
oot, zo dom als een kalf, nooit iets we
tend te vertellen, maar zo ongevoelig als 
een olifant voortploeterend - Ik zie hem 
zo voor me staan, met zijn onnozel lachje 
van de imbeciel - heeft nu datgene be
reikt waarvoor hij elkeens kont heeft ge
likt; hij is socialistisch minister geworden. 
In de krant laat hij weten: men mag me 
Mare blijven noemen. Jawel. Alsof het ook 
maar iemand in het hoofd zou opkomen 
hem 'meneer de minister' te noemen." 
Wat precies aan de basis ligt van Boons 
aversie tegenover Mare Galle is nooit pu-
bUekelijk geworden, zeker zag hij in hem 
het vleesgeworden salonsocialisme dat hij 
zo diep verfoeide. Bovendien was Boon 
door de jaren heen van de partij weg ge
groeid en zeker van mandatarissen die 
omwille van een portefeuille hun idealen 
eventjes in de koelkast hadden gezet of 
andere militanten opzij. 
Net zoals Boon had Galle, alvorens tot de 
socialistische partij toe te treden, in com
munistische waters gezwommen. Dat 
kwam door zijn vader die lid was geweest 
van het Onafhankelijkheidsfront, de ver
zetsorganisatie die onder invloed van de 
KP stond. Vooraleer in 1955 tot de BSP 
toe te treden had Galle deelgenomen aan 
bijeenkomsten van het Wereldjeugd-
verbond, een KP-organisatie. Toen de mis
daden van het StaUnisme bekend raakten 
verlieten nogal wat leden de KP om zich 
bij de BSP aan te sluiten. 
Ook Boon werd socialist. Maar was Boon 
wel een socialist? 

In een vraaggesprek verschenen in 
Berichten uit Boonland, het blad van het 
Boongenootschap zegt Bert Van Hoorick: 
„...in de grond is Boon nooit een com
munist geweest, zelfs geen socialist, hij 

was hoogstens iemand met anarchistische 

tendensen, maar zoals vele anarchisten 

was hij wel wat kleinburgerlijk Hij had | 

wel een lidkaart op zak omdat hij zich 5 

communist 'voelde' op dat moment. Hij 

was meer een gemoedscommunist." 

TEDERE ANARCHIST 
In het voorjaar van 1971 reden de Humo-

journalisten Herman de Coninck en Piet 

Piryns naar Erembodegem om Boon te in

terviewen. Het 1 mei-feest was net achter 

de rug en ze vroegen de schrijver of hij 

mee was opgestapt in de stoet. Boon 

stond, deed voor Boon de deur dicht. Op 
dinsdag 8 mei, twee dagen voor de dood 
van de schrijver, staat Galle echter op 
Boons drempel, in het stralende gezel
schap van partijvoorzitter Karel Van Miert 
en een fotograaf. Galle en Van Miert wil
len graag op de foto met Louis, die zich, 

Kandidaat 
tegen wil en danic 

zegde niet ja maar ook niet nee, hij ant
woordde: „Ik heb van veel andere men
sen gehoord dat ze niet gegaan zijn." 
En over zijn verhouding tot de partij ver
telde hij „redacteur van een socialistische 
krant (Vooruit) te zijn maar de partij en 
de partijpolitiek niet op de voet te vol
gen". Boon geloofde nog nauwelijks in 
de grote idealen. „Ik heb mijn geloof in 
haast alles verloren." staat te lezen op de 
achterflap van zijn boek Het nieuwe on

kruid. Waarin geloofde hij dan wel? „Ik 
geloof niet in Jezus, ik geloof niet in het 
socialisme, ik geloof in de-hond-zijn-bal
len..." 

Bij gebrek aan beter droomde Boon van 
een soort anarcho-syndicalisme. Hij vond 
dat 'schoon': „...arbeiders die gesyndi-
ceerd zijn om economisch sterk te staan, 
om voor hun boterham te zorgen, maar 
die voor de rest hun goesting mogen 
doen, die zo vrij zijn als een vogelke in de 
lucht, die gelovig zijn of ongelovig." 
Boon had van Hubert Lampo na het ver
schijnen van De Kapellekensbaan de 
naam 'tedere anarchist' meegekregen, 
maar voegde daar wel onmiddellijk aan 
toe 'een anarchist naar de geest'.. 
En toch wilde Boon een trouwe militant 
zijn. In zijn studie schrijft Humbeek daar
over: ,, Als ofiicieel lid van de familie, en 
niet geheel ongevoelig voor de rozerode 
nestwarmte, heeft Boon ondanks al zijn 
kritiek op de partij nooit het gebruik van 
zijn naam geweigerd. Dat de Jonge 
Turken van de BSP in de jaren zeventig 
echter rijkelijk misbruik beginnen te 
maken van zijn sympathie en populari
teit, bezwaart zijn gemoed. De schrijver 
projecteert zijn hartgrondige afkeer voor 
rozerode opportunisten en carrièrejagers 
op zijn stadsgenoot Mare Galle (...). Dat 
de in zijn ogen pedante huichelaar Mare 
Galle ook nog de politieke carrière van 
meer oprechte socialisten in de weg 

te ziek en ellendig om wat dan ook te 
weigeren, door zijn vriend Bert Van 
Hoorick heeft laten overhalen om te figu
reren op de socialistische lijst voor de 
eerste Europese verkiezingen." 

LEVEND LIJK 
Wat er zich die dag ten huize Boon heeft 
afgespeeld blijft een raadsel, maar moet 
hoe dan ook een pijnlijke confrontatie 
zijn geweest. In haar Memoires (1990) 
vertelt Jeanneke Boon:,, De dinsdag kwa
men Bert Van Hoorick, Karel Van Miert en 
Mare Galle bij ons op bezoek met de 
vraag of Louis zich niet kandidaat wou 
stellen op de socialistische lijst voor de 
Europese verkiezingen. Louis die nooit 
iets kon weigeren, heeft toegestemd. Hij 
zag er die dag zeer slecht uit. Op een foto 
die toen werd genomen, hangt hij als een 
halve dode tussen Van Miert en Galle." 
Onlangs bracht weduwe Boon de gebeur
tenis opnieuw ter sprake {Humo, 27 april 
1999). „Hij hééft ook op die lijst gestaan, 
maar ik weet nog altijd niet of hij daar 
écht zijn toestemming voor gegeven 
heeft." 

De ontmoeting laat bij Jeanne Boon een 
wrange smaak na. „Louis heeft die twee 
heren er in elk geval flink van langs gege
ven. De ruzie liep zo hoog op dat de foto
graaf die bij hen was, naar buiten gelopen 
is. Vlak voor hun vertrek heeft hij dan nog 
een foto gemaakt: Louis hangt echt als 
een levend lijk Uissen Galle en Van Miert. 
Het lijkt wel alsof er een foto genomen 
werd terwijl hij aan het streven was. Van 
Miert had hier voordien nooit een voet 
binnengezet en Galle noemde zichzelf 
een veel grotere vriend van Louis dan hij 
eigenlijk was. Ik hoor dat hij nu nog loopt 
te vertellen dat Louis en hij twee handen 
op een buik waren. Hij zou beter eens in 
alle eerlijkheid diep in zijn hart kijken, en 
zo zullen er bij de SP nog wel meer zijn." 

VROLIJKE SFEER 

Een reactie van Galle kon niet uitblijven. 
In een brief aan Humo verwijst hij naar 
een andere foto die van het gebeuren 
werd gemaakt en waarop hij en Van Miert 
uitbundig schateren terwijl Boon een po
ging tot glimlach onderneemt. Voor Galle 
getuigt deze foto „van de vrolijke sfeer 
waarin het gesprek plaatshad...". Hij be
sluit zijn pover verweer met de medede
ling: „Talrijke andere foto's van deze bij
eenkomst liggen bij mij ter inzage." 
Wie over het incident wou getuigen was 
fotograaf Henri Codenie. Hij bevestigt dat 
Boon zijn ongenoegen heeft uitge

schreeuwd tegen Galle en Van Miert. „Hij 
verweet hen salonsocialisten zijn." Op 
een bepaald ogenblik kon Codenie het 
niet meer aanhoren en liep de tuin in. „Ik 
ben daar misschien een kwartier, twintig 
minuten gebleven, omdat het er zo heftig 
aan toeging: schelden en tieren!" 
Kris Humbeek: „Uiteindelijk kalmeert 
Louis en na wat over en weer gepraat 
worden er alsnog foto's genomen. Het 
filmpje, waarvan slechts enkele afdrukken 
bewaard zijn gebleven, bezft geringe pro
pagandistische waarde: de gedoodverfde 
Nobelprijswinnaar hangt er zichtbaar te 
sterven tussen een kamerbreed lachende 
Galle en Van Miert, om wie hij in een op
welling van dronkemansvergevingsge-
zindheid zowaar een arm heeft geslagen." 

Eens deze vertoning voorbij „.. .ontvluch
ten de socialistische heren Boontjes re
servaat en laten een heftig verontruste 
schrijversvrouw achter." Toch hebben ze 
hun slag thuisgehaald: Boon zal op hun 
lijst figureren, op de elfde plaats na... Luc 
Wallyn. 

Twee dagen later, ze was net weergekeerd 
van de kapster, vond Jeanne Boon haar 
man dood in zijn schrijfkamer. Op 15 mei 
werd hij begraven. Kris Humbeek: 
,,Prominent aanwezig op deze droevige 
dag: Karel Van Miert en Mare Galle, de po
litieke vrienden van de overledene." 
Een maand later was het verkiezingsdag, 
de BSP had de dode Boon op de lijst laten 
staan „als een blijk van hulde", zei Van 
Miert achteraf. De kandidaat tegen wil en 
dank kreeg 1233 voorkeurstemmen ach
ter zijn naam. 

(mvl) 
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