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O p het moment van dit schrijven is niet 

duidelijk wie van bovenstaande partijen 

door PRL-voorman Louis Michel geroe

pen zijn om in de federale regering te zetelen. 

Alliantievoorzitter Bert Anciaux tn VU-voorzitter 

Patrik Vanrkunkehven maakten hem duidelijk fede

rale aanzetten tot een nieuwe staatshervorming te 

wensen. Michel lijkt daar niet en nog minder me

teen te willen op ingaan. Dat kan veranderen indien 

Guy Verhofitadt ü]n rol overneemt. 

Op dat ogenblik rijst de vraag of, hoe en 

wanneer nieuwe stappen in de staatshervorming ge

nomen worden. Zo kan de staatshervorming een 

voorafgaandelijke eis worden om aan federale on

derhandelingen deel te nemen. Dat is het meest on

waarschijnlijke scenario omdat breekpunten weinig 

vertrouwen opwekken. In tweede instantie kan ge

dacht worden aan dringende maatregelen waarover 

min of meer een vergelijk bestaat zoals de gewaar

borgde vertegenwoordiging van de Vlamingen in 

Brussel. Dat biedt het voordeel dat sommige ge

rechtmatige eisen ingewilligd worden. Anderzijds 

kan daarmee het debat worden afgevoerd, wat een 

diepgaande staatshervorming in de weg staat. Een 

verregaande staatsomvorming heeft allicht meer 

kans op slagen indien daar een dialoog van gemeen

schap tot gemeenschap aan voorafgaat. Alleszins 

kunnen de toekomstige Vlaamse regeringspartners 

dit via een regeringsverklaring onderling afspreken. 

Op dat moment wordt loyauteit verwacht van de 

partijen die ook in de federale regering zetelen. Het 

voordeel van zo'n systeem is dat de druk kan wor

den opgevoerd, intussen kan de nieuwe Vlaamse re

gering aantonen het beter te doen. Overigens zou 

een mislukking van de dialoog de verwijdering tus

sen de gemeenschappen nog versterken. Het nadeel 

van een dergelijke werkwijze is de onzekerheid over 

de beloftes en de moeilijke evaluatie van plus- en 

minpunten. 

Om drie redenen kan VU&ID ernstige 

waarborgen eisen. Zo adviseert de Hoge Raad voor 

Financiën om Vlaanderen andermaal te doen op

draaien voor het behalen van de Europese begro

tingsnormen. Tegenover dit advies van het Brussels 

establishment mag één en ander verwacht worden. 

Bovendien is VU&ID in de tot nu toe vooropge

stelde coalities, zelfs met de CVP, zo goed als onmis

baar. De Franstaligen mag bovendien eens duidelijk 

gemaakt worden dat een paars federaal kabinet met 

de groenen en zonder VU&ID met slechts één zetel 

op overschot in de Nederlandstalige taalgroep zou 

werken. En dit terwijl de Franstalige groep over een 

zeer ruime meerderheid zou beschikken! 
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M et een kort ,,Bon. Bedankt" nam 
Jean-Luc Dehaene afscheid van de 

politieke eerste rangsrol. Hoe definitief of 
hoe voorlopig dit afscheid is, blijft een 
open vraag Zeker is dat Dehaene een stap 
opzij heeft gezet om naar zijn woorden 
,,een nacht van de lange messen" binnen 
zijn partij te voorkomen. Dehaene weet 
waarover hij spreekt, hij heeft ervaring in 
dat soort dingen. Hij is de enige, mede 
door zijn gigantisch aantal voorkeurstem
men, waar in de CVP 
nog naar geluisterd 
wordt. Met zijn geste 
heeft Dehaene ook het 
politieke vel van Mare 
Van Peel gered, dit zat 
na 15 juni zo slecht dat de CVP-voorzitter in 
zijn functie diende te worden bevestigd. 
Vooral na de vraag om zijn ontslag door de 
CVP-jongeren en de prikken die hem door 
gewezen minister Stefaan De Clerck wer
den uitgedeeld. De CVP is een zwaar ge
wond dier. De zuilen waarop de christen
democratie rust spelen haar nu parten, ook 
in mindere ogenblikken blijven zij hun deei 
van de zetels en de macht opeisen. Zo 
heeft het weekblad van de Boerenbond 
het lijstje van hèar verkozenen gepubli
ceerd, 15 in totaal. De BB vindt dat ze „on
danks alies nog aan zet is" en wil de CVP 
opnieuw in de regering(en) Maar de eis 

van de landbouwersorganisatie is met vrij
blijvend, ze zit in zak en as wegens de dioxi
necrisis en heeft veel geld nodig om haar 
leden er weer bovenop te heipen Vandaar 
haar vreemde eis dat er „niet mag ge
knoeid worden met de volksgezondheid". 
De Boerenbond schiet daarmee wel op de 
verkeerde pianist, maar anderen de schuld 
geven van het eigen faien is geen onge
bruikelijke tactiek. 
De christelijke arbeidersbeweging, die an-

Als het kan 
of als het moet 

dere belangrijke zuil, pieit reeds geruime 
tijd voor een lossere band tussen partij en 
beweging, ook daar afkalving dus Plots is 
nu ook voor het ACV de CVP niet langer 
meer de enige party De NCMV-zuil wordt 
meegesleurd in de verdenking van fraude 
die haar voorzitter, tevens bouwonderne
mer, wordt aangewreven. En dan is er nog 
de zaak-Deicroix Weinig vrolijke achter
grond om eisen te stellen, dus toch maar 
even afwachten. 

Deze houding werpt zijn schaduw op de re
geringsformatie, die zeer moeilijk is en wel
licht daardoor grote discretie vraagt 
Wat de vorming van een Vlaamse regering 

betreft zien wij geen obstakels voor VU&ID 
om bestuursverantwoordelijkheid te dra
gen. De alliantie put uit de verkiezingsuit
slag voldoende vertrouwen om mee in de 
boot te stappen. De ervaring heeft bewe
zen dat met VU-aanwezigheid in de 
Vlaamse regering de staatsvormende ge
dachte steeds aangezwengeld wordt zodat 
'méér Vlaanderen' mogelijk wordt. 
Natuurlijk treedt men met ten allen prijze 
tot een regenng toe, het moet de bedoe
ling zijn om te verwezenlijken. Naast het 
staatsvormende aspect kunnen de Vlaams
nationalisten niet voorbij aan de eis voor 
een beter bestuur. Geleerd ais ze zijn door 
het vierkant draaiende België mag de 
Vlaamse administratie geen kopie van de 
Belgische warboel worden Zo kan het toch 
niet dat de Vlaamse landbouwer en ver
bruiker slachtoffer zijn van het Belgische 
onbeieid dat nog steeds geen sluitende 
voedselcontroie mogelijk maakt. Het kan 
toch niet dat door versnippering van be
voegdheden over federale en gewestmi
nisteries de gezondheid van een hele ge
meenschap in het gedrang komt en dat 
een heie hardwerkende sector in zijn be
staan wordt geschaad 
Of de oorsprong van het vergiftigde voer 
hier, in Wallonië of in het buitenland ligt 
doet weinig ter zake Waar het om gaat is 
dat de controle op aanmaak, verkoop en 

toediening heeft gefaald en dat heeft te 
maken met wanbeleid, daar moet een op
lossing voor komen. Een waarborg ligt bij 
de eigen Vlaamse administratie 
Daarom kunnen wij de vraag naar een 
Vlaams Comité van Toezicht best verdedi
gen Het voorstel werd reeds vorig jaar 
door Johan Sauwens ingediend, maar toen 
door de regehngscoalitie CVP SP verwor
pen Zo'n VCT zou nu van pas komen om 
de (mogelijke) fraude bij waterbouwkundi
ge werken na te trekken. Correct werkende 
overheidsinstellingen hebben nood aan 
een onafhankelijke dienst om scheve 
schaatsen tijdig op te sporen en te be
straffen. Een democratische rechtsstaat 
mag niet aanvaarden dat haar werking ver
lamd wordt door onoorbare praktijken, 
door wie ze ook worden gepleegd. 
Vandaag, dinsdag, is het te vroeg voor een 
omlijnd zicht te hebben op de samenstel
ling van de nieuwe regeringen Voor de al
liantie VU&ID moeten echter wel enkele ba
sisvoorwaarden aanwezig zijn om toe te 
treden Kort samengevat, een beter be
stuur door meer en duidelijker afgebaken
de bevoegdheden 

In de Vlaamse regering als het kan, in de 
oppositie als het moet; maar in beide ge
vallen met de bedoeling om méér 
Vlaanderen te verwezenlykeni 

Maurlts van Uedekerke 



De Post hangt de clown uit 
Dat sommige werkgevers hun personeel 
beschouwen als een stelletje onmondige, 
kinderachtige, maar vooral ook onbekwame 
mensen moge blijken uit het feit dat De Post 
eraan dacht om clowns in te zetten voor het 
aanleren van een nieuwe kleurencode. Die code 
moet het sorteren gemakkelijker maken en 
ervoor zorgen dat dringende post op tijd komt. 

Met gekleurde ballonnen en snoepjes werden de 
clowns geacht het postpersoneel de nieuwe 
methode aan te leren. De vakbonden reageerden 
en het concept werd afgevoerd. Het 
postpersoneel zal kleur moeten bekennen zonder 
clown. Mogelijk kunnen die dan weer 
ingeschakeld worden als postbode in Leuven-, 
daar is het personeelsgebrek groot. 

Vriendinnen onder ell<aar 
„De val van de man heeft zich in de afgelopen dne de
cennia voltrokken Onder Invloed van het femnisme 
ontstond in de jaren zeventig een nieuw soort man de 
softie HIJ sjouwde trots met twee pakken Pampers, de 
baby in een draagzak voorop. Prettig in de omgang, 
met slecht in bed want teder en attent, véél positieve 
eigenschappen. Maar de kritiek was geen echte man. 
Meereen vriendin." 

Carl Rohde, cultuursocioioog, in De Morgen van zater
dag 19 juni 1999. 

• DOORDEWEEKS • 

Humphrey Bogart en 

Katharine Hepburn zijn door het 

American Film Institute uitgeroepen 

tot filmsterren van de eeuw. 

Vivant blijft vastbesloten een 

grote partij te worden. Dat zal wel 

met veel minder geld moeten gebeu

ren. De totale Vivant-campagne vóór 

13 juni kostte meer dan 100 miljoen 

fr. De partij zal het nu met jaarlijks 3 

miljoen f r moeten stellen en lid wor

den zal 1.000 f r kosten. 

In mei steeg het aantal faillis
sementen met bijna 9%. 

Melk, tomaten, aardbeien, 

vlees en cola: België geraakt ze in het 

buitenland aan de straatstenen niet 

meer kwijt. Maar vorig jaar steeg de 

uitvoer van bier met 9,23%! 

De 54-jarige Johan De TtircK 

volgt Frieda Brepoels op als gedepu

teerde In Limburg. 

In Jumet Is een 40-jarige man 

door de politie betrapt toen hij zeden-

schennis pleegde met een pony. 

Nadat hij in Panama City met 

doifUnen heeft gezwommen, pleit 

prins Laurent voor de afschaffing van 

dolfinaria in België. 

Remy Lecrenier, de man die 

ervan verdacht wordt twee jaar gele

den zijn vriendin, haar twee zussen en 

hun moeder te hebben vermoord, is 

niet ontoerekeningsvastbaar In het 

najaar verschijnt hij voor assisen. 

Slechts zowat 20% van alle au

totunnels in Europa is veilig. 

Saddam Hoessein behoort tot 

de 50 rijkste mensen ter wereld. Bilt 

Gates, oprichter .yan de softwaregi

gant Microsoft, Is de rijicste. 

15,8 jaar zou de gemiddelde 

leeftijd zijn waarop onze jonge land

genoten voor het eerst van bil gaan. 

Nog niet de helft gebruikt daarbij een 

condoom. 

Tot slot: het heeft er alle 

schijn van dat de mosselen goed en 

groot zullen zijn. Aftellen tot 14 juli! 
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EXIT DEHAENE? 

Jean-Luc Dehaene is de eerste die verre
gaande besluiten trekt uit het voor de CVP 
desastreus verkiezingsresultaat. Op maan
dag 14 juni verklaart hij tijdens - een door 
iedereen als sereen beschouwde - pers
conferentie de verantwoordelijkheid voor 
de nederlaag van zijn partij op zich te 
nemen en niet langer kandidaat-premier 
te zijn. Daarmee wil hij „de partij een 
nacht van de lange messen of een vader
moord besparen." 

Dehaene dwingt met zijn vrijwillige tocht 
door de woestijn bij vriend en tegenstan
der eerbied af Toch laat hij de partij ver
weesd achter. Met net geen 600.000 voor
keurstemmen is hij een populair politicus 
geworden. De CVP is een - overigens 
moeizaam opgebouwd • boegbeeld kwijt. 
Dehaene wil enkel nog in de Senaat en het 
CVP-partijbureau zetelen. En het is lang 
niet zeker of de gewezen premier nog po
litieke ambities heeft. Hij wordt als nieuwe 
secretaris-generaal van de NAVO getipt. 
Het is hoe dan ook voorbarig de politieke 
rol van Dehaene ais voorbijgestreefd te 
beschouwen. De 'afscheidsinterviews' 
dekten niet steeds de lading. Dehaene 
blijft een belangrijke rol binnen zijn partij 
spelen, kijkt vooruit, laat verstaan dat een 
federaal paars kabinet van zeven partijen 
geen waarborg vormt voor een stabiel be
leid Wegens de economische gevolgen 
van de dioxine-crisis moet er volgens 
Dehaene zo snel mogelijk een nieuwe re
gering gevormd worden. Lukt dit niet, dan 
voorspelt hij de uitschrijving van nieuwe 
verkiezingen. In een interview met Het 

Volk (16 juni) zei Herman Van Rompuy 

(CVP) ervan overtuigd te zijn „dat het land 

Dehaene nog zal terugroepen." In De 

Morgen (19 juni) sluit Dehaene deze mo
gelijkheid niet uit: „Ik zou me belachelijk 
maken door nu al op die vraag te ant
woorden." De gewezen premier verwerpt 
een oppositiekuur voor de CVP 

BUSQUIMHEEEIHMSI 

In Wallonië blijft de PS de grootste partij. 
Voorzitter Philippe Busquin is er als de 
kippen bij om met onderhandelingen te 
starten. Terwijl de koning aan zijn traditio
nele raadplegingen begint, nodigt 
Busquin reeds op maandag 14 juU de al
liantie PRL-FDF-MCC en Ecolo uit om af 
tastende gesprekken aan te vatten. Meteen 
schakelt de PS de PSC uit Het valt op hoe 
snel Busquin een welbepaalde coalitie 
voor ogen heeft. Al is op dat moment nog 
niet duidelijk of de PS-voorzitter even snel 
de Waalse groenen wil verbranden. 
Ovengens aanziet de PS, daarin onder
steund door de Waalse liberalen en groe
nen, het Waals gewest, de Franse gemeen
schap en Franstalig Brussel als één geheel. 
De onderhandelingen hebben direct be
trekking op de drie bestuursniveaus. En 
zowel voor het Waals gewest, de Franse ge
meenschap als Brussel willen de 
Franstalige onderhandelaars dezelfde co
alities. 

De opening van Busquin krijgt navolging. 
De VU-jongeren sturen diezelfde dag aan 
op een coahtie zonder de christen-demo
craten. Voor de Vlaams-nationale jonge
ren is het ondenkbaar dat VU&ID in een 
federale regering stapt zonder staatsher
vorming. De VU-jongeren staan ook 
weigerachtig tegenover regeringsdeelna
me in Vlaanderen. „We spreken ons una-

samen 

vernieuwen? 

niem uit tegen een coalitie van VU&ID 
met VLD en CVP" 

Ook de VU eist een nieuwe staatshervor
ming. De partij zegt evenwel niets over 
mogelijke coalitiepartners en laat in het 
midden of ze regeringsverantwoordelijk
heid zal opnemen. Dat kon ook niet an
ders. Maandagmiddag 14 juni kondigt 
VLD-voorzitter Guy Verhofstadt gesprek
ken met alle Vlaamse democratische par
tijen aan. De CVi; nog steeds de grootste 
partij in Vlaanderen, laat om begrijpelijke 
redenen het initiatief aan anderen over. 
De partij buigt zich binnenskamers over 
de vraag of regeringsdeelname wel oppor
tuun is. Het antwoord blijft op zich wach
ten. Het vereenvoudigt de positie van 
Verhofetadt geenszins. En de Vlaamse re
geringsvorming dreigt daardoor achterop 
te hinken op de formatiebesprekingen in 
het Zuiden. 

GESCHROKKEN 

Het paleis lijkt geschrokken van de 
Franstalige deelstaatonderhandelingen en 
vreest tevens een snelle Vlaamse rege
ringsvorming. Deze confederale werkwij
ze bezorgt de monarchie rillingen. 
Dinsdagmiddag wordt PRL-voorzitter 
Louis Michel in allerijl uit Namen wegge
roepen om naar Brussel te komen. De ko
ning duidt hem als federaal informateur 
aan. 

Intussen neemt in Namen PRL-kamerfrac-
tievoorzitter Didier Reynders de voorzit
tersrol van Michel over. De Franstaligen 
blijven streven naar paarse coalitievor
ming. De PS-top wil Ecolo erbij, de be
sprekingen met deze partij blijken niet 
echt te vlotten. De Waalse groenen zou
den al te hoge eisen stellen en vrezen 
door een verbond van liberalen en socia
listen in de hoek gedrumd te worden. De 
verkennende gesprekken onder de 
Franstaligen verhullen partijpolitieke 
krachtsverhoudingen. De PRL zet alliantie-
genoot FDF op een zijspoor, het FDF 
wordt niet bij de onderhandelingen be
trokken. MCC-voorzitter Gérard Deprez 

krijgt wel een eersterangsrol toebedeeld. 
Binnen de PS voeren Elio Di Rupo en 
Philippe Moureawc de toon aan. Di Rupo 
wordt getipt als de nieuwe Waals minister
president. Communautaire scherpslijter 
José Happart moet in de coulissen af
wachten of hij een ministerpost in de 
Waalse regering krijgt. 

INTENS CONTACT 

Woensdag 16 juni start Michel met een fe
derale informatieronde. Hij nodigt eerst 
Dehaene uit, dan de kamervoorzitters, na
dien de voorzitter van de Europese 
Commissie en pas daarna de voorzitters 
van de democratische partijen. Deze 
werkwijze geeft aan hoe belangrijk de ge-

24 juni 1999 



waarde Heer 
Hoofdredacteur. 

Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Na de ont
nuchtering is bij mij de vreugde opgetreden. De Vrome Verjans en 
de Rooie Rutten zijn mij al openlijk komen vragen als vemieu-
wings- en verjongingskandidaat op hun volgende lijst, maar ik heb 
hen op mijn meest vriendelijke manier toegelachen, 't Is te zeg
gen: eerst de deur voor hunnen neus toe, en daarna hartelijk ge
lachen. 
Ik wil er ook uw aandacht op vestigen dat mijn persoonlijk resul

taat er mag wezen. Met een aiwijking van slechts 1% was ik de win
naar van de grote 'Voorspel de uitslag'-wedstrijd van 'De Meter'. 
Drie bakken Rodenbach later blijkt evenwel dat de winst soms ook 
zwaar is om dragen, zeker in het hoofd. Moge dit een waarschu
wende vinger zijn in de richting van uw opgevrijde democratische 
volksnationalisten. Het is niet omdat gij de veldslag wint, dat gij 
meteen moet klinken op de oorlog. Hadden ze, vriend De 
Liedekerken, in 1302 niet zo vlug victorie gekraaid, ze zouden nu 
niet zo'n onnozele 2002-strategie moeten voeren. 
Een en ander kan mij er evenwel niet van beletten dat ik u bij deze 
Ludwina Geeraerts voordraag voor een eventuele coöptatie voor 
de Senaat. Politiek moet dicht bij de mensen staan, De 

Liedekerken, en gezien Ludwina al jaren dicht bij mij staat is ze 
daartoe zeker in staat. Voor mijzelf voorzie ik dan een postje als 
bureaucraat: een eigen bureau voor de democratie! Dat Adam in 
aanmerking blijft komen om uw Europese fractie te komen ver
sterken, trek ik niet in twijfel. Andere gegadigden kunnen zich 
steeds middels uw bureelblad wenden tot de Gele Geeraerts 
Ombudsdienst, kortweg 'GO!', waarna ik een met de mij gekende 
objectiviteit een eerste selectie zal maken. Leo Delcroix: u gelieve 
zich onthouden! 
Uw enigszins uitgeruste. 

De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS • 

volgen van de dioxine-crisis voor de rege
ringsonderhandelingen zijn. 
Diezelfde dag nodigt Verhofstadt de 
Vlaamse democratische partijen voor een 
gemoedelijke babbel uit: niemand zegt 
nee en de CVP blijft afwachten. Deze par
tij laat ook niet meteen blijken op interne 
vernieuwing uit te zijn. Enkel CVP-voorzit-
ter Mare Van Peel gaat naar Verhofstadt, 
terwijl ]ohan De Roo als fractieleider in 
het Vlaams parlement herbevestigd wordt. 
De SP zendt andere signalen uit. Louis 

Tobback wordt naar het achterplan ver
dreven, Fred Erdman stelt zijn voorzitter
schap ter beschikking. Steve Stevaert en 
Johan Vande Lanotte worden de SP-on-
derhandelaars en berichten dat de 
Vlaamse socialisten een personele en in
houdelijke vernieuwingsoperatie zullen 
doorvoeren. Binnen de VLD voeren 
Verhofstadt, Patrick Dewael en Karel De 

Gucht de Vlaamse onderhandelingen, 
Mare Verwilghen en Rik Daems bereiden 
de federale dossiers voor. Verhofstadt 
houdt intens contact met Louis Michel. 

KAARTEN SCHUDDEN 

Vanaf donderdag 17 juni beginnen de par
tijen de kaarten te schudden. De SP wil 
niet in een Vlaamse regering zonder 
Agalev, weigert bovendien met de CVP te 
regeren. Indien de Vlaamse socialisten in 
een Vlaamse regering stappen, dan moe
ten ze ook federaal aanwezig zijn. Agalev 
herhaah constant verantwoordelijkheid te 
willen opnemen. De partij sluit niettemin 
een Vlaamse coalitie met CVP en VLD uit. 
Tegelijk moeten Agalev en Ecolo samen in 
een federale regering zetelen. De CVP 
stuurt een historische verklaring de poli
tieke wereld in: de PSC hoeft niet in een 
federale regering te worden opgenomen, 
ook als de CVP daartoe wel wordt uitge
nodigd. Overigens spreekt ook de CVP 
een veto uit tegen samenwerking met de 
groenen in de Vlaamse regering. Tijdens 
het weekend verklaart Stefaan De Clerck 

op de VRT dat de CVP of op alle niveaus 
het beleid zal meebepalen of op geen en
kele. Daarmee tonen de Vlaamse christen
democraten voor het eerst enige bereid
heid om aan onderhandelingen deel te 
nemen. Al blijven de CVP-signalen tegen
strijdig. De partij lijkt er vooral op uit te 
zijn paars-groen- en geel uit te dagen, een 
samenwerking tussen deze partijen te 
doen mislukken om zo via de achterdeur 
de lat hoog te leggen. Hoe hoog? Tijdens 
het VTM-nieuws van zondag jl. zegt De 
Clerck iets heel anders dan een uur voor
dien. Opeens zou de CVP eventueel wel 
bereid zijn in een Vlaamse en niet in een 
federale regering te stappen. 

KAR NIET OVERLADEN' 

Het wordt voor Verhofstadt een hele klus 

om knopen door te hakken. Op alle 
Franstalige bestuurlijke niveaus stevenen 
liberalen, socialisten en Ecolo op een 
nieuwe meerderheid af De Waalse groe
nen worden inschikkelijk. Dat beïnvloedt 
de federale onderhandelingen die 
Verhofstadt eerstdaags zal leiden. 
Voordien moet hij ook nog een Vlaamse 
regeringsvorming in de steigers zetten. 
Verhofetadt, Dewael en De Gucht hopen 
de CVP in de oppositie te dwingen. Niet 
iedereen binnen de VLD is het daarmee 
eens. Andermaal staan Verhofstadt en 
Mare Verwilghen niet op dezelfde lijn. 
Verwilghen wil van geen anti-CVP coalitie 
weten en verzet zich impliciet tegen een 
vierpartijenregering op Vlaams niveau en 
een zevenpartijenregering op federaal ni
veau: „We mogen de kar niet overladen. 
We hebben nu vooral nood aan stabiele re
geringen." 

wee vragen duiken op met betrekking tot de nakende 
regeringsvormingen. Met of zonder de CVP? En komt 

er al dan niet een nieuwe staatsliervorming? 
Enkeie bedenkingen. 

Met of zonder? 
De CVP nam een al te afwachtende liouding 
aan, wat de liberale infornnateurs Louis 
Michel en Guy Verhofstadt behoorlijk op de 
zenuwen werkte. De CVP weet niet te kiezen 
tussen oppositie of niet, tussen interne ver
nieuwing of niet, blijft onder druk staan van 
drukkingsgroepen zoals de fel belaagde 
Boerenbond en het - onrechtstreeks- door 
schandalen geplaagde NCMV, om nog van 
de 'ailesweter' en 'dreiger-eerste-klas' Leo 
Delcroixte zwijgen. Ook electorale- persoon
lijke- en machtsberekeningen spelen een rol. 
Herman Van Rompuy opteert eerder voor 
de oppositie, wii daarmee, misschien als 
nieuwe voorzitter, de gemeenteraadsverkie
zingen van 2000 voorbereiden en een recht
sere koers varen. Jean-Luc Dehaene ziet dat 
in, blijft een man van het ACW, beseft dat 
een oppositiekuur de bevoorrechte relaties 
met de christelijke arbeidersbeweging op de 
helling zet en de CVP eventueel tot het 
Nederlandse CDA doet verschrompelen. 
Michel lijkt voorlopig een deelname van de 
christen-democraten aan de federale rege
ring uit te sluiten. Het hof spoorde het libe
rale zwaargwicht aan om symmetrische co
alities te vormen. In ruil gaf de koning Michel 
heel wat ruimte. De monarchie, zo leert de 
geschiedenis, heeft vooral schrik van de 
Franstallgen. Ze zijn minder meegaand dan 
de Vlamingen, Michel kon zich daardoor als 
het ware als een president gedragen. De 

raadplegingen van het hof en de federale 
Informatieronde verliepen nagenoeg gelijk
tijdig, tussen beide kon op een bepaald mo
ment nauwelijks een onderscheid worden 
gemaakt. 

De PRL-voorman denkt In eerste instantie 
aan een federaal paars kabinet van socialis
ten, liberalen en groenen, waarschijnlijk zon
der VU&ID. Deze formule werd opgedrongen 
vanuit de Franse gemeenschap, het Waals 
gewest en de Franstalige groep van de 
Brusselse hoofstedeiijke raad. PS, PRL-FDl̂  
MCC en Ecolo weigeren tot nu toe om bin
nen het jaar, zo blijkt uit meerdere gesprek
ken en signalen, een nieuwe staatshervor
ming door te voeren. Een regeerakkoord 
zonder betekenisvoile stappen in de staats
hervorming zou ook het Brussels establish
ment en Michels' opdrachtgever goed uitko
men, Ook dat heeft vandoen met de voorlo
pige uitsluiting van de CVP Hoe dan ook ver
klaarde deze partij tijdens de electorale cam
pagne, middels vijf programmapunten, een 
nieuwe staatshervorming te wensen. Het 
valt ook op hoe de liberale voorman alllan-
tiepartner FDF buiten spel zet. Op die ma
nier hoeft men ook VU&ID er niet bij te 
nemen en vermindert de druk op de staats-
hervormende ketel. 

Deze wens lijkt gepaard te gaan met de wil 
om een soort van federale 'noodregering' 
voor één jaar te vormen. Na de gemeente

raadsverkiezingen kan het - althans op fede
raal vlak - nog alle kanten uit. Eerst moeten 
de gevolgen van de dioxine-crisis aangepakt 
worden, ook het extreem-rechts gevaar 
blijft om de hoek loeren. Vandaar dat er ge
dacht wordt aan het Invoeren van 'snel
recht' en de verlaging van de loonlasten om 
de werkgelegenheid aan te zwengelen. Veel 
uitgaven kan de komende federale regering 
zich vooralsnog niet veroorloven. De federa
le overheidsdiensten zouden doorgelicht, 
hier en daar gemoderniseerd worden. Eén 
en ander hangt af van de overmoedige 
groenen, hun houding kan alles veranderen. 
Ook Michel liet dit uitschijnen en de CVP 
houdt daar rekening mee. 
Vlaams informateur Guy Verhofstadt is In 
snelheid, strategie en zelfs programmatori-
sche koers door de Franstallgen ingehaald. 
De Gentenaar, ook een beetje 
Antwerpenaar, voelt zich daarbij verveeld. 
Als Michel, die verhofstadt aan de leiband 
houdt, slaagt, dan wordt de huidige VLD-
voorzltter allicht de nieuwe formateur, mis
schien premier. Eindelijk zou de droom van 
Verhofstadt in vervulling gaan. Ook dat ver
klaart de 'parallelle' diplomatie, nochtans 
geen toonbeeld van nieuwe politieke cul
tuur. Tekenend is dat Patrick Dewael alvast 
de rol van Vlaams informateur van 
Verhofstadt overneemt. De VLD-tenoren 
hebben ambities. Wat moet daan/oor wij
ken? Als Verhofstadt federaal formateur 
wordt en in zijn opzet slaagt, kan hij de 
staatshervorming op de onderhandelingsta
fel leggen. Hoe ver wil Verhofstadt daarin 
gaan? „Tussen VU&ID en VLD", aldus VU-
voorzltter Patril< V3nl<runkelsven, ,,llgt een 
wereld van verschil wat de staatshervorming 
betreft." En rood en groen staan op de rem. 
Nee, de CVP is nog niet uitgespeeld. 

(evdc) 
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e 'moeder van alle verkiezingen' 

is achter de rug. Enkele persoonlijke bedenkingen. 

't Zit goed, 't zit 

De afgelopen 

verkiezings

campagne 

was zeer 

middelmatig. 

S S K S 

Naar goede gewoonte kenden de jongste 
verkiezingen weer veel winnaars Deze 
keer kenden ze, uitzonderlijk, ook twee 
zware verliezers En op enkelingen na 
weten die de nederlaag aan feit dat de 
verkiezingen draaiden rond 'een thema 
van de concurrentie', volksgezondheid in 
dit geval. Soortgelijke argumenten duiken 
na iedere stembusslag weer op. 
Natuurlijk heeft Agalev een goede zaak 
gedaan met de voedselschandalen: ge
zond leven is voor Agalev hét thema bij 
uitstek. Zoals migrantenrellen het Vlaams 
Blok een flinke duw hadden kunnen 
geven, een communautaire rel de VU en 
belastingen de VLD. Toevallig waren er 
deze keer op het juiste moment dioxine-
kippen en slechte frisdrank en dus wint 
Agalev 

Of dit soort 'toevalstreffers' ook een winst 
zijn voor de politiek en de democratie in 
hun algemeenheid, valt te betwijfelen. 
Jawel, Agalev heeft met ca. Geysels en 
Sannen enkele bekwame figuren in haar 
rangen. Maar gaat deze partij, waarop zo
veel mensen nu hun hoop hebben ge
steld, ook iets veranderen? Gaat zij m.a.w. 
de hooggespannen verwachtingen kun
nen inlossen? De vraag stellen, is ze be
antwoorden. Eén keer de groenen mee 
aan het bewind zijn, zullen ze aan den 
lijve ondervinden dat politiek in de eerste 
plaats de kunst van het mogelijke is. Met 
enige spanning kijken we dan ook uit 
naar een Agalev-landbouwminister die 
morgen geconfronteerd wordt met dui
zenden landbouwers die aan de rand van 
het faillissement komen te staan omdat 
goedkope Europese invoer hun - zonder 
twijfel eindelijk gezonde! - producten uit 
de markt prijst. Of naar een groene excel
lentie die gevraagd wordt iets te doen aan 
de taaitoestanden in de Brusselse OCMW-
ziekenhuizen. Of eentje die het filepro
bleem moet oplossen,... 
Wat ons terugbrengt bij 'het thema'. Als 
het zo is dat verkiezingswinst valt of staat 
met losse, zeer actuele gebeurtenissen en 
niet met een visie op de maatschappij, 
dan is dat een zeer treurige zaak. Weinig 
sociaUstische kandidaten zullen uitslui
tend zijn afgestraft omdat hun partij cor
rupt was, wél omdat hun minister van 
Volksgezondheid het niet nodig vond om 
na de flippo's ook de dioxine uit de voed
selketen te nemen. En heeft er ook maar 
één CVP'er een stem verloren uitsluitend 
omdat Dehaene zijn gewezen collega 
Wathelet een postje heeft bezorgd in 
Straatsburg? Neen, er waren dolle kippen 
en Agalev heeft een groen imago dus zal 
het Agalev zijn. Was de PVDA erin ge
slaagd in de weken voor de verkiezingen 

nog groen te worden, de partij had zetels 
gewonnen. 

Een en ander betekent niet dat de kiezer 
een verkeerde keuze heeft gemaakt. Hij 
heeft immers altijd gelijk. Dat zal evenwel 
niet verhinderen dat tal van politici, aca
demici en media de eerstkomende weken 
en maanden weer met grote zelfingeno
menheid het tegendeel zullen beweren. 
Analyses duren dan maximaal 5 minuten 
of, in de geschreven pers, hooguit 100 
cm2. Want anders wordt er gezapt, of 
doorgebladerd naar de sportbladzijden. 
Zoals ook Agusta/NPC en Dutroux/justitie 
van blz. één naar twee, naar vier en 'naar 

van Vlaanderen het ergste te vrezen valt. 
Eén depute, weliswaar niet verkiesbaar, 
voerde er campagne met '100% puur 
Limburgs', alsof hij de kiezer wilde bij
brengen dat zelfs 100% niet meer puur 
is... Om maar te zwijgen over ene 
Kindermans die, op zijn uurwerk wij
zend, ons duidelijk maakte: 'Tijd voor 
grote mensen'. Hij is verkozen. 
Daar word je toch bang van: dat iemand 
die door zijn partij op een verkiesbare 
plaats is gezet de kiezer in zijn 'bood
schap' niet meer te vertellen heeft dan 
'Tijd voor grote mensen'... En dat dat bo
vendien een flauwe woordspeling is! We 
durven er niet aan denken wat er zou zijn 
gemeld indien hij Neukermans had gehe
ten ... Maar niettemin: in de volle aan
dacht! 
Bij dit alles stellen wij ons de vraag wat de 

Tijd voor 
wijze mensen 

waar er plaats is' werden verschoven. De 
media moeten in de eerste plaats verko
pen, en wat niet voldoende verkoopt, 
komt er niet in. Het maakt o a. dat dezelf
de columnisten die vóór 28 mei jl. nog 
zaten te roepen 'dat er geen verkiezings
thema was' enkele weken later met even
veel aplomb verkondigden dat iedereen 
toch al jaren had gezien dat er iets mis 
was met de voedingsindustrie, de land
bouw in het bijzonder. Als dioxinekippen 
voor de media een lage verkoopswaarde 
hadden gehad, dan waren ze misschien 
nooU 'nieuws' laat staan een 'een verkie
zingsthema' geweest. En dan had de ver
kiezingsuitslag er heel anders uitgezien. 
De journalistiek mag anderzijds ook niet 
weer met alle zonden Israels worden 
overladen. Tot voor de crisis uitbrak, was 
er weinig tot geen nieuws te rapen (wat 
niet betekent dat er geen thema was!). De 
campagne was, waar ze al in beeld ver
scheen, bovendien zeer middelmatig. Wie 
moest afgaan op de slogans en bijhoren
de beloften kon haast niet anders dan be
sluiten dat tal van kandidaten het parle
ment zagen en zien als een soort van vet-
betaald rariteitenkabinet. Peper, prostaat 
en cannabis deden het voor de Senaat, de 
voornaamste en meest wijze aller raden. 
Voor Europa werd de niet aan prostaat 
ontbrekende man een naaktportret be
loofd. Volstrekt onnozel, maar niettemin 
goed voor 10 minuten 'De Zevende Dag'! 
In bv Limburg werden alle regionale re
gisters opengetrokken: 'Verder werken 
voor Limburg', 'In het belang van 
Limburg', 'Sterke schouders Limburgs 
hart',... Allen kandidaten met - toen nog -
ministrièle ambities, zodat voor de rest 

wezenlijke inzet van deze verkiezingen 
was, het wezenlijke thema. We zouden 
immers zeer teleurgesteld zijn in de kie
zer indien hij enkel en alleen een gezon
de kip op het oog had. Zat en zU hij 
voorts wel te wachten op een coalitiewis-
sel met nieuwe, machtsgeile, triomfante
lijke gezichten of wil hij gewoon een fat
soenlijk bestuur dat naar best vermogen 
en zonder rekening te houden met hon
derdeneen drukkingsgroepen zijn be
leidsvisie ten uitvoer brengt 'Tijd voor 
grote mensen' of 'Tijd voor Daems' leert 
ons maar één ding: deze kandidaten wil
len nu ook wel eens aan de beurt komen. 
Wat ze dan gaan doen, is veel moeilijker 
te achterhalen. Politici gaan er al te mak
kelijk van uit dat het de burger-kiezer in
teresseert wie er zorgt voor goed onder
wijs, een efficient gerecht, een betaalbare, 
solidaire sociale zekerheid. Er mag noch
tans worden verondersteld dat de perso
nen niet de eerste bekommernis van de 
kiezer zijn, wel dat het gerecht werkt, de 
SZ sociale uitsluiting voorkomt en het on
derwijs de jongeren voorbereidt op het 
verdere leven. En in tweede instantie mo
gelijk ook hoe dat gebeurt. 
Met name in dat laatste is de politiek het 
noorden volledig kwijt. Partijprogram
ma's verschillen bijzonder weinig van el
kaar. Veel voorstellen worden al geko
pieerd nog voor ze bij de anderen goed 
en wel zijn verschenen. Voelen de men
sen zich onveilig? Doen we toch wat meer 
blauw en wit. Wil de bevolking gezond 
eten? Wat onbespoten programmapunten 
en klaar is Kees. 

En toch wérkt het niet. En toch zijn er 
meer dan 40% zwevende kiezers. Zou dat 

kunnen zijn juist omdat de partijen zo op 
elkaar lijken? Juist omdat er in haast geen 
enkel programma nog een basisvisie is te 
onderscheiden? 'Dat is ons fundament en 
van daaruit kunnen al onze programma
punten worden verklaard': welke partijen 
kunnen dit nog hard maken? Welke partij
en hebben ons daar de afgelopen cam
pagne op gewezen? Zit er enige christen
democratische visie in 'Tijd voor grote 
mensen'? Is 'Geef hem de kans. Uw vriend 
terug naar Limburg' een uiting van de li
berale ideologie? En hoort '100% puur 
Limburgs' nu thuis bij de nationalisten of 
de socialisten? Juist tijdens de verkie
zingscampagne, op het moment dat par
tijen en hun kandidaten kunnen laten 
zien 'Dat is het waar ik voor sta', komen 
ze de burgers lastigvallen met een over
dosis middelmatigheid. 
De VU heeft in de aanloop naar 13 juni 
uitgepakt met enkele 'knappe koppen 
voor Vlaanderen'. Hopelijk wordt er ook 
in de tijd die komen gaat nog naar hen ge
luisterd. Mogelijk komen er dan zelfs nog 
enkelen bij. Samen met het al beschikba
re materiaal kunnen zij ervoor zorgen dat 
de VU weer een voortrekker wordt in het 
debat, weer een ideeënlaboratorium. Met 
ondoordachte stunts kan je overhalen, 

met een beginselvast programma kan je 
ook overtuigen. Dat betekent niet dat 'de 
mensen' er niet bij moeten worden be
trokken. Integendeel: de problemen van 
alle dag moeten worden opgelost en dat 
kan maar door ook te luisteren naar hen 
die ermee worden geconfronteerd. 
Anderzijds is het ook niet goed integrale 
of directe democratie te gaan verwarren 
met één groot parlement waar iedereen 
vooral doet wat hem of haar (electoraal) 
goed uitkomt. Het zou in weinig verschil
len met het vorige. Nee, als het nu ergens 
tijd voor is, dan wel voor wijze mensen. 

Geert Vranken 

VU veroordeelt 
verlciezinqs-
fraude in Aaist 
De Volksunie neemt uitdrukkelijk 
afstand van de verkiezingsfraude 
die door één van de militanten 
gepleegd is in het kiesarrondisse
ment Aalst-Oudenaarde. De VU 
dringt erop aan dat het gerecht 
de zaak grondig onderzoekt en er 
de gepaste sanctie aan verbindt. 
De fraude mag geenszins de uit
slag beïnvloeden. Er moet volledi
ge duidelijkheid komen over het 
eindresultaat. 

Patrlk Vankainkelsven, 
Algemeen Voorzitter 
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Boerenbond 
ziet vooral 

blauw signaal 
• VERKIEZINGEN 1 9 9 9 • 

De arrogantie van Boerenbond wordt er

gerlijk. In plaats dat de landbouworgani

satie zich midden deze voedselcrisis, 

waarin ze ook haar deel van de schuld 

draagt, wat bescheidener zou opstellen, 

doet zij alsof er geen 13 juni is geweest. 

CYNISCH 

De jongste uitgave van De boer & de tuin

der (B&T) titelt „Boerenbond eist nu ini
tiatieven van de regering". Want :„...de 
Boerenbond neemt het niet meer dat er 
geknoeid wordt met de volksgezond
heid" en dat „steeds meer eerlijke boeren 
slachtoffer worden van fraudeurs". 
De landbouwersorganisatie verdedigt te
recht zijn leden, maar klinkt „geknoei 
met de volksgezondheid" niet wat te hy
pocriet als men het ook niet eens heeft 
over „geknoei met de landbouw"? Tegen 
elk gezond verstand in de gangbare land
en tuinbouw blijven verdedigen kan toch 
niet langer als ernstig worden be
schouwd. Het blijven promoten van mas
sale varkensmesterij, pluimveehouderij, 
chemische sproeimiddelen, enz... roept 
toch vele vragen op. 

Met welke bedoelingen B&T de paus aan
haalt is niet meteen duidelijk maar hoofd
redacteur ir. P Van Bossuyt schrijft:,, Ook 
de paus gaat zich met de dioxinecrisis 
moeien." En de man citeert uit een homi
lie die Johannes Paulus II onlangs in 
Polen hield:„Diegenen die verantwoorde
lijk zijn voor de vernietiging van de we

reld en die er in de landbouw en de in
dustrie op uit zijn zich alleen te verrijken, 
zonder zich te bekommeren om de on-
noemlijke schade aan het leefmilieu, be
gaan een zware zonde tegenover de 
Schepper." 

Of de B&T-hoofdredacteur met het plaat
sen van dit citaat grappig of uitdagend 
wou zijn, weten we niet, maar cynischer 
kan niet! 

Ondertussen besprak het BB-hoofdbe-
stuur op een vergadering in Sankt-Vith de 
uitslag van de verkiezingen en stelde vast 
dat de kiezer geen groen signaal heeft ge
geven, wel een blauw signaal. Het hoofd
bestuur leidde dit af uit de cijfers, er zou
den 92.000 stemmen van de CVP naar de 
VLD zijn gegaan en maar 48.000 CVP-
stemmen naar Agalev Volgens het hoofd
bestuur zitten daar „een horde traditio
nele landbouwkiezers" tussen. Deze over
stap zou o.m. te wijten zijn aan de vele 
zaken waarmee landbouwers de jongste 
tijd geplaagd werden. Agenda 2000, het 

Map, de peren, de overadministratie, de 

machtsontplooüng bij sociale controles, 

de slechte prijzen, de nulbemesting... 

OVERDREVEN 
In al deze dossiers heeft Boerenbond 
zwaar op haar politieke vertegenwoordi
gers gedrukt, op 13 juni hebben zij daar
door mee in de klappen gedeeld. Zeg nu 
zelf, hoe kan men als ernstig politicus 
nog langer een mestactieplan aanvaarden 

waardoor mens en natuur geschaad wor
den? Waarom het probleem van „de 
peren" aangebracht als men weet dat de 
sector zelf verantwoordelijk is voor het 
gebruik van het giftige chloormequat in 
de fruitteelt? 

In De Morgen (zaterdag 19 juni) zegt 
Frans Hofkens, algemeen secretaris van 
Boerenbond, dat de band tussen zijn or
ganisatie en de CVP fel overdreven wordt. 
De BB heeft in het verleden slechts twee 
eigen landbouwministers kunnen benoe
men (Lavens en De Keersmaecker), bij 
minister Kelchtermans beschikte ze over 
slechts één kabinetsmedewerker, in het 
Vlaams parlement telt ze nauwelijks 

„zeven of acht eigen mensen". Het wordt 
allemaal nogal simpel voorgesteld. 
B&T daarentegen toont minder schroom 
en geeft het lijstje van de Boeren
bondhorige verkozenen: één in de 
Senaat, drie in de Kamer, negen in het 
Vlaams parlement. Onder hen Herman en 
Eric Van Rompuy de ene (tijdeüjk) fede
raal en de andere Vlaams minister, niet 
toevallig allebei van... Landbouw. 

OP ÉÉN HOOP 

Boerenbond betreurt dat ze geen verko
zenen meer in het europarlement heeft, 
haar medewerker Jacques Van Outryve 
(,,die een zetel claimde") werd niet ver
kozen. 

Zal het voor de landbouw dan zoveel 
beter zijn als de CVP in de oppositie te

rechtkomt?, vraagt B&T-hoofdredacteur 
Van Bossuyt zich af ,,Sommigen denken 
blijkbaar van wel. Ook Boerenbond zal 
met deze nieuwe situatie moeten leren 
leven en rekening houden Ook binnen 
de organisatie vragen sommigen zich 
luidop af of wij als landbouworganisatie 
niet even aan wat bezinning toe zijn. Dit 
hoeft daarom helemaal niet het afiweren 
van de oude getrouwe CVP in te houden, 
maar misschien wel wat meer openheid 
naar andere partijen toe. ." 
Niet alleen binnen de landbouwersstand 
beseffen meer en meer mensen dat het 
signaal van 13 juni ook een signaal is om
trent de verhouding CVP-Boerenbond. 
Ook binnen de CVP rijzen vragen op. 
Maar de grootste twijfels zitten bij de pu
blieke opinie, die weet dat de 
Boerenbond ook Aveve is, de grootste 
veevoedergroep. En je kunt het de burger 
toch niet kwalijk nemen wanneer hij alle 
onheil van de jongste decennia: besmet 
voer, schadelijk mest, varkenspest, sproei-
stoffen, dioxinekippen en erger op één 
hoop gooit! 

(mvl) 

Effectieven 
1. Bert Anciaux 

2. NeUy Maes 

3. Pieter Vandekerkchove 

4. Frieda Brepoels 
' 5. Flor Van Noppen 

6. Ingrid Reubens 

7. Koen Raets 

Voorkeurstemmen 
EUROPA 

De VU&ID-lijst 

haalde 471.238 

voor Europa 
stemmen, daar 

kreeg de lijsttrekker er 322.841 

van achter; 

322.841 

42.955 

7.685 
19.116 

24.109 
10.107 

4.919 
8. Izolda Femho-Baguirova 7.543 

9. Jaak Van Assche 
10. Georgette De Kegel 

11. AnnemieThys 

12. Katja Leuridan 

13. Eric Defoort 
14. Willy Kuijpers 

9.078 
7.750 

10.831 

8.673 
5.398 

28.806 

djn naam. 

Opvolgers 
1. Bart Staes 
2. Annelies Storms 

3. Marc Storme 

4. Linda Vissers 

5. Hubert Bosman 

6. Lili Huyberechts 

7. Rosika Lamsens 

8. Ludo De Schutter 

14.589 
11.128 

3.875 
7.216 
3.788 

5.406 

4.713 
3.074 

9. Betty Van der Eist-De Groote 5.040 

10. Freddy Jans 3.129 
11. SimonneJanssens-Vanoppen6,354 

12. Geert Verdoodt 

13. Annemie Van de Casteele 

14. Jaak Vandemeulebroucke 

3.792 
11.920 

20.765 

Effectieven 
1. Patrik Vankrunkelsven 

De 

SENAAT 

VU&ID-lijst voor de Senaat 
haaide in haai geheel 317.830 

stemmen, de voorkeurstemmen 

2. Vincent Van Quickenbome 

3. Rosa Lemout-Martens 
4. Margriet Hermans 

5. Mare Platel 

6. Elke Sleurs 

7. Kurt Himpe 
S.AnitaWellens-Pumal 

9. Herman Van den Abbeele 

10. Helga Stevens 

11. Peter Craeyeveld 

12. Lieve Vanhoutte 

13. Pascal Ennaert 
14. Stijn Bex 

15.Juhen Borremans 

16. Emi Feusels 

zagen 

81.452 

19.109 

15.479 
53.226 

10.330 

12.342 

5.208 
7.304 

4.754 

8.595 
4.116 

9.105 
4.678 

6.155 
3.662 
4.307 

er zo uit. 

17. Erwin Brentjens 
18. Jos Roebben 

19. Wim Leerman 

20. Mie Van den Kerchove 
21. Hugo Stuer 

22. Herman Van Autgaerden 

23. Els Schiltz 

24. Antoine Denert 
25. Koen Anciaux 

Opvolgers 
1. Mieke Vanhaegendoren 

2. Sigurd Vangermeersch 

3. Chris Goossens 
4. Chris Segers-Genbrugge 

5. Nora Tommelein 

6. Jan Caudron 

3.583 
4.080 

3.815 
6.582 

3.340 

3.506 
9.184 

5.954 

26.073 

18.438 
4.974 

4.499 

3.793 
6.948 
7.722 

In plaats dat 

Boerenbond 

zich midden 

deze voedsel

crisis wat 

bescheidener 

zou opstellen 

doetzU alsof 

er geen 13 Juni 

Is geweest. 
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Tegendraadse 
kantons 

Het is klaar als een klontje: CVP en SP 
hebben de stembusslag verloren; VLD, 
Agalev, Vlaams Blok en VU&ID hebben 
hem gewonnen Zo luidt althans de op
telsom van alle resultaten. Wat niet bete
kent dat deze strekking overal in het 
Vlaamse land te bekennen was. Er zijn in
derdaad vele uitzonderingen op de regel 
Sommige zijn bijkomstig, slechts graad
verschillen. Andere zijn merkwaardige 
kleine tegenstromen. De betrokkenen 
zouden er goed aan doen, naar verklarin
gen, oorzaken en verbeteringen te speu
ren. 

Wij hebben er de uitslagen voor de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers op nageke
ken. 

Verminderingen en vermeerderingen met 

minder dan 1% worden behandeld als sta

tus quo ante. 

KAMER (in %) 
West-Vlaanderen 
Avelgem; VLD - 5, CVP -I- 1 

Menen: VLD - 1, CVP status quo 

Veume: VLD stauis quo 
Brugge: VLD status quo, VU&ID status 

quo 

Torhout: VU&ID status quo 

Harelbeke: VLD -1,5 
Hooglede: Agalev status quo 

Izegem: VLD status quo 

Kortrijk: VLD - 2, VU&ID status quo 

Voorkeurstemmen 
Kamei 

Frieda Brepoels 

Fons Borginon 

Geert Bourgeois 
Karel Van Hoorebeke 

Danny Pieters 

Els Van Weert 
Annemie Van de Casteele 

Ferdy Willems 
Danny Denayer 

Patrick De Groote 

Geert Lambert 

Johan Sauwens 

Herman Lauwers 

Kris Van Dijck 

Margriet Hermans 
Paul Van Grembergen 

Chris Vandenbroeke 

Nelly Maes 

Jos Bex 
Jan Loones 
Etienne Van Vaerenbergh 

André-Emiel Bogaert 

Jean-Marie Bogaert 

r van Volksvertegenwoordigers 

24.583 
6,842 

10.858 

5.500 

10.889 
9.952 

11.680 

4.981 

,3 949 
3.146 

4.585 

Limburg 
Antwerpen 

Kortrijk-Roeselare-Tielt 

Gent-Eeklo 

Leuven 
Mechelen-Tumhout 

Brussel-Halle-Vilvoorde 

Sint-Niklaas-Dendermonde 

Aalst-Oudenaarde 

Brugge 
Oostende-VD 

Vlaams Parlement 

22.380 

8 491 

9.325 
18.814 

10.540 

5.880 

11.900 
4.586 

6.260 
6.662 

2.277 
3.400 

Limburg 

Antwerpen 

Mechelen-Turnhout 

Mechelen-Turnhout 

Gent-Eeklo 
Kortrijk-Roeselare-Tielt 

Sint-Niklaas-Dendermonde 

Leuven 
Oostende-VDI 

Halle-Vilvoorde 

Aalst-Oudenaarde 

Brugge 

Brusselse Hoofdstedelijke Raad 

Sven Gatz 
(Cursief = niet verkozen) 

1.219 Brussel 

6 

Barrikadenpleiners deden het goed 
Vijf collega's van het Barrikadenplein hadden een plaats op VU&ID-lijsten, ze haalden 

een voortreffelijke score. 
Greet Sels (3de Vlaams parlement - Leuven) haalde 2.385 stemmen. 
Koen T'Sijen (3de Vlaams parlement - Antwerpen) haalde 2.641 stemmen. 

Mare Platel (5de Senaat) haalde 10.330 stemmen.Op de ellenlange lijst voor de 

Brusselse hoofdstedelijjce raad, liefst 75 effectieve en 12 opvolgende kandidaten, haalde 

Mare De Doncker (4lste) 97 en Sonja Cortvriendt (43ste) 91 stemmen. 

Goed gewerkt! 

Meulebeke: VLD status quo 

Oostrozebeke: VLD - 2,2 
Roeselare: VLD - 1,4, VU&ID status quo 

Tielt: VLD status quo, VU&ID status quo 
Diksmuide: VLD status quo, VU&ID status 

quo 

Gistel: VU&ID status quo 
Poperinge: VU&ID status quo 

Vleteren: SP status quo 

Oost-Vlaanderen 

Deinze: VU&ID status quo 

Evergem: VU&ID - 3,7 

Kaprijke: SP status quo, VU&ID - 1,2 

Nevele: VU&ID status quo 
Waarschoot: VU&ID status quo 

Zomergem: VLD status quo 

Dendermonde: VU&ID status quo 

Zele: VLD status quo 
Destelbergen: VLD status quo 

Eeklo: VU&ID status quo 

Gent: VLD - 2,2, VU&ID status quo 

Lochristi: VLD status quo 
Lokeren: VU&ID status quo 

Aalst: VLD status quo, VU&ID status quo 

Brakel: SP status quo, VU&ID - 3,5 
Herzele: VLD status quo 

Horebeke: VLD status quo, VU&ID status 

quo 
Ninove: VLD status quo 
Oudenaarde: SP, VLD, VU&ID status quo 

Ronse: VLD status quo, VU&ID status quo 

Zottegem VU&ID status quo 

Antwerpen 

Kontich- VU&ID status quo 

Zandhoven: VU&ID stati/s quo 

Duffel: VU&ID status quo 

Hoogstraten: VI. Blok status quo 

Lier: VU&ID status quo 

Puurs' SP status quo 

Turnhout: VI. Blok status quo 

Brabant 
Asse: VU&ID status quo 
Eisene: SÎ  CVP, VLD, VI. Blok, VU&ID sta
tus quo 

Schaarbeek: Agalev, SP, VLD, Vl.Blok, 
VU&ID: status quo 

Sint-Gillis: Agalev, VLD, VI. Blok, CVl̂  
VU&ID: status quo 

Sint-Jans-Molenbeek: Agalev, VLD, VI. 
Blok, CVi; VU&ID- status quo 
Zaventem: VU&ID status quo 
Halle: VU&ID status quo 
Lennik: VU&ID status quo 
Meise: VU&ID status quo 
Sint-Joost-ten-Node: Agalev, SÎ  VLD, VI. 
Blok, CVP, VU&ID. status quo 
Vilvoorde- VLD, VU&ID status quo 
Leuven. VU&ID status quo 

. Ukkel: Agalev, SP, VLD, VU&ID: status 
quo, VI. Blok - 1,3 

Bmssel- VLD, (M, VI. Blok: status quo, 
VU&ID-1,1 

Anderiecht: Agalev, VLD, VU&ID status 
quo, VI. Blok - 2,6 

Limburg 
Bilzen- VU&ID - 5,3 

Bree: VLD status quo 
Genk: VU&ID status quo 

Hasselt: VLD status quo 

Maaseik: VU&ID status quo 
Maasmechelen: VI. Blok, VU&ID status 

quo 

Riemst: VU&ID -1 
Tongeren: VLD - 1,9, VU&ID status quo 
Voeren: SÎ  VI. Blok status quo. 

Bekijken we de uitslagen vanuit het stand
punt der partijen dan stellen we vast dat 

CVP zich moet troosten met één enkel 
procentje winst, in Avelgem, en verder 
met status quo in het West-Vlaamse 
Menen en in enkele kantons van de 
Brusselse agglomeratie; 

SP nergens verder geraakt dan een 
schadebeperkende status quo : in het 
West-Vlaamse Vleteren, enkele Oost-
Vlaamse kantons (het eenzame Kaprijke, 
Brakel en Oudenaarde in de zuidelijke 
heuvelstreek), het Klein-Brabantse Puurs, 
het Limburgse Voeren en enkele kantons 
van de Brusselse agglomeratie; 

VLD soms achteruit boert: in Avelgem, 
Menen, Harelbeke, Kortrijk, 

Oostrozebeke en Roeselare; in Gent! En 
in vele kantons niet vooruit komt: in 
West-Vlaanderen 7, in Oost-Vlaanderen 9, 
in Limburg 2, in Brabant te Vilvoorde en 
in de meeste Brusselse kantons; alleen in 
Antwerpen boekt ze louter winst; 

Agalev in het West-Vlaamse Izegem 
blijft steken, alsook in de Brusselse kan
tons; 

het Blok in de Limburgse kantons 
Maasmechelen en Voeren, in Turnhout en 
Hoogstraten en in Brusselse kantons afge
remd wordt; 

VU&ID tenslotte in enkele kantons 
achteruit boert- Evergem, Kaprijke, Brakel 
(Oost-Vlaanderen), alsook Bilzen en 
Riemst (Limburg); op zeer vele plaatsen 
hebben wij status quo moeten melden, 
meestal betekent dit een winst van min
der dan 1%. Het verschijnsel doet zich ta
melijk gelijkmatig voor in alle provincies. 

Het is lang geleden dat er zovele tegen
draadse kantons te vermelden waren. 
Tijdens de vorige en voorlaatste verkie
zingen hadden wij de indruk dat de open
bare mening stilaan plat gewalst geraakte 
onder invloed van o.m. de televisie. 
Dit blijkt gelukkig toch niet juist te zijn. 
Voor een goed werkende democratie is 
het belangrijk dat uiteenlopende menin
gen blijven bestaan, herderiijke brieven 
en leke variaties hiervan ten spijt. . 

Karel Jansegers 
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I ' n WIf van 20 meijl waarschuwde onze 

medewerker voor de gelijkschakeling 

die het Europese parlement wil doorvoeren met 

betrekking tot zijn eigen verkiezing. De Standaard van 29 

meijl bevestigde de door hem belichte plannen, zonder 

echter op de gevaren ervan te wijzen. 

•> EUROPA <> 

De Europese propagandamachine draait 
zo goed dat de meeste Europeanen waar-
sciiijnlijk niet door hebben dat deze ge-
hjkschakehng ons naar een eenheidsstaat 
Europa voert. Een Europees parlement 
dat niet meer samengesteld wordt door 
vertegenwoordigers van de Europese vol
keren maar door onderling verwisselbare 
'burgers' van wie nationaliteit geen rol 
meer speelt, heet 'Europeser' te zijn. 
Om aan te geven hoe ver het huidige - en 
nog verder het tegen het jaar 2004 ge
plande - Europese parlement verwijderd 
is van het door ons gewenste Europa der 
volkeren, publiceren wij hieronder een 
schets van hoe het anders kan. Het is een 
verzoekschrift, gericht tot 

- Leo Tindemans, (toenmalig) eerste-
minister van België; 

- de voorzitter van het Europese parle
ment; 

- de voorzitter van de Commissie der 
Europese Gemeenschappen; 

- de voorzitter van de Raad der Ministers 
van de Europese Gemeenschappen. 

De lezer zal opmerken dat de gebruikte 
terminologie verouderd is. De tekst da
teert dan ook uit de herfst van het jaar 
1976. Hij werd gepubliceerd in het 
Franstalige, Bretoensgezinde maandblad 
Douar Breiz zaliger gedachtenis. 

FEDEi?AUSTISCHE TAAL 
De afdeling Savoie-Val d'Aoste van de 
Europese federalistische partij; de federa
tie der regionalistische bewegingen van 
de Val d'Aoste; de Südtiroler Volkspartei; 
de federalistische partij van Italië; de be
wegingen van Frioelië, Trentino, enz. 
zich inderdaad richtend naar de beginse
len van het integrale federalisme en oor
delend dat dit de enige geldige oplossing 
biedt voor de hedendaagse vraagstukken, 
ervan overtuigd dat een echte eenheid al
leen op de vrije instemming der belang
hebbenden kan steunen en op het recht 
om hun verscheidenheid te vrijwaren, 

- verzoeken dringend om de verkiezing 
van het Europees parlement door rechtst
reekse verkiezingen; 

- aanvaarden vooriopig, als algemeen be
ginsel voor deze verkiezing en voor de na
tionaliteiten die over een Staat beschik
ken, dat deze zouden georganiseerd wor
den volgens de regels die binnen de ver
schillende staten in voege zijn; 

- vragen 

1. dat de nationaliteiten die gevat zitten 
binnen de Staat van een andere nationali
teit hun eigen vertegenwoordigers zou
den kunnen aanwijzen voor het Europese 
parlement, net zo goed als de nationali
teiten van de Staten waarin zij gevat zitten 
(Corsica, Sardinië, Bretagne e.a.); 

2. dat de nationaliteiten die verdeeld 
leven over verschillende staten van de 
Europese gemeenschap, ter gelegenheid 
van deze verkiezing samengevoegd zou
den worden - eventueel na volksraadple

ging - met het oog op het verkiezen van 
nationale volksvertegenwoordigers, net 
zoals de nationaliteiten die wél over een 
Staat beschikken (bedoeld zijn de geval
len als Occitanië, Friesland e.d.); 

3. dat de nationaliteiten, verdeeld over 
verschillende staten die niet allen lid zijn 
van de Europese gemeenschap, eveneens 
het recht zouden hebben hun vertegen
woordigers in het Europese parlement te 
verkiezen voor het gedeelte van hun 
woongebied dat binnen de Europese ge
meenschap vah (de aangehaalde voor
beelden Baskenland, Tirol, en Catalonië 
zijn niet meer actueel, het beginsel blijft 
geldig); 

4. dat volkssplinters die, omringd door 

Deze richting staat haaks op de huidige: 
de opbouw van Europa van boven af, 
zonder de volkeren als zodanig in deze 
opbouw te betrekken. Het Europese par
lement is daar de onmiskenbare afspiege
ling van. 

Een ander 
Europees parlement 
een ander volk, een aaneengesloten ge
bied bewonen, het recht zouden krijgen 
elk tenminste één vertegenwoordiger te 
verkiezen (Duitse Walsers in Aoste, 
Grieken en Skipetaren in Zuid-ItaliëJ; 

5. dat ditzelfde recht zou toegekend wor
den aan etnisch samenhangende zwerf-
groepen, die gewoonlijk binnen de 
Europese gemeenschap leven; 

6. dat uitwijkelingen, afkomstig uit de 
Europese gemeenschap, het recht zouden 
hebben, in het raam van de gemeenschap 
hun stem uit te brengen samen met de 
nationaliteit waaruit zij voortkomen; 

- bevestigen tenslotte met kracht dat er 
onverenigbaarheid moet bestaan Uissen 
het mandaat voor een nationaal parie-
ment en een voor het Europees parle
ment. 

DE VERKEERDE KANT UIT 
Twee van de hierboven gevraagde hervor

mingen zijn inmiddels verwezenlijkt: de 

rechtstreekse verkiezing van de Europese 

parlementsleden en de onverenigbaar

heid van parlementslid voor een staat en 

voor Europa (althans in de meeste sta

ten). Een derde (elke staat organiseert de 

verkiezingen voor het Europees parle

ment zoals het hem past) is weliswaar nog 

steeds de regel, maar komt reeds in 2004 

op de helling te staan. 

Wat tenslotte de mogelijkheid betreft in 

een andere EU-staat voor kandidaten van 

het land van oorsprong te stemmen, deze 

is er doch wordt naar de toekomst toe ver

drongen door de 'raad' toch maar een kan

didaat van het verblijfsland te verkiezen. 

Voor het overige staan wij verder dan ooit 

van deze verzuchtingen. Zeker, we hoe-

ven niet noodzakelijk met elk ervan in te 

stemmen Wel geven ze een algemene, fe

deralistische richting aan, die ook de onze 

is: de opbouw van Europa vanuit zijn 

grondslagen, de volkeren. 

Het dichtst bij het hierboven geschetste 
ideaal staat België. Daar bestaan tenmin
ste kieskringen per volk: een Vlaamse, 
een Waalse, zelfe een Duitse (hoe onvol
maakt ook) en een keuzemogelijkheid 
binnen het gemengde (zij het te uitge
breide) gebied Brussel. Het is één van de 
resultaten die de VU in de wacht heeft 

kunnen slepen toen zij deel uitmaakte 
van een Belgische regering. 
Alle andere Europese volkeren-zonder-
staat kunnen van een dergelijke regehng 
alleen dromen. De meeste EU-staten vor
men één enkele kieskring voor het 
Europese parlement ofwel zijn de kies
kringen er louter technisch en zeker nooit 
op de maat van een volksgroep gesneden 
Als het aan de gangmakers van een zoge
naamd Europeser parlement ligt (de over
grote meerderheid van de leden) zal het 
er in de toekomst niet op verbeteren. De 
Belgische kieskringen worden immers 
door de Europese voorlichters uitdrukke
lijk als 'weinig Europees" gebrandmerkt 
Het zal dus zaak zijn, bondgenoten te 
zoeken voor een hoogstnodige tegenaan
val. 

Karel Jansegers 

Bedankt Cerda 
Aan het lijstje van met-verkozen 
VU-politici (WIJ, 17 juni ) voegen 
we deze week Cerda Raskin toe. 
Gerda werd in maart 1997 in op
volging van Willy Kuijpers üoor het 
arrondissement Leuven naar de 
Wetstraat gestuurd Van in den 
beginne besefte de Vlaamse volks
vertegenwoordiger dat de tijd kort 
zou zijn om zich waar te maken 
Na de eedaflegging verklaarde ze 
aan ons weekblad „Sommige 
volksvertegenwoordigers werken 
hard, maar de waarde van dat 
werk wordt door de burgers niet 
altijd juist ingeschat omdat er te 
weinig ruchtbaarheid aan gegeven 
wordt." 

Vrij vlug zou ook voor de toen 43-
jange Gerda Raskin duidelijk wor
den dat de weg tussen droom en 
daad met veel praktische bezwa
ren bezaaid ligt Echt helemaal ge-_ 
lukkig voelde ze zich niet In de 
Vlaamse assemblee, veel van haar 

'werk geraakte nauwelijks buiten 
het grote huls bekend Eén keer 
echter haalde ze uitgebreid de 
media toen ze Louis Tobback üeeü 
inbinden, de burgemeester van 
Leuven wilde namelijk dat de taxi

chauffeurs vooraleer ze in dienst 
konden treden dienden te worden 
'doorgelicht' Reeds vorig jaar 
maakte Gerda Raskin bekend met 
meer te zullen kandideren voor 
een zetel, daardoor kwam er ruim
te vrij voor Jos Bex die in haar 
plaats na^r het Vlaams parlement 
gaat 

Cerda steunde de VU&ID-lijst 
vanop de 8ste plaats met 1 886 
voorkeurstemmen 

De meeste EU-
staten vormen 
één enkele 
kieskring voor 
het Europese 
parlement 
ofwel zijn de 
kieskringen 
er louter tech
nisch en zeker 
nooit op de 
maat van een 
volksgroep 
gesneden. 
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Brussel fietsend 
bewonderen 

De regionale VU-krant 

Fietsen door Brussel 

VU&ID 00 TV 

Woensdag 30 juni e.k. zendt TVl om 23u,15 een programma 
van de Vlaams-Nationale Omroepstichting (VNOS) uit. 
Onder de titel: „13 juni 1999. Uw stem : gehoord of ge
smoord?" wordt teruggeblikt op de voorbije stembusslag. 

<» Niet vergeten, VU&ID op TVl, onmiddellijk na het laat-

avondjournaal. 

Van juni tot oktober 1999 organiseert de 
vzw Pro Velo zomerse fietstochten in 
Brussel. Pro Velo werd in 1992 opgericht, 
telt een aantal vaste medewerkers, maar 
werkt in het bijzonder met vrijwilligers. 
De vzw promoot de flets als dagelijks en 
recreatief vervoermiddel, maar biedt 
vooral een fietsende kijk op de stad. Door 
middel van een studiebureau verleent ze 
technisch advies aan fietscommissies, ad
ministraties en overheden. Bovendien 
staat Pro Velo in voor pedagogische pro
jecten, organiseert ze evenementen en 
bevordert ze het fletstoerisme. De vzw ge

niet de steun van het Brussels hoofdste

delijk gewest en van het programma Life 

van de Europese Unie. 

ALLE KLEUREN EN GEUREN 
Deze zomer staan er zeven soorten flets-

tochten op stapel, ze tonen Brussel in alle 

geuren en kleuren. Het project wordt on

dersteund door de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie en de minister 

van Brusselse Aangelegenheden van de 

Vlaamse regering. Er is de tocht door het 

historische hart van Brussel, je kan met de 

fiets ook de schatten van de art nouveau 

ontdekken, de stripverhalenroute legt de 
stripwortels van Brussel bloot. Niet min
der boeiend is de fietstocht doorheen 500 
jaar beeldende kunst in Brussel. Wie van 
groen houdt, kan de Brusselse tuinwijken 
ontdekken. Overigens toont de tocht 
'groene mysteries' aan dat Brussel ook 
buiten het Zoniènwoud heel wat groen in 
petto heeft. Brussel beschikt tevens over 
meerdere prestigieuze abdijen en kaste
len. Wie deze wil bewonderen, hoeft wel 
25 km. of vier uur lang te rijden. Andere 
tochten, zoals het hart van Brussel en 
vooral de stripverhalenroute, duren min
der lang. 

Meer info: Deelname aan de tocht 

kost 300 fr. Er zijn fietsen te huur 

tegen 200 fr per stuk. Voor gratis pro

gramma en inschrijvingen. Tel: 

02/502.73.55, fax: 02/502.86.41. 
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Friezen in Brussel 
In het weekend van 25 tot 27 juni brengt een groep 
Friezen o.l.v. de cultuur-stadhouder van Ljouwert 
(Leeuwarden) een bezoek aan Brussel. Het zou fijn zijn 
indien deze Friese jongeren ook contact zouden hebben 
met Vlamingen. Zaterdagmorgen om lOu. leidt Leo 
Camerlynk de groep rond in Brussel vertrekkend vanuit 

het Vlaams Huis (Drukpersstraat 20). Na een lunch wor
den de gasten om I4u. door Sven Gatz rondgeleid in het 
gebouw van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Om 17u. 
is er een discussie over de positie van de Nederiandse taal 
in Brussel en het Fries in Leeuwarden. Ook deze discus
sie vindt plaats in het Vlaams Huis. Na een diner worden 

's avonds in het Vlaams Huis de plannen i.vm. een club
gebouw in Leeuwarden uiteengezet en nog een feestje 
georganiseerd. 

Meer informatie : Vlaams Huis (02/22.33.140) 
De ontmoeting wordt georganiseerd door het tijdschrift 
Meervoud i.s.m. het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel. 

'^^^^^^^ 

OOST-VLAANDEREN 
zo. 27 Juni BURST: 

Jaarlijkse barbecue voorafgegaan 
door een wandeizoektocht. 
Vertrek tussen I3u.30 en I4u.30 
aan de Schuur (boerderij Jan en 
Alema, Populierestraat 15, 
Aaigem). Deelname zoektocht 
gratis. Barbecue vanaf 18u. op de 
boerderij. Deelname 350 fr, -12j. 
20è fr., -6j. gratis. Inschrijven bij 
Patrick Verbestel (053/62.73.89) 
of Jan De Vuyst (053/62.32.80). 
Org.: vu-Burst-Bambrugge-
Aaigem i..s.m. Rodenbachfonds 
Erpe-Mere. 

zo. 4 Juli OUDENAARDE: 
Bakfeest. warme beenhesp met 
fijne groenten. Vanaf 12u. in 
Dorpshuis De Linde, Berchemweg 
250 te Meiden-Oudenaarde. 
Deelname: 400 fr, -12j. 250 fr 
Org,-: vu-Oudenaarde. 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 24 Juni BRUGGE: 

Toelichting over het ontwerp en 
het bouwen van het nieuwe con
certgebouw, door architecten 
Eugene vanassche en Michel van 
Langenhove. Roland De Broek is 
coördinator Om 20u. in De 
Gulden Spoor 't Zand 22. Org.: 
Informativa vzw; 

ZO. 27 Juni TIELT: 
Daguitstap naar Beauvais en 
Civerny (Frankrijk) met bezoek 
aan de kathedraal van Beauvais 
en de tuinen van Monet. Vertrek 
om 7U.15 station Tielt en om 
7U.45 goederenstation Izegem. 
Terug in Tielt rond 22u.15. 
Deelname 960 fr (leden) of 1.200 
fr (niet-leden). Info en inschrij
ven bij Hilde Houwen, 
051/40.42.94 (thuiS) Of 
09/223.77.42 (kantoor) vóór 31 
mei. Org.: A. Vander Plaetsekring 
Tielt. 

ZO. 11 JUii DEERLIJK: 
Braadfeest in het kader van de 
Culdensporenviering. Vanaf 
l lu.30 in D'lefte te Deerlijk, info: 
056/71.76.41 en 71.47.68. Org.: 
VU en Ie Dien. 

WO. 14JuiiBRUCGE:11ju-
liviering van vvvc-Brugge-Zuld 

met diavoordracht door Luc 
Welvaert over „vo de schreve 
weün mie menschen ". Om 15u. 
in de Magdalenzaal, Violierstraat 
7 te Brugge. 

Ma. 19 JUil BRUGGE: 
Culturele natuurwandeling te 
Wildenburg (Wingene) o.l.v. 
Omer en Livina Dombrecht. 
Samenkomst op perkeerplaats 
Delhaize, St.Kruis om 14u., van
daar carpooling. Org;: VVVG-
Brugge-Zuid. 

WO. 28 JUll BRUGGE: 
Jaarlijkse sport en speldag van 
VWG-Brugge-Noord. Om I5u. in 
t Keunekot, Warendestraat te 
Sijsele. Deelname 200 f r 
Inschrijven bij Joriska, 
050/34.19.74. 

VLAAMS-BRABANT 
zo. 27 Juni TIELT-WINGE: 

Vlaamse Kring Tielt-Winge wan
delt in Diest, met gids. Vertrek 
om &4u. aan de windmolen (par
king prov.domein halve Maan). 

WO. 30 JunI TIELT-WINGE: 
Gemeenteraad. Om 20u. in de 
raadszaal. 

LIMBURG 
zo. 11 Juli TONGEREN: 

11 juli-viering met optreden van 

jeugdorkest Strijd voor vrijheid" 
en Basilicakoor Feestrede door 
Evrard Raskin. Om I0u.30 in de 
feestzaal van het stadhuis van 
Tongeren.org:: DF-Tongeren. 

ANTWERPEN 
Za. 26 juni MARIEKERKE-

BORNEM: Vlaamse Kring heeft 
stand met visdellcatessen in de 
Omgangstraat t.g.v; 22ste Vis- en 
Folkloredagen. Tussen 11 en 20u. 
Ook op 27 juni. 

Zo. 27 Juni BERCHEM: In 
het teken van Van Dyck-jaar no
digt Vlaamse Kring Berchem uit 
op een boeiende stadswandeling 
met gids: De mens Van Dyck. 
Start om I4u.30 aan standbeeld 
Brabo, Grote Markt Antwerpen, 
info: 03/231.06.28. 

ZO. 4 JUil WOMMELCEM: 
Zingende bootvaart op Albert- en 
Netekanaal o.l.v. Gust Teugels. 
Aantal plaatsen is beperkt. Org.: 
i.s.m. KK Jan Puimège. Info: 
03/353.68.94. 

ZO. 4 Juli BERCHEM: FVV-
Berchem neemt deel aan 
Zingende boot. Deelname: 400 
fr, niet-leden 450 fr Info FVV-
Berchem. 

za. 10 Juli WOMMELGEM: 
Daverende allerlaaste sporenzan-

feest van het millenium. Om 20u. 
in de zaal van KH De 
verbroedering, Schransweg 32. 
M.m.v. Koperensemble o.l.v. Joz 
de Houwer en kleinkunstgroep 
Zakdoek, inkom gratis. Org.: KK 
Jan Puimège. 

za. 10 Juli TONGERLO: 11 
juliviering. Vanaf 18u. In 't 
Abdijke te Tongerlo. 
Welkomstdrank, feestmaal en 
zangstonde. Toespraak door 
Margriet Hermans. Deelname: 
600 f r Inschrijven bij VU-
Westerlo. 

ZO. 11 Juli EDEGEM: FW-
Edegem wandelt door het recre
atiegebied Mulsbroek te Ekeren. 
Samenkomst om 13u.30 
Kerkplein Elsdonk of om 14u. aan 
de parking Ekersedijk. 's Avonds 
naar het feest van de Vlaamse 
Gemeenschap. 

Dl. 27 Juli BERCHEM: FW-
Berchem neemt deel aan voetral
ly van DF-Jan Blom. Deelname: 
200 fr Samenkomst om 13u.30 
aan het stadhuis. 

DO. 29 Juli EDEGEM: FVV-
Edegem bezoekt retrospectieve 
tentoonstelling van Pol Mara. 
Afspraak om 13u.30 Kerkplein 
Elsdonk. 
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Ik was 20 in '14 
• UIT DE REGIO • 

Het boek Ik was 20 in '14 steunt op het 
dagboek dat Jeroom Leuridan van 1 janu
ari tot 25 juni 1915 bijhield. De latere 
Vlaams-nationahstische politicus verbleef 
toen op de ouderlijke hoeve te 
Oostvleteren en evoceerde op meesterlij
ke wijze oorlogstaferelen aan de rand van 
de frontstreek. Zo beschrijft hij hoe de 
Duitse artillerie zijn dorp beschoot en 
hoe de burgers op de vlucht sloegen. Hij 
zag ook hoe Vlaamse soldaten voor de 
krijgsraad in het Frans berecht werden. 
„Arme dutsen die naar heren luisterden 
die in ongekende taal over hun eer en 
hun leven beslisten". In dit dagboek komt 
ook geregeld de gewetensstrijd van 
Leuridan naar boven: of hij zich als oor
logsvrijwilliger moest aandienen of op de 
hoeve zou blijven zorgen voor het karige 
bezit van zijn ouders tot het ogenblik dat 
hij opgeroepen werd. Hij vertrok uitein
delijk eind juni 1915 naar het leger 

Dit boek werd voorgesteld in het stadhuis 
te leper in aanwezigheid van talrijke fami
lieleden van Jeroom Leuridan waaronder 
ook Katja Lagrou-Leuridan, kleindoch
ter, die op de lijst van het Europees par
lement voor VU&ID een plaats bekleedde. 
Er werd een prachtige levensschets ge
bracht door Hugo Thibaut, voorzitter van 
VOS-nationaal en tevens schoonzoon van 
Leuridan. Ook VU-senator/«n Loones was 
aanwezig. 

Het boek verscheen in de reeks 
„Grootvaders oorlog" van uitgeverij De 
Klaproos en is verkrijgbaar bij de boek
handel en bij De Klaproos, Hostenstraat 
4, 8679 Koksijde. Tel. 058/51.88.30. 
Ik was 20 in '14. De 20-jarige Jeroom 
Leuridan schrijft over het leven aan de 
rand van de frontstreek, teft 176 blz. en 
55 foto's en kost 790 fr. 

Eén zetel bil in Vlaams parlement 
De VU&ID-fractie in het Vlaams parlement groeit niet met 2 maar met 3 zetels aan, vol

gens een akkoord binnen de Brusselse lijst VLD-VU-0 wordt VU'er Sven Gatz ook Vlaams 

volksvertegenwoordiger. De fractie breidt dus tot 12 manschappen uit. Gatz (32 jaar) 

heeft naast een zitje in de Brusselse hoofdstedelijke raad ook een stek in het Vlaams par

lement. Proficiat! 

Wie namens de alliantie als gemeenschapssenator naar de federale Senaat gaat, moet nog 

uitgemaakt worden. 

werkaanbiedinq 

FVK Rodenbachfonds zoekt voor zijn wer

king in de provincie Antwerpen een half-

tijds educatief medewerk(st)er in DAC-

verband. 

Voorwaarden: 

1. Een diploma bezitten van ofwel: 

- sociaal of pedagogisch hoger onderwijs: 

maatschappelijk assistent(e), gegradueer

de onderwijzer(es) of kleuteronderwij-

zer(es); 

- hoger kunstonderwijs (4 j.) 

- economisch, technisch of artistiek hoger 

onderwijs van het korte type: gegradueer

de. 

2. Tenminste 1 jaar uitkeringsgerechtigd 

zijn; 

3. Bereid zijn te werken binnen de doel

stellingen van de vereniging. 

Datum indiensttreding: zo vlug mogelijk, 

de plaats is vacant. 

De aanvragen moeten, vergezeld van een 
curriculum vitae, gericht worden aan 
Hilde Houwen, directeur FVK 
Rodenbachfonds, Bennesteeg 4, 9000 
Gent, uiterlijk op 9 juli 1999. 
Verdere informatie: 09/223.77.42 of op 
het provinciaal secretariaat van 
Antwerpen op het nummer 03/23106.28. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 
nnaandag 21 juni j l , werd volgende persme
dedeling verspreid. 

OVERLEG REGERING-OPPOSITIE 
OVER MAATRECELEN OM DE 
GEVOLGEN VAN DE DIOXINE
CRISIS AAN TE PAKKEN 
DRINGEND NODIG 

De gevolgen van de dioxinecrisis zijn rampza
lig Vele bedrijven in de landbouw - en voe
dingssector verkeren in grote moeilijkheden 
als gevolg van het tijdelijk en noodgedwongen 
stopzetten van de productie, een exportver
bod, het bevriezen van stocks. Het imago van 
onze producten is in het buitenland zwaar be
schadigd. Dit heeft zelfs negatieve gevolgen 
voor producten die met de hele dioxinecnsis 
mets te maken hadden. 

De VU vraagt dat de uittredende regering zo 
vlug mogelijk overleg pleegt met de huidige 
oppositiepartijen om de nodige maatregelen 
te kunnen treffen die de omvang van de eco
nomische crisis in bepaalde sectoren onder 
controle kunnen houden 

De VU denkt hierbij aan het verlenen van ren
teloze leningen aan bedrijven die door de cri
sis in moeilijkheden zijn gekomen De demo
cratische partyen moeten afspreken om zo 
vlug mogelijk na de installatie van de parle
menten een wettelijke basis te scheppen voor 
deze leningen 

Verder moet nagegaan worden in welke mate, 
na het vaststellen van de verantwoordelijkhe
den, een deel van de schade kan gerecupe
reerd worden via de verzekenngssector 

Tenslotte kan er een gezamenlijke oproep 
komen vanuit de politieke wereld naar de kre
dietverstrekkers om uitstel van betaling te ver
lenen De Boerenbond die in vele gevallen zelf 
kredietverstrekker is draagt hierin een belang
rijke verantwoordelijkheid 

Eén ding moet duidelijk zijn De politieke we
reld moet snel zijn verantwoordelijkheid 
nemen om de toekomst van onze landbouw-
en voedingssector veilig te stellen Hiervoor 
zullen de nodige middelen moeten vrijge
maakt worden en moeten verschillende maat
schappelijke en economische actoren hun bij
drage leveren 

vu-verkiezingsfonds '99 
Totaal vorige Ujsten 178.005 + 100 FF 

Jan Deleebeeck-Baudet, Boortmeerbeek 1000 

Renaaat Mattheus, Walshoutem 900 

W Van Horenbeeck, Wespelaar 2.000 

Totaal achtste lijst 3.900 

Algemeen totaal 181-90? + 100 FF. 

Wevako * 435 -0271521-01 van Volksunie te Brussel met vermelding: VU-verkiezingsfonds '99. 

Over de breuklijn 
tussen goed en kwaad 

In Vlaanderen is al enkele decennia een 
onderhuidse crisis aan de gang. Velen 
hebben het lastig met de overgang van 
rechdijnige slogans en vierkantige eisen 
in Vlaamse betogingen naar onvolmaakte 
overeenkomsten als resultaat van aansle
pende onderhandelingen aan ronde tafels 
in Belgische kastelen. 
Mythevorhiing en idealisering van het ver
leden zijn jarenlang het nevenproduct ge
weest van de geschiedschrijving over de 
Vlaamse beweging. Een nieuwe generatie 
historici stelt nu zelf de vragen en zoekt 
eigen antwoorden. Ook daarmee heeft 
een aantal mensen het lastig. 

FLAMBOYANT 

Aan de ene kant staan de goeden en de 
getrouwen, aan de andere kant de slech
teriken en de verraders. Of toch niet? 
Op deze vraag formuleert Willy Cobbaiit 

in een 16 blz. tellend pamflet een ant
woord. Hij wil daarmee een bescheiden 
stem geven aan een aantal nationalisten 
in Vlaanderen die zich ergeren aan be
schuldigingen van ontrouw en aan het 

daarmee gepaard gaande scheldproza dat 
gul over hun hoofden uitgestort wordt. 
DU flamboyant geschreven pamflet is een 
uiting van de vrijheid van mening die de 
auteur ook in eigen kring blijft opeisen. 
Eén exemplaar kost 30 fr. Vanaf twee 
exemplaren is de prijs 25 fr per stuk, be
drag te storten op rek.nr 000-0914764-54 
(W Cobbaut, Bosstraat 2, 9310 
Baardegem). 9 

Afdelinasvlaa Meise 
gestolen 

Tijdens de nacht van 18-19 juni werd tijdens de jaarlijkse 
avondjaarmarkt de afdelingsvlag van VU-Meise gestolen 
Er werd klacht neergelegd. 
Om de afdeling Meise terug in staat te stellen een nieu
we en nog mooiere afdelingsvlag te kopen doen wij een 
oproep aan alle VU-leden en -sympathisanten om een 
milde gift te storten op KBC 423-9101641-75 met ver
melding 'Vlag'. Uw gift zal beloond worden met onze 
eeuwige dankbaarheid en steun 

Roel Anciaux, voorzitter VU-Melse 

J 
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ZOMERVERKENNrNCEN 
OPEN DACUITSTAPPEN VOOR INDIVIDUEN, GEZINNEN, GROEPEN, 

VRIJDAG 2 juu: In Flanders Fields: 
de Somme 

DONDERDAG 8 juu: Brugge: 

Guido Gezelle-wandeling 

ZATERDAG 17 JUU: Fabrieksstad Aalst en 
Louis Paul Boom 

ZATERDAG 24 juu: Faciliteitengemeenten: 

De Zes 

ZATERDAG 31 juu: In Flanders Fields: 
„„^ het Keltische spoor 

VRIJDAG 6 AUGUSTUS: Leuven, 

eeuwenoud Vlaams strijdtoneel 

ZATERDAG 14 AUGUSTUS: Gent: 

Keizer Karel-route 

VRIIBLIIVEND INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN: 

Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

Omwentelingsstraat 13 te 1000 Brussel 

tel.: 02/219.25.00 - fax: 02/217.35.10 
VORMINGSCENTnUM 
LOOEWUK DOSFEL 

WIJ ZUN DE 
GOEDKOOPSTE!!! 

Fotokopiepapier 
aan een voordelige prijs? 

Minimum afname 100.000 vel. 
70 BEF de 500 vel +BTW 21%. 

U vindt een betere prijs? 
Wij betalen het verschil terug! 

info/bestellen: 

09/340.60.50 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 
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CVP EN SP: 
WAT NU? 

Welke lessen trekken de CVP en de SP uit de zware 
verkiezingsnederlaag van 13 juni? Waaraan wijten 
ze dat verlies? Hoe bekijken ze de pogingen tot 
coalitievorming die op diverse fronten aan de gang 
zijn en welke rol willen ze daarbij spelen? En welke 
verschuivingen doen er zich voor binnen de CVP en 
de SP zelf? Steve Stevaert en Johan Vande Lanotte 
leggen uit hoe het met de SP verder moet. Leo Cox 
analyseert de malaise bij de CVP. Plus: een portret 
van Mechelen, een stad in de ban van het Blok. 
België na de verkiezingen: zestien bladzijden. 

DE BAAS VAN DE 
BOERENBOND 

De Boerenbond werd de afgelopen weken twee keer 
getroffen: eerst door de dioxinecrisis, en daarna door 
de verkiezingsuitslag op 13 juni. 
"Het dioxineprobleem is ongelooflijk overdreven. 
Er is niemand gestorven, zelfs niemand is ziek ge
worden. Het dioxineprobleem is alleen ontdekt omdat 
wij nu over betere meetmethode beschikken." En: 
"Het sacrale verdwijnt, de landbouw verliest zijn 
prestige. Melk die uit de uier van een koe komt, 
vinden de kinderen tegenwoordig vies." Een gesprek 
met Noël Devisch, voorzitter van de Boerenbond. 

DE BIËNNALE 
IN VENETIË 

De stilaan mythische tentoonstellingsmaker Harald 
Szeemann uit Zwitserland wist wat de Biënnale van 
Venetië scheelde: de sclerose had te maken met 
het negentiende-eeuwse corset van nationale pavil
joenen. Als een spiegel van de wereld is de Biënnale 
dit jaar een mengeling van soevereine statenpavil-
joenen en een Global Village. Zoiets als "open 
op alles", en dan vooral op jongeren, vrouwen en 
Chinezen. De Biënnale van Venetië: een rondleiding. 

kW?PT5Bweek«^ 
Knack Agenda Vacature 

Afhalen van palinggerechten mogelijk 

Openingsuren van maandag tot en met donderdag 

12 uur tot 14 30 uur - 18 uur tot 21 30 uur 

Zaterdag 18 uur tot 22 uur 

Zondag 12 uur 21 30 uur 

Verlofperiode de maand december 

VU&ID 
VOOR DE VERNIEÜWIN 
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H et wordt geen Tour als een andere. Twaalf 

maanden later blijft 'Ie Tour du dopage', 

waarmee de uitgave van 1998 wordt bedoeld, brede en 

diepe schaduwen afwerpen. fean-Marie-Leblanc begrijpt 

de ernst van de situatie. 

• SPORT • 

Tourbaas Jean-Marie Leblanc beseft dat 

'de grootste wielerwedstrijd ter wereld' in 

zijn bestaan wordt bedreigd en neemt 

voorzorgsmaartregelen. Ploegen (TVM), 

renners (Virenque), sportbestuurders 

(Saiz) en artsen (Terrados) worden ge

weerd. De verbazing is groot maar van ge

organiseerd verzet is (nog) geen sprake. 

DUIZENDPOTIC 

Links en rechts wordt wel gedreigd met 

gerechtelijke stappen maar het klimaat is 

ongunstig voor de getroffen betrokkenen. 

De dopingplaag woedt onverminderd ver

der. De weerklank van de uitsluiting van 

Marco Pantani op de voorlaatste dag van 

de Giro werd bij ons enigszins overstemd 

door het dioxineschandaal en de verkie-

zingsdrukte maar zorgde in andere wie-

lerlanden voor grote ophef. Jean-Marie 

Leblanc zal vermoedelijk opgelucht ge

ademd hebben omdat de Tourwinnaar 

van vorig jaar al eerder had aangekondigd 

te zullen wegblijven uit de Ronde van 

1999. In de Ronde van Zwitserland kre

gen vier renners, waaronder Sergei 

Gontsjar, voor de start van de derde rit te 

horen dat ze niet meer hoefden te ver

trekken omdat hun hematocrietgehalte te 

hoog lag. Er komt duidelijk geen einde 

aan. Veelbetekenend is dat twee van de 

vier in beschuldiging gestelde renners -

want daar komt het in de praktijk toch op 

neer - door hun ploegleiding 'op staande 

voet' werden ontslagen. Het dopingge-

bruik, zo mogen we uit deze gang van 

zaken besluiten, woedt bijgevolg even

zeer 'op individuele basis' als in ploegver-

band. De kwaal gelijkt op een duizend

poot, zowel wat de gebruikte middelen 

als de toepassingsmodaliteiten betreft. 

Geen mens twijfelt nog aan de ernst van 

de situatie. Het vermoeden rijst dat ieder

een in de wielrennerij er mee te maken 

heeft. Dit belet natuurlijk niet dat links en 

rechts emotioneel wordt gereageerd en 

dat de schuldigen en/of betrapten nog al

tijd klaar staan om de martelaarsrol op te 

nemen. Zij krijgen daarbij occasioneel de 

steun van politici (vooral in Spanje) en ju

risten die langs deze weg goedkope pop

ulariteit proberen te oogsten. 

Maar goed: de Tour van Jean-Marie 

Leblanc enJean-Claude Killy wil kost wat 

kost sportief overleven. Zij nemen er het 

gehavende deelnemersveld graag bij. Dit 

moet de Ronde worden van de wederop

bouw, van de herstelde geloofwaardig

heid. Ook al moet dit zonder/ÖM Ullrich 

gebeuren. De Duitse kampioen beleeft 

een rotjaar. Griep, tandontsteking, valpar

tijen en een kwetsuur aan de binnenkant 

van de meniscus van de rechterknie: al 

van in het begin van het seizoen wordt de 

gewezen Oost-Duitser geteisterd door te

genslag. Daar komen dan nog verdacht

makingen - wat dacht je - van dopingge-

bruik (epo én groeihormoon) bovenop 

waardoor de Telekomploeg van Walter 

Godefroot momenteel aan alle kanten | | 

rammelt. 

FAVORIETEN 

Het is vandaag verre van zeker dat de helft 

van de toptwintig van de UCI-wereldrang-

lijst in de Tour zal starten. De kans dat er 

maar twee renners uit de toptien aan de 

vingsactie. De Tour moet gered worden 

voor de eenentwintigste eeuw. Dat is van

daag het belangrijkste. Geen dagelijkse 

hommeles met de gerechtelijke instan

ties. Daar wil de wedstrijdbaas onmiddel-

Het Jaar van 
wederopbouw? 

vertreklijn zullen staan is zelfs levensgroot 

geworden... De faborieten voor de eindze

ge heten Boo^errf,/«/fc/!), Tonkov, Olano, 

Armstrong... Het wordt dus hoogstwaar

schijnlijk 'echt' een andere Ronde. Voor 

ons zal Tom Steels ritten moeten winnen 

en hopelijk hervindt Axel Merckx zijn 

benen van vorig jaar om het voor ons toch 

een beetje boeiend te houden 

Maar Jean-Marie Leblanc ligt er niet van 

wakker. Hij is in de weer met een overle-

lijk voor tekenen. En verder zegt niets dat 

een Tour zonder uitgeproken favorieten 

niet spannend kan worden. 

VRIJGESPROKEN 

De wielerliefhebbers bij ons halen opge

lucht adem. Frank Vandenhroucke werd 

in Parijs niet in beschuldiging gesteld van 

dopinggebruik. De verwachtingen waren 

anders. Overigens blijven we beter voor

zichtig: de man hield zich op met en liet 

zich verzorgen door mensen met een twij

felachtige reputatie. Die vaststelling blijft. 

Desondanks is de vreugde groot. De nek

slag van een gedopeerde Vandenhroucke 

kon onze wielersport missen als kiespijn. 

Het herstel, dat zich tijdens een schitte

rend klassiek voorseizoen scheen in te 

zetten, wacht nu nog wel op bevestiging. 

Die moet er normaal komen in de augus

tus- en najaarsklassiekers. Daarin zal 

zeker worden uitgekeken naar de crack 

uit Ploegsteert die de Wereldbeker abso

luut wil proberen te winnen. Hij zal 

scherp in het oog worden gehouden en 

zijn prestaties zullen op de ontleedtafel 

worden gelegd. Maar de zelfzekere 

Vandenhroucke kan bij die gelegenheid 

alle twijfels wegnemen. Sportieve presta

ties wegen gelukkig nog altijd het 

zwaarst. Zij zijn ook het meest geschikt 

om sceptici de mond te snoeren. 

Olympos 

Jean-Marie 
Leblanc (links) 
heeft maar 
één opdracht: 
de Tour laten 
overleven! 

11 

Geen rust en geen risico 
Voor Sint-Truiden is het voetbalseizoen 
1999-2000 reeds begonnen De Intertoto 
wenkt en de Limburgers willen graag in
ternationale ervaring opdoen Er bestaan 
dus duidelijk geen sportieve seizoenen 
meer Rusten, opnieuw opladen, het is er 
allemaal met meer bij In het voetbal zijn 
de geldhonger en de geldnood zo groot 
dat men liefst het ganse jaar rond zou 
spelen, recettes opstrijken en, indien mo
gelijk televisierechten vangen... 
Wie de transferverrichtingen opvolgt 
geeft zich rekenschap van de noden van 
onze clubs Al de onderhandelingen lopen 
moeizaam, vergen tijd en creativiteit 
Liefst wordt er geruild Spelerscontracten 
worden met het vergrootglas bekeken Op 
zoek naar ontsnappingsclausules Is een 
speler einde contract^ Hoelang nog^ Op 
alle manieren wordt drukking uitgeoe
fend Anderlecht is al maanden in de weer 
(?) om Weert van Kortrijk binnen te halen, 
de speler heeft een (voor)contract gete
kend maar het grote Sporting wil de
snoods wachten tot de op haar einde lo
pende overeenkomst tussen de speler en 
de club helemaal is verstreken om zijn slag 
definitief te slaan. Het water staat Kortrijk 
aan de lippen in een tijd dat niemand nog 
bereid blijkt echt veel geld op tafel te leg
gen. De risico's worden inderdaad herleid 
tot een absoluut minimum. 

Franke Vancterelst. trainer van CBA 

WIE DOET HET? 
Club Brugge onderhandelt met meerdere 
clubs tegelijk om spelers aan te werven of 
af te staan. De waarde van de transactie 
weegt bij wijze van spreken zwaarder dan 
de waarde van de speler Het is ooit an
ders geweest 
Opvallend voorzichtig gaat» Germinal 

Beerschot Antwerpen (CBA) te werk Al 
mag dit ons eigenlijk niet verbazen. De 
bazen van Ekeren, die nu aan zet zijn op 
het Kiel, hebben zich nooit vergaSoppeerd 
Ze hebben altijd gewikt en gewogen en ze 
doen dit nu nog Dat biedt wellicht de 
beste waarborgen voor een geleidelijke en 
gezonde groei Mark Degryse voetbalt vol
gend seizoen in Antwerpen 'De kleine' is 
een stuk in de dertig maar kan nog altijd 
het verschil maken wanneer er rond hem 
hard wordt gewerkt. En dat laatste zal met 
een trainer als Franl<y Vanderelst zeker het 
geval zijn We vinden dat CBA het verstan
dig aanpakt en geloven wel in de toe
komst van de nieuwe club die in de 
Metropool voorlopig 'alleen' op de markt 
staat want Antwerp is dus niet weggeraakt 
uit het vagevuur van tweede klasse 
Intussen wordt ook de druk groter op de 
Belgische voetbalbonzen Ons voetbal 
smeekt om verandenng, om structurele 
ingrepen. De profliga zal hervormd wor
den. De relaties tussen grote en kleine 
clubs moeten worden herzien, ledereen 
weet het, beseft het Wie ontwikkelt de 
visie en bezit de daadkracht om deze ook 
in de praktijk om te zetten? 

Olympos 

24 juni 1999 



Moore aan het 

werk In zyn 
atelier (1972) 
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Henry Moore werd op 30 juli 1898 te 
Castleford, in Yorkshire geboren. In 1914 
begon hij aan een onderwijzersopleiding 
maar die liep vlug ten einde want tijdens 
de eerste Wereldoorlog werd hij aan het 
front in Cambrai (Kamerijk)door een gas
vergiftiging getroffen. Na zijn legerdienst 
ging Moore opnieuw studeren, dit keer 
aan de Leeds School of Art en aan het 
Royal College of Art in Londen. Hij werd 
er trouwens later lesgever. 
In de jaren 1923-25 reisde hij doorheen 
Frankrijk en Italië, drie jaar later hield hij 
zijn eerste individuele tentoonstelling in 
de Warren Gallery in Londen. In 1929 
trad hij in het huwelijk met Irina 

Radetzky. 

BRUCFICUUR 
In het begin van Wereldoorlog II werd 
Moore aangesteld tot officieel oorlogs
kunstenaar. In 1941 kreeg hij zijn eerste 
retrospectieve tentoonstelling in Leeds. 
Na de ooriog, in 1948 behaalde Moore de 
eerste prijs voor beeldhouwkunst op de 
XXIVste Biënnale van Venetië. 
In de periode 1953-54 kreeg hij de 
Internationale Prijs voor Beeldhouwkunst 
tijdens de Tweede Biënnale van Sao 
Paulo. In 1972 volgde een retrospectieve 
in Firenze. 

In 1977 werd de Henry Moore 

Foundation opgericht. 
Op 31 augustus 1986 overieed de kunste
naar in Much Hadham, Hertfordshire. 
Tot daar, in vogelvlucht, een schets van 
zijn artistieke leven. 

Als zoon van een mijnwerker groeide 
Henry Moore uit tot één van de invloed
rijkste beeldhouwers van deze eeuw, die 
trouwens de Engelse sculptuur opnieuw 
een eersterangspositie verleende binnen 
de internationale context. 
Het werk van Henry Moore situeert zich 
in het grensgebied tussen abstracte en fi
guratieve kunst. Vooral vanaf 1945 kwam 
de discussie over welke richting de kunst 
diende uit te gaan in een kritische fase. 
Het uitgangspunt van Moores oeuvre is 
zeker figuratief te noemen; in zijn uitein
delijke vormexpressie werkt hij duidelijk 
abstraherend. 

Zonder overdreven 'revolutionair' of 're
bels' op te treden, kon Henry Moore in 
de evolutie van de moderne kunst perfect 
als een overtuigende brugfiguur functio
neren. 
Samen met Barbara Hepworth, Alberto 

T ot 15 oogst kan in Antwerpen uitgebreid 

naar Henry Moore worden gekeken. Van de 

graficus-beeldhouwer staan en liggen beeldhouwwerken 

en tekeningen te kijk in de groene schoonheid van 

Middelheim en in het Antwerps museum van 

hedendaagse kunst. 

• EXPOSITIE • 

Giacometti en Marino Marini wordt 
Moore gerekend tot de zogenaamde 'tra
ditionele school' van de beeldhouwkunst, 
die verder bouwde op het traditionele 
werk van Rodin, Bourdelle, Maillot en 
Lehmbruck. 

Voor zijn creaties baseerde Moore zich 
vooral op het verieden en op de natuur. 
Het organische, bio-morfe aspect valt 
trouwens onmiddellijk op in al zijn teke
ningen en sculpturen. Omwille van zijn 
bestendige exploratie van de hele mense
lijke figuur, wordt zijn oeuvre in de litera
tuur ook vaak als 'humane beeldhouw
kunst' aangeduid. Zijn werk is bovendien 
altijd van een grote emotionaliteit door
drongen. De verhouding tussen mens en 
nanaur, tussen mens en omgeving en de 
verhouding tussen de figuur en het land
schap zijn de steeds terugkerende the
ma's in zijn werk. Daarom dat zijn sculp-

van de lichamen, die doorzichten op het 
omringende landschap mogelijk maken 
De lichamelijkheid van de figuren wordt 
er vaak door versterkt. 
In 1933 werd Henry Moore lid van de 
avant-gardistische kunstenaarsgroep Unit-

One, waartoe o.a. ook Ben Nicholson, 

Barbara Hepworth en Paul Nash behoor
den. De groep wilde de moderne kunst in 
Engeland promoten. Vrij vlug werd de 
bent opgesplitst in een abstract/construc
tivistische richting en een meer surrealis
tische strekking. In het eigen werk zag 
Moore deze richtingen niet zo als tegen
gestelden; hij verwerkte ze beide in zijn 
persoonlijk oeuvre. 

Toen in de oorlog zijn Londens atelier ge
bombardeerd werd, verhuisde het echt
paar Moore naar Perry Green in 
Hertfordshire. Tijdens de luchtaanvallen 
kwam Moore eerder toevallig terecht in 

Henry Moore 
in Middelheim 

turen zo prachtig tot hun recht komen in 
het Middelheimpark. 

UNIT-ONE 
Tijdens zijn opleidingsjaren maakte 
Moore kennis met de niet-Europese ar
chaïsche kunst, zoals die van Afrika, 
Egypte, Polynesië en Mexico. Veel daarvan 
leerde hij waarderen in het British 
Museum in Londen. 

Aan de tekeningen is duidelijk te merken 
welke degelijke vorming de beeldhouwer 
kreeg, onder andere bij zijn leermeester 
Leon Underwood. Bijzondere aandacht 
werd daarbij besteed aan de volumes en 
de weergave '̂an het menselijk lichaam in 
alle mogelijke houdingen. Getuige daar
van de talloze schetsen en herhalingen 
van diverse lichamelijke details. Zijn aldus 
uitgewerkte figuren komen eerder tijd
loos en erg contemplatief over. Opvallend 
is wel zijn voorliefde voor de 'liggende fi
guur'. Een ander treffend element in zijn 
werk zijn de herhaaldelijke uithoUingen 

de Londense ondergrondse, die toen als 
schuilkelder voor de burgerbevolking 
dienst deed. De kunstenaar werd er geïn
tegreerd door de rijen slapende en wa
kende mensen. In deze periode ontstaan 
dan zijn wereldberoemde 'Shelter 
Drawings', achteraf vanuit zijn herinne
ring in het atelier uitgetekend. Het is pre
cies door deze tekeningen dat hij aange
duid werd tot 'officieel oorlogskunste
naar'. Deze reeks zal gevolgd worden 
door tekeningen van mijnwerkers. Vaak 
werkte Moore hiervoor in een combinatie 
van pen, inkt en tekenkrijt. 
Vanaf 1945 begon Moore weer te beeld
houwen. Zijn onderzoeken naar de 'con
dition humaine' zijn nu onderbouwd 
door diepere filosofische beschouwingen 
en verbeeldingen. Technisch gezien, kapt 
hij nu niet meer rechtstreeks in de steen 
en in het hout. Hij begint nu met schet-
stekeningen allerhande, die hij in gipsen 
schaalmodellen uitwerkt en later eventu
eel uitvergroot, rekening houdend met de 

plaatsingspiek. Intussen kreeg Moore van 
over de hele wereld tal van officiële op
drachten. 

TWEEDELING 
Intussen breekt hij systematischer dan 
ooit zijn vormen open. Opvallend wordt 
ook zijn visie op de moeder-kind-combi
natie, niet zelden ook geïntegreerd in 
complexere familiegroepen. 
Als symbool voor het om zich heen grij
pende destructieve geweld, introduceert 
Moore in zijn werk de figuur van de 'krij
ger'. 

Een herinneringsrestant aan zijn reis naar 
Griekenland zijn ontegensprekelijk een 
aantal naturalistische voorstellingen van 
'vrouwenfiguren met gedrapeerde gewa
den'. Zijn werk werd steeds monumentaler 
en vaak tweedelig. Deze tweedeling zal hij 
nog later weer op en in elkaar doen passen. 
Intussen bleef hij gevarieerd tekenen. 
Tot slot kunnen we stellen dat Henry 
Moore zeker geen avant-gardistisch bin
nen de moderne kunst is geweest. Hij was 
wel een gedreven 'modem kunstenaar', 
met duidelijke doelstellingen voor ogen. 
Men kan hem in ieder geval beschouwen 
als een verzoener en padvereffenaar voor 
andere toonaangevende kunstenaars. De 
kunst in het algemeen, de sculptuur in 
het bijzonder wrikte hij los uit haar 'ei
landisolatie' en paste ze in op de interna
tionale kunstscène. 

Dirk Stappaerts 

•> Henry Moore (1898-1986). 

Dubbeltentoonstelling in bet 

openluchtmuseum voor Beeldhouw

kunst Middelheim, Middelheimlaan, 

2000 Antwerpen + Museum voor 

Hedendaagse Kunst Antwerpen, 

Leuvenstraat, 2000 Antwerpen-Zuid. 

Tot 15 augustus 1999- Middelheim-

museum: toegang gratis; van 10 tot 

19u.; gesloten op ma. MUHKA: van dl 

t/m zondag van 10 tot 17u.; gesloten 

op ma. Inkom: 200 fr.; 150 fr. voor re

ductiehouders. Catalogus: 160 blz., 

650 fr. tijdens de tentoonstelling, 850 

fr. na de tentoonstelling, Ned./Eng.' 

Moore op 

z'n best. 
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H Sinds enige tijd ligt van Lannoo de uitstekende, bijzonder ge

makkelijk hanteerbare Terra's gids voor de beste tuinplanten 

in de handel Deze rijk geïllustreerde gids beschrijft een 2000-tal 

bekroonde planten. Deze 'bekroonde planten' verwierven deze 

Engelse titel omdat ze uitgewezen hebben uitstekende tuinplan

ten te zijn, niet bijzonder vatbaar te zijn voor ziekten en plagen 

en - mits een gewone verzorging - ook niet meer extraatjes nodig 

hebben. (Uitg Lannoo - Tielt. 1999- 576 blz, 650 fr.) 

Ook al bij Lannoo verscheen een nieuw boek van Danielle 

Houbrechts, de herboriste uit Alken. Danielle schreef en verkocht 

al uitstekende boeken over bomen en kruiden en nu is er dus 

FLORA EN FAUNA 

Daniëlles kruidenomnibus, een beetje te omschrijven als de 

vier seizoenen van de kruiden. De auteur levert bij elk seizoen 

tekst en uitleg over de kruiden, die elk zo hun mythen en legen

den kennen. Een apart hoofdstuk geeft culinaire kruidentips 

Smakelijk! (Uitg Lannoo - Tielt. 1999. 288 blz, 595 fr.) 

Bij een uitgave van Tirion zijn steevast dezelfde elementen 

aanwezig: kleurrijke illustraties, heldere informatie en gemak

kelijk te raadplegen. In de huisdierenbibliotheek van deze uitge

verij verscheen recent het deel Aquarium houden voor kinde

ren en volwassenen. Vanzelfsprekend bevat dit boekje informa

tie over de verschillende soorten aquaria, over het onderhoud 

ervan en over de meest geschikte vissen om een 'visbak' mee te 

beginnen. (Uitg Tirion-Baam. 1999. 62 blz, 495 fr.) 

In Tirions Nieuwe dierengids maakt de lezer/gebruiker 

kennis met meer dan 900 verschillende soorten die in goed 1300 

kleurenafbeeldingen zijn weergegeven. Na een korte inleiding 

over de iruleling van de gids komen alle dieren aan bod. Meer 

moet dat niet zijn. Een er prettig werk! (Uitg. Tirion - Baam. 

1999. 448 blz, 795 fr.) 

• CULTUUR • 

TW-99 
Van vrijdag 2 juli t.e.m. zondag 4 juli gaat 
voor de 23ste keer het rockfestival 
Torhout-Werchter door. De benaming van 
het festival is nogal misleidend. Er is geen 
sprake meer van een dubbelfestival. De 
artiesten zullen enkel Werchter aandoen, 
Torhout is van de agenda verdwenen. 
Niettemin houden de organisatoren 
eraan de oorspronkelijke benaming te be
houden. Tradities zijn ook in het rockwe-
reldje niet onbelangrijk. 

BIG BUSINESS 

Het West-Vlaamse Torhout valt dus buiten 
de prijzen. De redenen zijn legio. Het 
aantal festivalgangers daalde, zowel in 
Torhout als in Werchter De West-Vlaamse 
organisator Noël Steen stelde daarom 
voor het driedaagse gebeuren tot één 
dag, één podium en dus één affiche te be
perken. Op die manier kon het dubbel
festival behouden blijven en zou het bo
vendien naar de bron terugkeren, wat 
'overigens de gezelligheid en de overzich
telijkheid zou bevorderen. Herman 
Scheurmans verklaarde zich met deze for
mule geenszins akkoord. Het wordt vol
gens hem steeds moeilijker om artiesten 
voor twee dagen aan te trekken. Dat kan, 
maar is naar alle waarschijnlijkheid niet 
de voornaamste reden. Niet zozeer de or
ganisatoren, wel de muziekindustrie be
paalt immers de regels. Wie grote namen 
op de affiche wil, moet er niet zelden de 
kleintjes bij nemen. En dus zijn meerdere 
festivaldagen en meerdere podia vereist. 
Restte nog de keuze tussen Torhout en 
Werchter. Leuvenaar en grote baas 
Scheurmans hakte de knoop door. Het 
werd Werchter, wat dichter bij Brussel ligt 
en over een vaste podium-infrastructuur 
beschikt. 

AANLOKKEUJK PROGRAMMA 

Hét voordeel van een 'meerdagenfestival' 
is het uitgebreide aanbod, voor elk wat 
wils. Dat gaat gepaard met meer optre
dens van 'eigen bodem'. Overigens zullen 
de topartiesten weer langere sets spelen. 
Dat is een aardige meevaller, daar het pro
gramma aanlokkelijk oogt. Op vrijdag 2 
juli opent de 'driedaagse van Werchter' 
met een 'dansgericht gala'. Van 19u. tot 
04u. wordt er gesprongen op 'dance' en 
house'. 

Op zaterdag 3 juh gaat het festival om 
lOu. van start met eigen talent. Soulwax is 
de revelatie van het moment. De groep is 
reeds in Nederland, Frankrijk en 
Zwitseriand doorgebroken. Enkele uren 
later wordt het uitkijken hoe de gecontes-
teerde Amerikaanse formatie Marilyn 
Manson het er van af zal brengen. De ste
vige rock en vooral de uitdagende teksten 
van 'duivelse' Manson, die een kruistocht 

tegen het christendom voert, zijn een 
doorn in het oog van conservatief 
Amerika. Overigens moet de kale zange
res Skin van de uitstekende groep Skunk 
Anansie nauwelijks voor Manson onder
doen. Het multiraciale, Britse drietal 
houdt er tevens vrij uitgesproken menin
gen op na. Als is de muziek van Skunk 
Anansie, met soul- en funk-invloeden, 
heel wat verfijnder Dat geldt zeker voor 
het Schotse Texas dat vrij afgeborstelde, 
maar daarom niet minder dansbare mu
ziek brengt. Op dat moment is het reeds 
avond en wordt het voor de liefhebber 
moeilijk kiezen. Want, in de 'tent' treedt 
tegelijk de charismatische Suzanne Vega 
op, voor wie tekst en melodie op het 
voorplan staan. Meteen daarna wordt het 
andermaal moeiUjk kiezen tussen de man 
van de ambiance, meezingers en ook wel 
een portie nostalgie Brian Adams (op het 
hoofdpodium) en de experimentele, min
der bekende, maar daarom niet minder 
aanlokkelijke set van de Culturele 
Ambassadeur van Vlaanderen Zita Swoon 
(tent). De tweede festivaldag wordt afge
sloten met de immens populaire en mo

menteel belangrijkste hardrockgroep 
Metallica. 

Op 4 juli mag Noordkaap verdiend de 
slotdag openen. Met een paar nieuwe mu
zikanten hebben zanger Stijn Meuris en 
gitarist Lars Van Bambost - zoon van Roel 
- een nieuwe adem gevonden. Noord-
kaap staat voor het Nederlandstalig lied 
van hoog rockgehalte. Dat geldt evenzeer 
voor De Mens, wat de groep tijdens afge
lopen Nekka-nacht overduidelijk bewees. 
Het eerste internationale hoogtepunt op 
zondag wordt wellicht Robbie Williams. 
De Britse pers riep hem tot artiest van het 
jaar uit. Williams is bovendien een podi
umbeest die bitterzure spot op het eigen 
blasé-wereldje niet schuvrt. Wie het wel 
meent, het al te vaak te hoog op heeft, 
maar hoe dan ook onderbouwde rock en 
pop brengt, is Lenny Kravitz. De topact 
wordt de bedaarde en bijzonder geprezen 
groep REM, die voor de vierde keer T-W 
aandoet. Afgaande op hun recente cd Up, 
belooft REM andermaal een hoogtepunt 
te worden. 

(evdc) 

•fr Meer info: voor vrijdag 2 juli be

taalt men 1.000 fr., voor zaterdag 3 

juli of zondag 4 juli 1.500 fr. Eén kaart 

voor zaterdag en zondag kost 2.500 fr. 

Wie drie dagen naar Werchter trekt, 

betaalt 2.900 fr. Tickets zijn te verkrij

gen bij de gebruikelijke adressen. Ze 

kunnen ook telefonisch besteld wor

den: 070/345.678 of 0900-10 333. Wie 

er nog bij wil zijn, moet snel reageren. 

zita Swoon: 
Cultureel 
Ambassadeur 

van 
Vlaanderen. 
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België daagt Europa uit 
Dirk Rochtus is nog jong maar met onbe
kend Als politoloog en germanist do
ceert hij aan de Handelshogeschool van 
Antwerpen en leidt daar het Centrum 
voor Duitslandstudiën. In deze laatste 
hoedanigheid schreef hij enkele opge
merkte opiniestukken in De Standaard; 
opgemerkt omdat zij de moed hadden, 
aan de hand van zakelijke argumenten in 
te gaan tegen de modieuze anti-Duitse 
vooroordelen die in de westerse media 
nog steeds gangbaar zijn. 
Nu is van zijn hand een Duitse brochure 
verschenen over een merkwaardig on
derwerp: het Belgische nationaliteiten
vraagstuk (eindelijk iemand die een kat 
een kat noemt en niet zwamt over 'com
munautaire kwesties') als uitdaging voor 
Europa. 

Tijdens de TV-uitzendingen 'Woord 
tegen woord', vóór de verkiezingen, kon
den we herhaaldelijk de oude opwerping 
horen: een verdere opsplitsing van België 
is tegengesteld aan de eenmaking van 
Europa. Het is maar wat men onder 'een
making' verstaat, natuurlijk. 
Dr. Rochtus gaat deze opwerping niet uit 
de weg maar grijpt verder. Hij situeert de 
Vlaams-Waalse botsing in een ruimer 

Europees kader: de Latijns-Germaanse 
cultuurkloof die België precies midden
door snijdt (binnen de EU een enig geval) 
en het nog algemener vraagstuk: hoe 
zullen de vele volkeren van Europa, met 
hun uiteenlopende mentaliteit, taal, cul
tuur, in een toekomstig groot staatkun
dig geheel vreedzaam samenleven? 
In de plaats van het Belgische vraagstuk 
als een verwaarloosbaar achterhoedege
vecht van provincialen te bestempelen, 
vraagt Rochtus er aandacht voor als la
boratorium van voorafbeeldingen. Hij 
stipt zelf aan waar de vergelijking niet 
opgaat. 

ZoNder het met hem in alles eens te zijn, 
vinden wij zijn uiteenzetting verfrissend. 
Zij getuigt van een sterke inleving in de 
Vlaamse situatie (hij behoort zeker niet 
tot die verguizers van onze identiteit die 
zich 'intellectuelen en kunstenaars' noe
men) en bovendien van het vermogen, 
deze op een hoger vlak te tillen Beter 
dan sommige goedbedoelde pogingen 
uit het verleden om ons in vreemde 
talen te verdedigen tegen allerlei be
schuldigingen, slaagt deze objectieve, 
zakelijke uiteenzetting er in, onze toe
stand voor buitenlanders te verduidelij

ken. Terecht ziet hij België en zelfs 
Brussel als een microkosmos, een Europa 
op kleine schaal. 
Indien het de makers van de EU ernst is 
met de opbouw van een nieuwe super
staat, moeten zij Rochtus' gedachten-
gang en de gang van zaken In België aan
dachtig volgen. 

Wie Duitsers kent die in ons land belang 
stellen, verricht een goede daad door 
hen deze brochure in de hand te stop
pen. 

(KI) 

c» Die belgische 'NatlonalltStenfrage als 
Herausfordeaing für Europa. Dr. Dirk 
Rochtus. Discussion Paper C 27, 48 blz., 
1998. Zentrum für Europalsche 
Integratlonsforschung, Rhelnische 
FrIedrIch-WllhelmsUniversltat (Walter-
Flex-Strasse 5), 53115 Bonn. 
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TODO SOBRE Ml MADRE 

De Spaanse regisseur Pedro Almodovar is gefascineerd door film. 

De titel van zijn nieuwste haalde hij van 'All about Eve' van 

Joseph L. Mankiewicz, een film over vrouwen en actrices waarin 

heel wat wordt bekend en gelogen in een theaterloge, en die te 

maken heeft met het universum waarin de vrouw leeft. Het her-

bekijken van deze film bracht hem bij de vrouwelijke gesprekken 

die hij als kind afluisterde op de binnenplaats van zijn thuis, en 

die hem de relatie tussen het echte leven en de fictie reeds toen 

duidelijk maakten. De film is niet alleen opgedragen aan zijn 

moeder, maar ook aan de actrices die hem de meeste vreugde be

zorgden: Gena Rowlands in 'Opening night', Bette Davis in 'All 

NIEUW IN DE BIOS 

about Eve' en Romy Schneider in 'L'important c'est d'aimer'. 

'Alles over mijn moeder' is dus de nieuwste Almodovar Zijn fans 

zullen ervan smullen, want hij heeft weer heel wat verrassingen 

in petto. Om te beginnen heeft hij Madrid verruild voor 

Barcelona. Ook nu weer zijn humor, melodrama en hartbreken-

de emotie perfect in evenwicht. 

We beginnen doordeweeks en ontmoeten Manuela, een weinig op

vallende verpleegster met een tienerzoon, Esteban. Die wordt 

overreden tijdens zijn jacht op een handtekening van een actri

ce. Moedeloos keert Manuela terug naar Barcelona - dat ze 18 

Steel Magnolias Amerikaanse fi lm van Herbert 
Ross uit 1989 naar een toneelstuk van Robert Harling. 
Met Dolly Parton, Shirley MacLaine, Sally Field, Dan/l 
Hanah en Olympia Dukakis. Vemakelijke fi lm over zes 
vrouwen die In een kapsalong in een stadje in Lousiana 
keuvelen over liefde en leed. Prima vertolkingen en 
scherpe dialogen. Zat. 26 Juni, 7V1 onn 21u.25 

^^=^ Un été a la goulette Tunesische f i lm van Ferld 
Boughedir uit 1996 met Sonia Mankaï, Ava Cohen-
Janathan en Sarah Pariente. Levendige, luchtige en 
kleurrijke komedie over het alledaagse leven in een ha
venstadje in Tunesië, die tevens een pleidooi wil zijn 
voor vrede en verdraagzaamheid. Zon. 27 juni, TV1 om 
22U.40 

^•'^=^ Kwesties; Tour of duty Reportage over vijf 
Artsen zonder Grenzen (onder wie drie Vlamingen) die 
zijn achtergebleven in het enige nog functionerende 
ziekenhuis van Kismayo in Somalië. Dit document werd 
bekroond op het Festival Médias Nord-Sud en op de 
FICRA 98 in Rijsel Maan. 28 Juni, Canvas om 21u.S0 

«̂̂ fê '̂ Local tHero Britse film van Bill Forsyth uit 1983. De 
petroleumreus Knox Industries heeft een klein Schots 
kustdorpje aangeduid als ideale vestingplaats voor de 
bouw van een nieuwe raffinaderij. De jonge Macintyre 
wordt als onderhandelaar ter plaatse gestuurd, meer om
wille van z'n Schots klinkende naam dan om enige ter-
reinervaring. Fijne fabel over industhële ontwikkeling en 
natuurbehoud. DIns. 29 Juni, Canvas om 22u.55 

Joe Mantegna 

op stap met 

Don Ameche in 

Things Change' 

Woens. 30 Juni, 

Canvas om 
21U.25 

^^s==y White Lies Catherine Chapman is een Intelligen
te jonge blanke meid. Op haar multiraciale school voelt 
zij zich bedreigd en tijdens een bijeenkomst maakt zij 
dat ook duidelijk Van dan af raakt zij geïsoleerd en zo 
belandt ze bij de National Identity Movement Daar gaat 
het van kwaad naar erger.. Canadees filmdrama van 
Karl Sogland uit 1998, met Sarah Polley en Tanya Allen. 
Dond. 1 Juii, Ned. 2 om 21u.55 

'^sra!^ Giory 1862, tijdens de Secessieoorlog. Robert 
Could Shaw krijgt de leiding over de eerste zwarte ge
vechtseenheid van de Noordelijken. Weggelopen slaven 
en vrijgeborenen moeten zich aanpassen aan het kazer
neleven, maar ze worden gediscrimineerd. Hun officier 
moet chantage plegen om schoenen en sokken voor 
zijn manschappen te bekomen, én om toelating te krij
gen om ook werkelijk aan de oorlog deel te nemen. 
Amehkaanse film van Edward Zwick uit 1989, met 
Matthew Broderick, Denzel Washington en Morgan 
Reeman. Vrl). 2 Juli, TV1 om 21u.55 

jaar daarvoor verliet - om er op zoek te gaan naar de vader van 

Esteban: ze wil hem vertellen over het kind dat hij nooit heeft ge

kend. Hier komt de echte Almodovar uit de struiken. Manuela 

vindt een nieuwe thuis in de schitterend geschilderde wereld van 

travestieten, hoeren, zwangere nonnen en lesbische actrices... 

Schitterende vertolkingen van Cecilia Roth, Paredes, en Antonia 

Sanjuan (een ontdekking!) en Eloy Azorin. Een volwassen film 

voor een volwassen publiek met uitzonderlijk hoog humorgehal

te, excentrieke personages, meesterlijk door elkaar geweven ver

haallijnen, ongelooflijke kleuren en uitzonderlijk goed gekozen 

muziek. De dertiende Almodovar is zijn beste! (****) 

Willem Sneer 

• iVlEDiA • 

Informatierecht 
doven geschonden 

14 

VTM en VRT hadden elk hun grote verkie
zingsdebatten, vooral de laatste twee 
dagen voorafgaand aan de verkiezingen. 
Daarop waren de kopstukken van alle 
partijen aanwezig. Dit waren, voordat ze 
naar de stembus trekken, voor alle kiezers 
unieke gelegenheden om de politici te 
horen. Naast de geschreven pers is televi
sie een belangrijke informatiebron en 
daarenboven is het ook een zeer toegan
kelijk medium. 

Dit geldt echter niet voor iedereen. Een 
grote groep kiezers, nl. dove en slechtho
rende mensen, werd opnieuw afgesneden 
van dit informatieaanbod. Zij kunnen TV-
programma's slechts volgen via ondertite
ling of via simultaanvertaling in gebaren
taal, de doventolk komt daarbij in een ka
dertje mee in beeld. 

VTM heeft (om commerciële redenen?) 
onmiddellijk geweigerd om gebarentaal-
vertolking te voonien. VRT riep techni
sche redenen in om geen ondertiteling of 
gebarentaalvertolking te brengen. 
Bijgevolg bleven dove en slechthorende 
kiezers opnieuw van informatie versto
ken. Dit is onrechtvaardig, vooral als men 
weet dat zij ook de speciale verkiezings
programma's 'Stoelendans' op VTM of 
'Woord tegen woord' op Canvas aan zich 
moesten laten voorbijgaan omdat deze 
programma's niet werden ondertiteld. 
Het gaat hier om een groep van minstens 
5000 dove kiezers en 10.000-den slecht
horenden! 

Daarbij is het zo dat voor de eerste keer in 
Vlaanderen twee dove kandidaten op de 
lijst stonden. Een van hen was ikzelf Ik 
had het genoegen te kandideren voor 
'VU&ID op de 10de plaats van de senaats
lijst. De weigering van de Vlaamse zen
ders betekende dat ik niets kon volgen 
van alles wat op TV kwam en met de ver
kiezingen te maken had. Hoe kun je dan 
als kandidaat op de hoogte blijven wan
neer je geen toegang hebt tot deze toch 
wel belangrijke informatiebron? 
Mijn recht op informatie, maar ook dat 
van alle andere dove en slechthorende 
mensen wordt zo geschonden. En ook 
hun mensenrechten. Immers, net als ho
rende mensen hebben ook dove mensen 
het recht te weten wat alle partijen te ver
tellen hebben en wat hun partijprogram
ma's inhouden. 

In IJsland heeft het Hooggerechtshof op 
vraag van de IJslandse Dovenorganisatie, 
op 6 mei 1999 geoordeeld dat het recht 
om te stemmen, zoals neergelegd in de 
Grondwet en in het Europees Verdrag van 
de Rechten van de Mens onlosmakelijk 
verbonden is met de kans om zichzelf te 

informeren over de onderwerpen die ter 
stemming worden voorgelegd. Bijgevolg 
besliste deze hoogste rechterlijke instan
tie dat, indien nationale TV-zenders op de 
een of andere manier informatie geven 
over kandidaten en hun programma's 
met oog op vrije en democratische ver
kiezingen, erover gewaakt dient te wor
den dat zulke publiciteit gebeurt zonder 
discriminatie van sommige kijkers. 
Concreet betekende dit voor het Hof dat 
de nationale TV al het mogelijke had moe
ten doen om de vorm van de uitzending 
op zodanige manier te organiseren dat 
deze ook toegankelijk is voor dove men
sen. 

Deze redenering kan ook op de 'Vlaamse 
zenders worden toegepast, alle 
Vlamingen zijn immers gelijk voor de wet. 
Dus hebben dove mensen evenveel recht 
op toegang tot de visuele media. 
Bovendien zijn er helemaal geen techni
sche beperkingen om simultaanvertaling 
in gebarentaal, of teletekstondertiteling, 
te voorzien. Dat dit perfect mogelijk is, 

Helga stevens: „Doven en slechthorenden 
konden zich niet voldoende informeren over 

de verkiezingen via televisie. Hun recht op 
Informatie werd geschonden." 

bewijzen zowel de VRT, die het journaal 
van 19u. ondertitelt, alsook de regionale 
zender AVS (Gent) die ook al alle nieuws
programma's van ondertiteling voorziet. 
Ook de BBC en andere Britse commercië
le zenders ondertitelen veel program
ma's, soms zelfs van rechtstreekse uitzen
dingen. Waarom is dit niet mogelijk in 
Vlaanderen ? 

Helga Stevens 

Met geld gooien 
De dag van 100.000, donderdag 17 Juni 1999, VTM 

TV-kijken leert ons iedere dag weer 
wat voor rotverwende mensen wij 
wel zijn. Na elk journaal over de el
lende in Kosova - ook zo benieuwd 
hoe snel en hoe massaal er gere
ageerd zal worden op een actie om 
de Servische vluchtelingen bij te 
staan? - volgt er wel weer een 
spotje over de geneugten des le
vens: Vlaamse ham of epilady's 
worden zo stilaan noodzakelijk ge
acht om het leven door te komen. 
We moesten eraan denken toen we 
naar het wel te pruimen 'De dag 
van 100.000' aan het kijken waren, 
een programma waarin de deelne
mers naar eigen believen 100.000 
fr moéten uitgeven. Zo was er een 
jongeman die met zijn vrienden 
een zgn. 'stockcar-race' organiseer
de, een wedstrijdje met auto's die 
van verstandige keurders al lang 
een negatief advies hadden gekre
gen. Bart Van den Bossche, de pre
sentator van dienst, leverde er en
kele 'Droomfabhek'-commentaren 
bij. Na wat informatie over bier
vaatjes van 5 liter en niet-soppend 
maandverband was het de beurt 

aan Jersey, de uitbaatster van een 
landelijk kapsalon. Middels bank
briefjes en muntstukken verfraaide 
zij het kapsel van haar klanten. 
Sommigen zagen er afzichtelijk uit, 
maar de pijn werd verzacht door 
het feit dat ze het geld op hun 
hoofd mochten houden. 
De afsluitende reportage had ge
rust een portret mogen worden. 
Het betrof ene Lydia uit het Gentse. 
De dame was de 70 gepasseerd en 
er zich ten volle van bewust dat het 
tijdelijke zich aan het opmaken was 
om plaats te maken voor het eeu
wige. Daarom wilde ze met de 
100.000 fr. haar begrafenis rege
len. ,,Na veel overlijdens onstaat er 
ruzie in de famil ie" zegde ze, ,,en ik 
wil vermijden dat dat ook in de 
mijne gebeurt." Om een of andere 
reden was ze er zeker van dat er 
ruzie zou komen, maar daarover 
wilde of kon ze jammer genoeg 
niets kwijt. Na de zomer toch maar 
eens kijken naar 'Jambers magazine' 
of 'Afrit 9' want Lydia bevat onge
twijfeld boeiend materiaal. 

Krilc 
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Meer en beter 
Tijdens de verkiezingen van 15 juni lieeft 21,3 
% van de kiezers in Vlaanderen gekozen voor 
partijen die kiezen voor Vlaanderen als een 
zelfstandige lidstaat in Europa (VB + VU&ID), 
d.i. + 3,5 %. 
Nog eens 47 % van de kiezers heeft gekozen 
voor partijen die uitdrukkelijk méér 
Vlaanderen willen (CVP + VLD), samen met de 
eerste groep Is dit 68,5 % (+ 0,7 %), 

21,3 % kiezers hebben gekozen voor partijen 
die wel sommige bijkomende Vlaamse be
voegdheden steunen, maar in het geheel ge
nomen niet duidelijk zijn over "méér 
Vlaanderen" en wat de staatsvorming betreft 
dus eerder voor het status quo kiezen (SP -i-
Agalev) (+ 0,1 %), 

Slechts 5,1 % kiezers gekozen voor partijen die 
België willen versterken (Vivant, PVDA, UDDU, 
Alliance, PNPb). 

Resultaat België-Vlaanderen 3 - 68 ! 
Ondanks de barnumcampagne van B-Plus is de 
macht van het geld niet in staat geweest om 
de Vlamingen belgicistisch te doen stemmen. 
Méér Vlaanderen op een heleboel domeinen, 
inbegrepen overheveling van grote delen van 
de Sociale Zekerheid en verregaande fiscale 
autonomie, wordt door een grote meerder
heid der Vlamingen gesteund! 
Het Overlegcentrum van Vlaamse Vereni

gingen gaat dan ook met deze eisen naar de 
toekomstige formateur. Het federale België 
wordt nog onbestuurbaarder dan voorheen. 
Enkele een radicale defederallsering kan ons 
behoeden voor nog meer bestuurlijke chaos 
en eindelijk de fundamenten aanbrengen 
voor een behoorlijk bestuur. 
Voor méér en beter Vlaanderen i 

Prof. Matthias E. Storme, 
voofTltterOW 

• V\/EDERWOORD • 

Eén keurdienst 
Alles wat dient voor lichamelijk gebruik, 
voeding of lichaamsverzoi^g moet voor
afgaandelijk een attest krijgen vanwege 
één centrale keurdienst van de overheid. 
(WIJ, 10 juni jl. - Traditionelen verhinde

ren vleesinspectie). Logisch zou die onder 
de bevoegdheid van het ministerie van 
Volksgezondheid moeten vallen en ner
gens elders. Op kosten van de fabrikant of 
voortbrenger. De volledige inhoud van het 
product, de kweekwijze bij dieren, de 
nadelen of gevolgen moeten vermeld wor
den op de verpakking. Vooral de ontstane 
grootschaligheid, verwekt door veel te 
hoge loonlasten, is de hoofdoorzaak dat 
véél ongezonde produkten in omloop 
komen, die een steeds strengere en veel
vuldige controle noodzaken. Iedereen zou 
moeten beseffen dat grootschalig geprodu
ceerde voeding nooit dezelfde waarde 
haalt als wat kleinschalig voortgebracht is. 
De kost voor de uitbreiding van keuringen 
zou grotendeels teruggewonnen worden 
op tennijn door besparingen in de ge
zondheidszorg. Voor de uitvoer is dit een 
pluspunt. Indien andere landen dergelijke 
even strenge keuring niet doorvoeren, dan 
kan de invoer en verkoop hier geweigerd 
worden. 

Het uit werken gaan van man en vrouw, en 
de onregelmatige werkuren verplichten tot 
andere eetgewoonten, meestal veeleer 
slechte en eentonige. Middagmalen 's 
avonds, terwijl juist overdag de energie uit 
fatsoenlijk voedsel nodig is. Uit blik, diep
vries, vooraf bereid en opgewarmd, snelle 
hapjes, snoep als hongerstiller, twijfelachti
ge kwaliteit en voedingswaarde, eenzijdige 
voeding, enz... Werkloosheid en geldtekort 
zetten aan tot goedkoop eten. De gevolgen 
zijn indirect en werken als sluipend gif. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Ceioof-
waardiaheid 
De alliantie VU&ID heeft een goede score 
behaald. De aanwezigheid op de onder
scheiden beleidsniveau's is verzekerd. 
Meer nog, het aantal zetels neemt zowat 
overal toe. Als VU-lid ben ik uiteraard heel 
blij. 

Hier en daar werd reeds regeringsdeelna
me als een mogelijkheid geopperd. 
Toch is enige voorzichtigheid geboden als 
blijkt dat de alliantie slechts dient als 
'derde partner' om aan een meerderheid 
te geraken, waardoor we niet heel veel be
slissingsmacht krijgen en de vernieuwing 
niet kunnen doorvoeren zoals door ons 
gewenst. Als blijkt dat, rekening houdend 
met de houding van de Franstalige en 
Waalse partijen, een volgende staatshervor
ming niet op de agenda komt te staan van 
de nieuwe regeringen. Als blijkt dat in de 
federale regering het kartel PRL-FDF zal ze
telen. Dan hoop ik dat de alliantie VU&ID 

niet in een regering zal stappen. 
Als we de vernieuwing niet kunnen door
voeren zoals we willen en beloofd hebben, 
krijgen we de volgende keer het deksel op 
de neus. Een staatshervorming moet er 
komen, daarvoor moet de VU borg staan. 
Geen staatshervorming, dan geen rege
ringsdeelname. Met rabiate Vlamingen-
haters kan de VU, en in principe elke an
dere Vlaamse partij, onmogelijk een coali
tie vormen. 

Liever een kleine, geloofwaardige opposi
tiepartij dan een onmachtige regeringspar
tij. 

Ik zie de alliantie liever nog even wachten. 
Gedurende de komende jaren kan dan ge
werkt worden aan de interne verhoudin
gen van de alliantie, aan het profiel naar de 
mensen toe en aan het opstellen van een 
concreet alternatief Vlaams beleid. 

Karel Sterkcx, 
Boortmeerbeek 

Véél Blok, 
weinig Vlaams 
Alhoewel TV-kijken niet aan mij besteed is, 
één keer toch maar eens gekeken op die 
woelige zondagavond om de nieuwe ten
densen heet van de verkiezingsnaald op te 
vangen. In de soms wat langdradige verkie
zingsshows (op VKT, VTM en TV-Brussel) 
vielen mij twee dingen duidelijk op: 

1. De soms arrogante TV-joumalisten-van-
dienst trachtten de politici tot geforceerde 
uitspraken te brengen {,J}et snot uit hun 

neus halen", zei mijn vrouw gevat), on
danks hun klassiek weerwerk dat de uitsla
gen van het ogenblik nog te onvolledig 
waren. Storend was ook dat die journalis
ten meer te onpas dan te pas het woord af
sneden van een politicus aan de micro
foon. Tot vervelens toe... 

2. In allerlei discussies over diverse pro
grammapunten en trends van de (in de 
show) aanwezige partijen, zelfs met hier 
en daar een verwijzing naar wat in 
Wallonië en Franstalig Brussel gaande was, 
werd er zo goed als géén woord gerept 
over de aanslepende taaiperikelen (ofte 
'communautaire' problemen) in dU 2,5-
talig landje! 

Precies of dat daar alles koek en ei... is. 
Totdat wat later op de avond ene Bert 
Anciaux zeer kort maar krachtig het woord 
'staatshervorming' in het debat gooide! 
Hierop werd door de andere partijen zeer 
schoorvoetend en nauwelijks gereageerd, 
en quasi helemaal niet door de Vlaams 
Blok-politici. Die maakten 'en bloc' wel 
veel heisa over hun aanwinsten, maar be
steedden zo goed als geen woord aan de 
eigenlijke Vlaamse problematiek, zelfis niet 
in verband met de Brusselse context. 
Véél Blok tegen allochtonen e.d., maar 
weinig of quasi geen 'Vlaams weerwerk! 

Herman A.0. Wilms, 
Vorst-Brussel 

De kaarten 
Uit de voorbije verkiezingen kan de VU 

drie besluiten trekken: 
1. De VU haalt een goed resultaat. Hiermee 
consolideert onze partij haar gestage groei. 
2. ID21 heeft bewezen geen meerwaarde 
te hebben voor de VU. Zonder ID21 had 
de VU het evengoed gedaan. 
3. De coalitie die aan Vlaamse zijde reeds 
het meest wordt geopperd is CVP-'VLD-VU. 
De VU zal inderdaad druk worden gesolli
citeerd om tot een regering toe te treden. 
Bij de vorige regeringsdeelname was de 
VU niet absoluut noodzakelijk voor een 
meerderheid. Nu liggen de kaarten anders. 
De VU is aan haarzelf en haar kiezers ver
plicht harde communautaire eisen op 
tafel te le^en vooraleer in een regering te 
stappen. Hierbij denk ik aan kleinere 
zaken als de splitsing van het kiesarrondis
sement Brussel-Halle-Vilvoorde en grotere 
projeaen, als de al dan niet gedeeltelijke 
splitsing van de Sociale Zekerheid. 

KristofAgache, 
Brussel 

Vragen 
Nog maar net zijn de verkiezingen voorbij 
of daar breekt weer scandalitis uit. Nu 
wordt de christelijke kant van het spec
trum 'getroffen'. Ik vraag me toch af 
welke verborgen macht deze timing re-
geft? Net voor de verkiezingen van mei 
1995 raakte bekend dat de SP in een frau
dezaak was betrokken, dit keer werd ge
wacht tot na de verkiezingen. Delcroix 
wordt verdacht van onheuse betrokken
heid bij de milieubox-zaak en de NCMV-
kopman van ongehoorde prijsafepraken 
voor overheidsopdrachten. Het gaat niet 
om doetjes: Delcroix is ex-minister en het 
NCMy een van de pilaren waarop de 
christen-democratie steunt. 
Mij maakt men niet wijs dat 'hogere krin
gen' niet op de hoogte zouden geweest 
zijn dat deze zaken op komst waren. 
Vandaar mijn vragen: wie was het die ge
zorgd heeft dat ze pas na 13 juni aan het 
licht mochten komen? Was men van plan 
om de dioxinezaak ook tot na die datum 
te verzwijgen? En wat houdt men in dat 
land nog allemaal verborgen voor de 
brave burger? 

Jan de Laet, 
Antwerpen 

Dioxineschandaal 
Mijn broer dr. Karel Van Noppen is ver
moord voor zijn levensideaal, nl. de bevol
king de kans geven zich van gezond voed
sel te voorzien. 

Na de moord op mijn broer hebben wij de 
'Stichting Dr. Karel Van Noppen' opgericht 
met als doelstelling „zijn nagedachtenis le
vendig te houden en zijn strijd tegen de 

hormonenmafBa en voor gezond viees ver
der te zetten". 

In de meer dan vier jaar dat onze stichting 
bezig is, hebben we buiten de andere acti
viteiten, onder talrijke belangstelling van 
binnen- en buitenlandse pers, vier studie
dagen ingericht over de voedselproblema-
tiek. 

Telkemnale werden naar aanleiding van 
deze studiedagen, of de minister van 
Justitie, of de ministers van Volksgezond
heid en Landbouw, door de aanwezige 
volksvertegenwoordigers, die zetelden in 
de commissie voor de Volksgezondheid, 
het leefinilieu en de maatschappelijke her
nieuwing, geïnterpelleerd over de tijdens 
onze studiedagen aangehaalde problema-
tieken. Telkenmale werden de conclusies 
en de mogelijke oplossingen van de op 
deze studiedagen aangehaalde problema-
tieken aan de betrokken ministers voorge
steld. Steeds zonder resultaat. 
Telkeimiale dat er problemen waren in 
onze voedselketen, hebben wij onmiddel
lijk met onze Stichting gereageerd en op
lossingen geformuleerd, die door de 
media werden gepubliceerd. 
Op een bepaald moment heb ik, na lang 
aarzelen, los van de Stichting, het initiatief 
genomen in de politiek te stappen, met als 
hoofddoel, deze problematiek verder aan 
te kaarten. Het gevolg is dat de 'Stichting 
Dr; Karel Van Noppen' in alle media wordt 
doodgezwegen. 

Tot mijn grote ei^mis krijg ik dagelijks te
lefoontjes van onze leden met de vraag 
waarom we niet regeren op het dioxine
schandaal. 

Nu ook kom ik tot de vaststelling dat ver
schillende partijen menen het warm water 
te hebben uitgevonden, en dat ze met de 
voorstellen die onze Stichting reeds in het 
verleden heeft gedaan, punten trachten te 
scoren. Voorstellen die ze wel kenden, 
maar waar ze tot op heden nog niets heb
ben mee gedaan. 

Als dit politiek is, dan had ik beter langs de 
zijlijn blijven staan zwaaien en hopen dat 
alles weer goedkomt. 

Flor \ ^ Noppen, 
Dessel 

Nog meer! 
op donderdag 17 juni kreeg ik het officieel 
aantal voorkeurstemmen vanuit Brussel 
doorgebeld. Ik haalde als begiimeling op 
de 13de plaats van de senaatslijst 4678 
voorkeurstemmen. 

Eén en ander zou ongetwijfeld niet moge
lijk geweest zijn zonder jullie steun en/of 
stem. Ik wil iedereen dan ook van harte be
danken. 

Dit resultaat moedigt mij aan om mij nog 
meer in te zetten, om mij nog meer te en
gageren 

I'ascal Ennaert, 
Bru^e 11 
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