
C VP-kamerlid en gewezen minister 

van Justitie Stefaan de Clerck heeft 

een lans gebroken voor de 

splitsing van Justitie. De Clerck roept 

bovendien de Franstaligen op de 

communautaire dialoog aan te gaan. Vice-

premier Herman Van Rompuy, daarentegen, 

bezwijkt voor de druk van de Franstaligen. 

Met hen acht de christen-democraat het niet 

noodzakelijk om tijdens deze legislatuur een 

verklaring tot grondwetsherziening op te 

stellen. Onder de taalgrens wil men absoluut 

vermijden dat de gemeente- en provinciewet 

gedefederaliseerd wordt. 

De CVP stemt daar voorlopig mee in en 

sust tegelijk de achterban. ,flet is intellectueel 

met meer te verdragen dat de CVF telkens weer 

warm en koud blaast over meer Vlaamse 

autonomie", zo merkt VU-fractieleider Paul 

Van Grembergen op. Bronnen bevestigen ons 

dat de federale CVP-tenoren er alles aan doen 

om de christen-democratische mandatarissen 

het zwijgen op te leggen over de 

communautaire kwestie. Dat De Clerck een 

ander geluid laat horen dan Van Rompuy is 

daarom met onbelangrijk. Azen beiden met 

'hun' communautaire profilering op het 

premierschap ? 

In een interview met WIJ over de 

politiehervorming, drukt VU-kamerlid Karel 

Van Hoorebeke zijn ontgoocheling over 

premier Dehaene uit. „Ondanks beloften van 

de premier, hebben de oppositiepartijen met de 

kans gekregen om in bet parlement het 

Octopusakkoord technisch te verfijnen. De 

door sommigen geroemde loyauteit van 

Dehaene komt niet met de werkelijkheid 

overeen. Hij is slechts trouw wanneer het in 

zijn kraam past. Ik denk met dat Dehaene, in 

tegenstelling tot zijn voorganger Wilfried 

Martens, enige politieke loyauteit bezit. Na 

verkiezingen zullen zeker de Vlaamse liberalen 

het zonder Dehaene proberen. De manier 

waarop hij VLD-voorzitter Verhofstadt heeft 

behandeld, was met bepaald bevorderend voor 

een samenwerking tussen beiden op 

regeringsniveau. Terwijl de "Waalse socialisten 

beseffen dat ze Dehaene in hun macht hebben. 

Daarom willen ze verder met hem scheep 

gaan." 

Binnen de CVP is lang met iedereen het 

daar mee eens. Overigens weigerde Dehaene 

om tijdens deze legislatuur de gemeente- en 

provinciewet te defederaliseren. En ook dat 

had de premier beloofd. 

Achter de verklaringen van De Clerck 

en Van Rompuy schudt een interne strijd. 

Het communautaire debat en de 

ambities om premier of voorzitter te worden, 

binnen de CVP houdt het ene verband met 

het andere. 

(evdc) 
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Hoeveel slachtoffers 
moeten hier nog vallen ? 

& D 
SAMEN VERNIEUWEN 

Zaterdag 17 april a.s. VU&lD-actie 8-9 
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Op wat de Navo-bombardementen tot van
daag in Servië en Kosovo verwoest hebben, 
krijgt men moeilijk zicht Maar na dne weken 
luchtoorlog moet dat heel wat zijn men zegt 
dat alle brandstoffenvoorraden van Sen/ie in 
de vlammen zijn opgegaan Wie zal het zeg
gen? Want er wordt, zo hoorden wij dezer 
dagen prof Luc De Vos beweren, in deze 
(zoals in alle andere oorlogen) nogal wat 

Balkanoorlogen aan de nodige brandstof 
hielpen Men denke aan de wapenleveran 
ciers die van Servië één immens ondergronds 
wapenarsenaal hebben gemaakt 
Het Westen heeft met Milosovic altijd zeer 
veel geduld gehad Te veel zuchten som 
migen, met genoeg beweren anderen Eén 
zaak IS zeker, men wist bij voorbaat hoe 
hardnekkig, leep en cynisch het presiden-

Niet tot 
de laatste brug! 

afgelogen en dit door alle partijen Ook by de 
TV beelden die Belgrado de wereld instuurt 
moeten voortdurend vraagtekens worden 
gezet Wie zich het leugenachtige nieuws uit 
Roemenie herinnert weet dat manipulatie 
altijd kan Want wat is er waar van de dan 
sende en zingende mensen op de pop 
concerten in Belgrado? En dit terwijl vanuit 
Brussel Serviërs eten kleren en geneesmid 
delen naar hun families in en rond Belgrado 
brengen I 
Serviërs hebben ervanng in dat soort dingen 
ze kennen vele vnenden in Europa ras en 
geloofsgenoten die hen reeds eerder door 
moeilijke embargo's hebben geholpen Men 
denke aan de Grieken die hen tijdens vonge 

tenechtpaar van Belgrado is In Rambouillet 
werd tot de laatste seconde de schijn van een 
mogelijk akkoord opgehouden, lang genoeg 
om nog vlug 50 000 zwaar bewapende sol 
daten naar Kosovo te sturen die er onbeperkt 
hun gang konden gaan Wat dat wil zeggen 
weten we onderhand verdrijving, verkrach 
ting moord, brand achtervolging tot over 
de grenzen van Albanië en Macedonië 
Natuurlijk zijn ook de Kosovaarse bevnjdings 
soldaten van het UCK geen lieverdjes Ook zij 
worden door utopische idealen opgepept en 
klaargestoomd om tot de dood door te gaan 
Een ingrijpen was onvermijdelijk geworden 
Dat dit zonder VN-mandaat gebeurde zit 
velen dwars Maar ook zij weten dat tegen 

misdadige regimes weinig andere alterna 
tieven bestaan Daarom moet het Westen 
zich, na dne weken luchtoorlog goed bewust 
zijn van de toestand Als het waar is dat de 
Navo door haar Amerikaanse voorraad kruis
raketten (die vanaf B-52 bommenwerpers 
afgevuurd worden) heen zit, dan zal meneer 
Solana ook wel weten hoe ver „het' met 
Milosevic staat Heeft de dictator eindelijk 
begrepen dat hij door nog meer volkeren in 
ex-Joegoslavie te onderdrukken zijn Groot 
Servisch rijk nog verder zal doen knmpen? 
Staan na deze oohog ook Montenegro en 
Vojvodina op zijn menu' Het moet Milosevic 
nu toch duidelijk zijn dat het opzadelen van 
zijn volk met nog meer rancune tegen andere 
volkeren hem naar de afgrond leidt' Ook hij 
moet weten dat ook Servische mensen naar 
vrede en welzijn verlangen, twee zaligheden 
die ZIJ door zijn toedoen moeten ontberen 
Wie met hier wonende Serviërs praat ver 
neemt gauw wat hun familie ,,daar" mist 
Daarom willen wij weten hoe nodig verder 
bombarderen of andere acties zijn Kan ons 
dat in alle eerlijkheid meegedeeld worden' 
Dat IS met onbelangrijk want het moet uit 
eindelijk toch de bedoeling zyn om Belgrado 
opnieuw aan de onderhandelingstafel te krij 
gen en de ontheemden terug naar hun 
landi 

De luchtoorlog moet met langer duren dan 
nodig, want er staat veel op het spel Hoe 
langer hij duurt hoe dieper gevoelens van 

haat en afkeer zich in het geheugen van de 
strijdende partijen zullen nestelen En hoe 
meer jaren en geld er nodig zullen zyn om 
alles herop te bouwen, te herstellen en te 
venwerken Hoe langer de oorlog duurt hoe 
meer Milosevic de kans knjgt Servië in zijn rol 
van internationale schietschijf ie bestendi 
gen Hoe langer de oohog duurt hoe moei
lijker het ook voor Jeltsin wordt om zyn 
vernederde ex communisten koest te hou
den De zoete gedachte dat Rusland westers 
geld boven oorlog verkiest, zou wel eens in 
een nucleaire nachtmerne kunnen omslaan 
Daarom wordt het hoog tijd dat de Navo 
open kaart speelt en meedeelt hoelang mi
litaire tussenkomst nog nodig is Niet tot de 
laatste brug kapot gebombardeerd is a u b i 
Milosevic moet met vernietigd worden. Mi 
losevic moet naar de onderhandelingstafel! 
Tot slot kunnen wy met voorby aan het 
schaamteloze gehakketak over de opvang 
van vluchtelingen Nog maar net zyn de CVP-
affiches met de boodschap hoe ryk Vlaan
deren IS, van de muren of onze excellenties 
kibbelen reeds over een mondje meer' Een 
toevloed van ontheemden brengt altyd on 
gemakken mee maar wie zich de komst van 
de Hongaarse vluchtelingen hennnert weet 
beter In 1956 had Vlaanderen, dat toen 
bylange zo rijk met was als nu, daar geen 
problemen mee en toonde zich toen groot 
moedig en gul I 

Maurlts van Liedekerke 



Nooit meer wlizen? 
De beste manier om als Vlaming in Brussel snel 

Vlaams-nationalist te worden is gebruik te 

maken van de diensten van de Brusselse 

vervoersmaatschappij MIVB. Al na enkele 

dagen vind je een MWB-bediende die je in het 

Nederlands tracht te verstaan - aanspreken is 

een utopie - een heel vriendelijk mens. Na 

enkele weken tracht je het meestal al met 

gebarentaal en, nog later, met de middelvinger. 

'Agressie' heet zoiets al gauw. De MWB moet 

zo stilaan hebben begrepen dat niet alle geduld 

en begrip van de klant moet komen. Daarom 

heeft ze nu een brochure verdeeld onder haar 

personeel. Middels striptekeningen en 

standaardgesprekken moet dat een minimum 

kennis van de tweede taal aanleren. 

Succes? 
„Vroeger was wegtrekken (delocaliseren/red.) iets voor elektroni
cagiganten Nu kan iedere KMO dat aan. In de confectie is het een 
succesverhaal geworden De sector heeft haar winst-, investerings- en 
exportcijfers hersteld. Zij heeft in eigen iand veel personeel ontslagen, 
maar controleert nu vijftigduizend arbeidsplaatsen buiten de Eu
ropese Unie en is daarmee de grootste multinationale sector die door 
Belgen (sic) gecontroleerd wordt Van In Letland tot In Indonesië 
worden Belgische etiketten ingenaaid (..) Men mag zich terecht 
afvragen of dit succesverhaal van honderden dynamische KMO's ook 
een succes is voor ons land " 
Laurent Waeikens, hoogleraar aan Ufsia, in De Financieel-Economische 
Tijd Man 7 apni 1999. 
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Car- en homejacking, een min
der verfijnde maar behoorlijk doeltref
fende manier van autodiefstal en in
braak, gebeurt vrijwel uitsluitend in Bel
gië. Eén van de redenen daarvoor Is de 
aanwezigheid van een hogere concen
tratie begoede Euroburgers. 

In België rijden goed 2.000 
broidcenplloteii - bonus-malus 22! -
rond. 

Electrische toestellen voor In 
huis-hetzgn. wit- en bruingoed-wordt 
pas vanaf 1 januari 2000 aan een te
rugnameplicht onderworpen. 

Paul Marchal, de vleesgeworden 
NPC, zal voor zijn partij drie lijsten trek
ken. 

Een pastoor uit het Antwerpse Is 
overleden nadat hij door een man, die 
zegde als kind door de geestelijke te zijn 
misbruikt, in elkaar was geslagen. 

De alliantie VU&ID zal de ver
kiezingen intrekken met het nummer 
zeven (7). 

De doder van de veearts-keurder 
Karel Van Noppen laat binnenkort een 
boek verschijnen waarin hij zijn verhaal 
doet. Toch iet of wat bedenkelijk, niet? 

Sinds enkele dagen mogen ver-
keerspatroullies niet enkel het alcohol-, 
maar ook het druggebruik, contro
leren. 

In Vlaanderen hebben Iets meer 
dan 2.400 gezinnen een vaste verblijf
plaats op een camping. 

Waarschijnlijk al na de zomer
vakantie zullen de PWA'ers een echt 
deeltijds arbeidscontract krijgen. De 
PWA'ers in kwestie zullen dan niet meer 
worden beschouwd als werkloze. 

Mogelijk wondt de post binnen 
afzienbare tijd ook weer op zaterdag 
verdeeld. 

Tot slot: deVRTendeVTMzullen 
een gezamenlijk TV-initiatief onderne
men ten voordele van de noodlijdende 
Koso varen. 
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NIET WACHTEN 
In een interview met de krant Le Matin 

verklaarde voormalig minister van Jus
titie Stefaan de Clerck (CVP) gewonnen te 
zijn voor de defederalisering van Justitie 
„indien de Europese Unie ook op ge

rechtelijk vlak een veel belangrijkere rol 

gaat spelen." 

Het Verbond der Vlaamse Academici 

(WA) juicht de stelling van De Clerck 
toe. ,JVlaar, wij hebben een aantal be

denkingen. Zo heeft de mogelijke nieuwe 

CVP-voorzitter blijkbaar onvoldoende po

litiek gewicht in de schaal kunnen leggen 

om de defederalisering van justitie in het 

programma van zijn partij op te nemen. 

Ondanks verwoede pogingen van par

tijgenoot en Vlaams minister-president 

Luc Van den Brande is daarover ook niets 

in de resoluties van het Vlaams parlement 

terug te vinden." 

Vooral de VU heeft geprobeerd de split
sing van Justitie in de resoluties in te 
schrijven. VLD, noch CVP waren het daar 
mee eens. En in het programma van beide 
partijen komt de defederalisering van 
Justitie niet voor. Deze zal wel uitdruk
kelijk vermeld staan in het veiligheidsplan 
dat VU&ID binnenkort voorstellen. 
Het WA wijst er ook op dat de de
federalisering van politie en Justitie niet 
ter sprake werd gebracht tijdens de Oc
topusonderhandelingen. Ondanks aan
dringen van de VU, bleek dit inderdaad 
onmogelijk. De democratische Vlaams
nationalisten bekwamen wel dat een be
langrijke stap naar de splitsing van politie 
en Justitie werd gezet (lees ook blz. 16). 
Jn het belang van een goedwerkende 

Justitie", aldus het WA, „mag niet langer 

getalmd worden om nu reeds met de 

splitsing aan te vangen. Europa zal ons 

niet tegenhouden en wij moeten ook niet 

op Europa wachten." 

GELD EN NORMEN 
Het WA wijst terecht op de verschillen in 
normbesef tussen Noord en Zuid. ,J)en-

ken we aan de discussie over de on

bemande camera's." 

Sinds 1 januari van dit jaar staat geen 
enkele van de 38 onbemande camera's op 
Waals grondgebied. Ze staan op de 20 
gevaarlijkste plaatsen van het Vlaams 
gewest. Dat wist staatssecretaris voor 
Veiligheid/a« Peeters (SP) te melden. De 
staatssecretaris deelde ook mee dat de 
onbemande camera's tot nu toe en via 
processen-verbaal 120 miljoen fr. hebben 
opgebracht. Dat geld wordt naar de fe
derale schatkist gesluisd. Het is onbe
hoorlijk dat enkel de Vlaamse belas
tingsbetaler voor verkeersveiligheid mag 
opdraaien en bovendien de federale 
schatkist spijst. Overigens zal VU&ID 
zaterdag a.s. op talrijke plaatsen actie 
voeren om nog meer onbemande ca
mera's in Vlaanderen te plaatsen. Voor de 
alliantie gaat verkeersveiligheid voor al
les. En de processen-verbaal zouden 
rechtstreeks door de gemeenten moeten 
geïnd worden. 

BRUSSELSE 
POLITIEZONES 
De burgemeesters van Brussel hebben aan 
de federale regering laten weten dat ze in 
navolging van het Octopusakkoord Brus
sel in zes politiezones willen indelen. 
Daarover werd geen overeenstemming 
bereikt onder de partijen die het Oc
topusakkoord onderhandelden. Ook de 
Brusselse burgemeesters zelf waren oor
spronkelijk verdeeld. 

Koning, 
Keizer, 

Kleine 

garnaal: 

ingelijst 

worden ze 

allemaal! 

De VU pleitte en pleit nog steeds voor één 
hoofdstedelijke politiezone. Dat biedt te
vens waarborgen voor de positie van de 
Vlamingen in de Brusselse politieraden. 
Met zes politiezones is de kans groot dat 
geen enkele Vlaming in de Brusselse po
litieraden zal zetelen (zie ook blz 16.). 
Tijdens de onderhandelingen over de 
politiehervorming, bracht de VU dit pro
bleem te berde. „Ook dat wou Dehaene 

niet bespreken", aldus VU-kamerlid Karel 

Van Hoorebeke. 

Overigens zijn er te weinig Brusselse 
politiemensen tweetalig. De Brusselse mi
nister-president Charles Picqué (PS) wil 
dat probleem slechts binnen een termijn 
van vijf jaar oplossen. Intussen eist de 
minister-president wel dat meer politie in 
Brussel wordt aangeworven. Naast de 
gebrekkige tweetaligheid, kan het niet 
langer dat de Brusselse politie ook in de 
Vlaamse randgemeenten opereert. 
Van Hoorebeke: „Het is best mogelijk dat 

het probleem Brussel inzake politieher

vorming tijdens een volgende legislatuur 

besproken en gekoppeld zal worden aan de 

besprekingen over een volgende staats

hervorming. Als we bij deze onderhan

delingen worden betrokken, dan kunnen 

we van de Brusselse politiestructuur een 

breekpunt maken." 

NIET NODIG? 
Volgens vice-premier Herman Van 

Rompuy (CVP) hoeft de federale regering 
geen verklaring tot herziening van de 
grondwet op te stellen (zie ook blz.l en 
3). Van Rompuy heeft een patent op dat 
soort uitspraken. Eertijds stopte hij de 
derde fase van de staatshervorming voor 
een tijd in de koelkast met de perfide 
verklaring: „Beter geen derde fase, dan 

een slechte derde fase." 

„Vlaanderen", aldus VU-kamerlid Geert 

Bourgeois, „moet alle bevoegdheden krij

gen die in de resolutie van het Vlaams 

parlement opgesomd worden. Dit moet 

gebeuren door middel van een grond

wetsherziening. Slechts op deze manier 

kunnen we halfslachtige oplossingen en 

onverwachte problemen vermijden." Het 
kamerlid merkt ook op dat de huidige 
meerderheid er op uit is sommige be
palingen van het Oaopusakkoord onder 
de mat te vegen. ,jDe splitsing van het Hof 

van Beroep te Brussel kan er maar komen 

na herziening van art.IS6 van de grond

wet. Voor de hervorming van het tucht

recht van de leden van het openbaar 

ministerie is de wijziging van art.153 

noodzakelijk. Ook voor de wijziging van 

het genaderecht, zoals aanbevolen door de 

commissie-Dutroux, is de herziening van 

art. 110 vereist. Dit zijn slechts enkele 

voorbeelden." 

Opvallend ook is dat de huidige regering 
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waarde Heer 
Hoofdreaacfeur. 
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek. Nu heb ik 

vernomen dat die blauwe vogel van ene Herman De Croo alle 

journalisten na de Ronde van Vlaanderen in zijn woning heeft 

ontvangen om hen er de mogelijkheid te geven een klapke te doen 

met de winnaar. Daar kan mijn Geeraerts Ombudsdienst, kort

weg GO!, gewoonweg niet aan tippen. Ik ga ervan uit dat uw 

journalisten er niet waren: te geel waarschijnlijk. Het stoot mij 

overigens toch wel tegen de gespierde borst dat dat journaille daar 

zomaar op in gaat. Sport verandert de wereld dan wel niet -

afgezien dan van het jaarlijkse kampioenschap 'Pietjesbakken' in 

'De Meter' - het levend geworden neologisme zal er ook geen 

schade van ondervinden. 

Voorts ben ik erg content dat gij de nummer zeven voor de 

verkiezingen hebt getrokken. Eerst dacht ik nog dat ge helemaal 

gek geworden waart: ons Ludwina kwam af met de boodschap 

dat VU&ID zeven had. „In uw geheugen zeker" heb ik haar al te 

voorbarig toegesnauwd. Later kwam ik tot het inzicht dat dit niets 

te maken had met zand, maar des te meer met uw plaats op de 

stembrieven. Zeven is een geluksgetal, vergeet dat niet. De 

Liedekerken. 

Sinds enige weken heb ik ook gezien dat gij een rekeningnummer 

ten behoeve van de dure verkiezingscampagne van uw Vrije 

Vlaamse Volksnationalisten hebt geplaatst Ik wil mijn naam niet 

in WIJ en daarom zal ik niet storten op dat rekeningnummer. 

Maar indien gij zo vrij zijt om wel het volgende rekeningnummer 

..." -.. (geschrapt/red.) op te nemen en de mensen te vragen 

om daarop te storten voor de goede werken van GO!. Wie minder 

dan LOOO fr. stort mag zich verwachten aan een telefoontje van 

Adam, mijn campagneleider, met de vraag om nog meer te 

storten. Gij ziet, De Liedekerken, samen, gij en ik, kunnen we heel 

wat bereiken. Tot in de 'Comme chez soi' op 14 juni. 

Uw ondernemende, 

De Gele Geeraerts 

# DOORDEWEEKS ^ 

nauwelijks een opening laat om fun
damentele democratische hervormingen 
door te voeren. Zonder grondwetsher
ziening kan de parlementaire democratie 
niet versterkt worden en wordt het on
mogelijk om naar een toegankelijke, cor
recte en democratische administratie te 
streven. Tevens wordt de afschaffing van 
de opkomstplicht onmogelijk gemaakt. 
En wanneer zullen de waarborgen voor 
persvrijheid uitgebreid worden tot an
dere informatiemiddelen? 

SIGNAAL 
In een vrije tribune in De Standaard van 
13 april jl. geeft gewezen VU-onder-
voorzitter Jef Maton een nuchtere en 
originele ontleding van de Balkan-crisis 
weer. Maton plaatst deze crisis tegenover 
de noodzakelijke Europese integratie. 
Even staat de hoogleraar emeritus Ont
wikkelingssamenwerking ook stil bij het 
'rijke' Vlaanderen. „Vlaanderen behoort 

tot de rijkste streken van Europa. Het Arm 

Vlaanderen van pater Stracke is al lag 

verleden tijd." 

Maar, het economisch rijke Vlaanderen 
krijgt geen kansen om de vluchtelingen 
van Kosovo bij te staan. ,^k had gedacht 

dat Vlaanderen aan de top zou prijken van 

de donorlanden die de vluchtelingen van 

Kosovo ter hulp snellen. Ik heb vergeefs op 

dit signaal gewacht. Als een oude grond

wet het Vlaams parlement de hulpver

lening verhindert, dan schort er iets aan 

die kreupele grondwet. Als dit niet zo is, 

dan schort er iets aan Vlaanderen en zijn 

parlement." 

Eerst dit: volgens de federale grondwet is 
er niet eens sprake van een Vlaams par
lement, maar van een Vlaamse raad. Bij 
nader toezien komt daar, ondanks aan
dringen van het 'Vlaams parlement', geen 
verandering in. Vlaanderen is ook niet 
bevoegd om op het internationale forum 
een rol van betekenis te spelen. Het zijn 
de federale excellenties die samen met de 
andere landen over eventuele hulpver
lening of het aantal naar hier overge
plaatste Kosovaren beslissen. Om daarin 
verandering te brengen en aldus Vlaan
deren, zoals door VU&ID gewenst, een 
rechtstreekse stem in de Europese en 
internationale instellingen te verlenen, is 
een herziening van de grondwet nood
zakelijk. Daartoe is de federale regering 
niet bereid... 

IMPASSE 
In Noord-Ierland komt het vredesproces 
maar langzaam op gang. Voor het eerst in 
15 jaar voorziet het vredesakkoord de 
oprichting van een Noord-Ierse regering. 
Toch slaagt men er niet in om deze 
regering te vormen. De protestantse Uni
onisten weigeren hun ministerzetels in te 

nemen, want eisen eerst de volledige 
ontwapening van het Ierse Republikeinse 

Leger (IRA). Sinn Fein, de politieke vleu
gel van het IRA, kan dit niet aanvaarden. 
De leider van Sinn Fein, Gerry Adams, wil 
meteen een regering vormen, zonder 
voorafgaande wapenoverdracht, in welke 
vorm dan ook. 

NETWERK 
De VZW Werkgroep Morckhoven zegt 
andermaal een immens netwerk van kin
derporno op het spoor te zijn gekomen. 
Het gaat om niet minder dan 70.000 
beelden die in Oostenrijk buit werden 
gemaakt. De beelden werden van ge
heime Internet-adressen geplukt. 
Het zou hier om de meest gruwelijke 
'ontdekking' ooit gaan. Op de beelden 
zouden de meest afgrijselijke folteringen 
en verkrachtingen van kinderen en zelfs 
peuters en pasgeborenen te zien zijn. De 
VZW heeft daarover heel wat interna
tionale en nationale politici en instel-

VS Winnen 

bananen-

oorlog. 

lingen aangeschreven, zo ook het kabinet 

van de minister van Justitie. „Wij bieden 

Justitie aan het nieuwe materiaal 

men ophalen en te onderzoeken." 

te ko-

E r is een federaal offensief ingezet om een volgende 
staatshervorming tegen te houden. Daarbij 

presteert de CVP het de achterban blaasjes wijs te maken. 

Federaal offensief 
Verleden week verklaarde vlce-premler 
Herman Van Rompuy (CVP) dat het niet 
noodzakelijk is om nog tijdens deze le
gislatuur een verklaring tot herziening van 
de grondwet op te stellen. We vermoeden 
dat deze zet deel uitmaakt van een in
terne CVP-strijd. Er wordt binnen deze 
partij een uitputtende slag geleverd tus
sen de Vlaamse autonomisten en de fe
deralisten. De felle onenigheid gaat ge
paard met persoonlijke ambities. Niet wei
nigen wensen een almaar arrogantere 
Mare Van Peel uit de voorzlttersstoel te 
lichten. Anderen warmen zich op om pre
mier Dehaene op te volgen Velen zijn de 
tandem Van Peel-Dehaene beu. Dat heeft 
ook vandoen met politieke verwachtin
gen. Beiden laten verstaan het huidig 
beleid te willen aanhouden. Dat veron
derstelt een blijvende samenwerking met 
de Waalse socialisten en de uitschakeling 
van de Vlaamse oppositiepartijen VLD en 
VU&ID Deze conservatieve christen-de
mocratische groep botst met de Vlaamse 
'autonomisten' die zich samen met VU&ID 
en VLD op de verregaande resoluties van 
het Vlaamse parlement beroepen Door 
middel van vijf aandachtspunten wensen 
de federalisten slechts een beperkte 
staatshervorming. Dat ligt ook in de ver
wachting van SP en Agaiev, Uiteraard leu
nen de Franstallgen eerder bij een be
perkte dan bij een verregaande staats
hervorming aan. En dat komt de aan
hangers van het huidig beleid goed uit. 

De CVFtop heeft het kader bevolen zich 
niet aan communautaire uitspraken te 
wagen. Terwijl Dehaene vanuit de cou
lissen toeziet, mogen een paar tenoren 
slechts een tip van de sluier lichten. En 
voor verkiezingen mogen binnen de re
gering geen communautaire keuzen ge
maakt worden. Communautair gekibbel 
kan het Imago van de CVP als beleldspartlj 
teniet doen en het profiel van Dehaene als 
'standvastig regeerder' ondergraven. Om 
dat te vermijden is medewerking van de 
Franstalige socialisten vereist, in ruil is de 
CVP bereid om haar communautair ver
langlijstje - reeds op maat gesneden van 
de federalisten - te verlaten Het gaat hier 
om de voor de Vlamingen uiterst be
langrijke en bovendien reeds beloofde 
defederallserlng van de gemeente- en 
provinciewet. Volgens Van Rompuy kan 
dit zonder grondwetsherziening Dat 
wordt door anderen sterk betwijfeld, bo
vendien speelt Van Rompuy hoog spel Hij 
weet dat de Franstallgen op termijn de 
taalgrens willen hertekenen. Daarom gaan 
ze niet akkoord met de splitsing van de 
gemeente- en provinciewet. Door de ge
meente- en provinciewet niet in de lijst 
van de te herziene grondwetsartikelen op 
te nemen, behalen de Franstallgen op zijn 
minst een psychologische overwinning. 
Dehaene liet ook na om in ruil voor het Eü-
stemrecht Vlaamse waarborgen In Brussel 
en Vlaams-Brabant te eisen.,, Dat zou later 
opgelost worden, o.m. door de defe

derallserlng van de gemeente- en pro
vinciewet', zo werd de achterban op de 
mouw gespeld. Intussen tikt de tijdbom 
onder Brussel en Vlaams-Brabant verder. 
Van 'verantwoordelijkheid' gesproken. 
Vermoedelijk zal de federale regenng 
geen enkel grondwetsartikel voor her
ziening vatbaar verklaren. Er rest de re
gering slechts een paar weken om het 
heikele karwei op te knappen. Gedurende 
deze periode trekt de premier meerder 
malen naar het buitenland. Op vraag van 
VU-kamerlid Annemie Van de Casteele 
heeft kamervoorzitter Raymond Lan-
gendries iPSO 'beloofd' het thema op 'de 
agenda' van de commissie Grondwets
herziening te plaatsen. De CVP maakt de 
achterban en de kiezer andermaal wijs dat 
de Vlaamse pnorltelten ook zonder 
grondwetsherziening doorgevoerd kun
nen worden. Dat is, zoals aangetoond, 
niet helemaal zeker en bovendien wordt 
niet verduidelijkt wat onder Vlaamse pn
orltelten wordt verstaan. 
De democratische Vlaams-nationalisten 
tekenden een voorstel van verklaring tot 
herziening van de grondwet uit Daaruit 
blijkt dat het opstellen van een Vlaamse 
grondwet en het Invoeren van een 
Vlaamse kieskring niet mogelijk zijn zon
der grondwetsherziening. Ook de splitsing 
van Justitie en van het kiesarrondissement 
Brussel-Halle-Vllvoorde kunnen met zon
der grondwetswijzing. Geen woord ook 
over het statuut van de Duitstalige ge
meenschap en de bescherming van de 
Duitse taal en cultuur. Laat staan dat de 
federale regering het gezamenlijk beheer 
van Brussel door de gemeenschappen op 
het oog heeft. Zelfs de Invoering van een 
redelijke, doorzichtige en objectieve so
lidariteit is niet zonder grondwetswijziging 
mogelijk. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
Onlangs werd het opvallend luxueus 

uitgegeven jaarverslag 1997 van het 

Koninklijk Instituut voor het duurzame 

beheer van de Natuurlijke rijkdommen en 

de bevordering van schone technologie 

(KIKT) rondgedeeld. In de publicatie zijn 

21 afbeeldingen in kleur opgenomen. 

[ 

Tweederde daarvan zijn afbeeldingen van 

de voorzitter van dit instituut. Is dit niet 

van het goede teveel?" Fragment uit een 

vraag van Annemie Van de Casteele. 

„Ik heb de eer de aandacht van het geachte 

lid te vestigen op het feit dat het KIKT, 

met als voorzitter Zijne Koninlijke 

Hoogheid Prins Laurent, een stichting is 

die onder geen enkele voogdijschap valt. Ik 

heb dan ook de bevoegdheid niet om op de 

eerste vraag te antwoorden." Fragment uit 

het antwoord van Luc Van den Bossche. 

Je bent Prins en je KIKT wat! 
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^ W E T S T R A A T ^ 

In het Vlaams Parlement werden de 
werkzaamheden van de ad hoc 

commissie Bijzondere Jeugdzorg met een 
themadebat afgesloten. Dat ging gepaard met een 

motie van aanbeveling betreffende de 
maatschappelijke beleidsnota bijzondere jeugdzorg. 

Etienne Van Vaerenbergh, steunde de motie. 

Inspanningen 
voor bUzondere 

Jeugdzorg 
De jongste jaren is de aandacht voor 
kinderen en jongeren fel toegenomen. 
Kinderen hebben eigen rechten en be
hoeften en eisen hun plaats op. Deze 
evolutie is wereldwijd, reeds 191 landen 
ratificeerden het Verdrag inzake de ech

ten van het Kind. De VU juicht dit toe en 
wil er op toezien dat de ratificatie van het 
verdrag niet zonder gevolgen blijft. In 
navolging van het Verdrag moet een actief 

kind - en jongerenbeleid gevoerd wor
den. 

De oplossingen voor hedendaagse pro
blemen ter zake hebben niet steeds van-
doen met bijzondere jeugdzorg of de 

bestaande hulpverlening. De maatschap
pelijke evoluties brengen verande'ringen 
met zich mee die een aangepast beleid en 
inspanningen op verschillende terreinen 
vergen. Een preventiebeleid met vol
doende oog voor opvoedings- en ge
zinsondersteuning is een onmisbare scha
kel. Zoals de armoedeproblematiek een 
integrale benadering vergt, zo vraagt het 
jongerenbeleid aandacht vanuit alle sec
toren. 

KWESTIE VAN TOEVAL 

In het Vlaams Parlement werd de jeugd

problematiek alvast ernstig genomen. 

Hoe veilig is 
luchthaven 

van Oostende? 
aaicte een Nigeriaans vrachtvlleg-
jodlanding op de luchthaven van 
Het wrak, een Nigeriaanse Boeing 
onderzocht en daaruit bleek dat 
nvî aardig' was. „Mijn verbazingen 
'-.egen", zo vertelt VU-senator Jan 
fanneer vernomen werd dat het 
r Luchtvaart tvi/ee wel<en voor het 
n gunstig rapport voorde landing 
•stel had afgeleverd. Gelukkig is de 
<g nog goed afgelopen. Het had 
• gekund. Men mag er niet aan 
welke catastrofale gevolgen een 

iding had geleld." 
s de noodlanding van de Nige-
iing geen alleenstaand feit. Op 4 
i98 kon een Taronn-Boeing 707 
en derde poging en met zeer veel 
tijgen. Daarbij werd el zo na een 
amd', ,,Er rijzen ernstige vragen 
' verantwoordelijkheid tegenover 

de omwonenden die zich terecht zorgen 
maken over hun veiligheid." Daarover in-
terpelleerde Loones federaal minister van 
Vervoer Michel Daerden (PS). De senator 
vroeg de minister hoe het mogelijk is dat 
luchtonwaardige toestellen op de viieghaven 
landen, welke criteria het Bestuur der Lucht
vaart eigenlijk hanteert om een vliegtuig als 
luchtwaardig te bestempelen en of er sanc
ties zullen genomen worden. 
De minister ontweek de vragen en ontkende 
de nalatigheid van het Bestuur der Lucht
vaart. Wat dacht u van deze uitleg? „Als 
naderhand het vliegtuig niet luchtwaardig 
bleek dient hieraan toegevoegd dat deze 
conclusie achteraf duidelijk was, maar voor
afgaand verre van voor de hand liggend. 
Zoals blijkt uit voorafgaand is er geen sprake 
van Inconsequentie vanwege het Bestuur 
der Luchtvaart." 

(evdc) 

Vlaams volksvertegenwoordiger 
Etienne Van Varenbergh wil dat Jeugd
zorg een prioriteit wordt van tiet al
gemeen beleid. 

Een ad hoc commissie kreeg als opdracht 
de sector door te lichten en op basis van 
de bevindingen een maatschappelijke be
leidsnota voor te bereiden. In september 
'98 ging de commissie van start. Er werd 
een expert uit de sector aangezocht die 
het inhoudelijke debat kon sturen en 
tevens een schakel zou vormen tussen het 
beleid en het veld. De werkzaamheden 
van de commissie verliepen in drie fazen. 
Eerst werden de actoren van de bij
zondere jeugdzorg en aanverwante sec
toren schriftelijk bevraagd. Daarop werd 
een voorlopige discussietekst opgesteld. 
Vervolgens werden rondetafelgesprekken 
georganiseerd. Daarbij werden de dis
cussietekst en een ontwerp-beleidsnota 
naar de sector teruggekoppeld. Uitein
delijk werd in het Vlaams parlement een 
themadebat gehouden. 
Volgens de sector Bijzondere Jeugdzorg 
voldoet de bestaande wetgeving niet lan
ger. De sector is overgevraagd, werkt niet 
altijd even efficiënt en heeft een nijpend 
tekort aan opvangplaatsen. Minderjarige 
jongeren die misdrijven plegen, worden 
op vrijwel dezelfde manier behandeld als 
zij die met een problematische opvoe
dingssituatie te kampen hebben. Wie 
waar terecht komt, is een kwestie van 
toeval. Het plegen van een misdrijf kan 
het gevolg van een problematische op
voedingssituatie zijn, maar dit betekent 
daarom niet dat in beide gevallen een 
gelijke behandeling efficiënt is. 
Het is duidelijk dat elke probleemsituatie 
het best gediend is met een specifieke, op 
het individu gerichte aanpak. En pas door 
een sectoroverschrijdende aanpak kan 
vermeden worden dat sommige jongeren 
door de mazen van het net vallen of 
verkeerd doorverwezen worden. Van bij 
de aanvang moet een multidisciplinaire 
diagnose gesteld worden. Op die manier 
wordt de deskundigheid van de sector 
naar waarde geschat. 
Bij jongeren die een (zwaar) misdrijf 
plegen, kan men bovendien niet voor
bijgaan aan de verantwoordelijkheid van 

de jongere en moet hij of zij daar ook op 
gewezen worden. Daarom wordt in de 
motie van aanbeveling gepleit voor het 
veralgemeend invoeren van het herstel-
recht. De schade die de jongere heeft 
veroorzaakt, moet zo goed als mogelijk 
hersteld worden. Gemeenschapsdienst, 
leerprojecten en bemiddeling tussen da
der en slachtoffer kunnen als sancties 
gelden. 

HET FEDERALE NIVEAU 

In feite hoort het federale niveau het door 
het Vlaams parlement gewenst herstel-
recht in beleidsinitiatieven om te zetten. 
Het jeugdsanctierecht is een belangrijke 
voorwaarde om de hervorming van de 
bijzondere jeugdzorg tot een goed einde 
te brengen. Maar, ook op federaal niveau 
kan men niet zomaar maatregelen nemen 
zonder overleg met de gemeenschappen 
die immers voor de uitvoering van het 
beleid moeten instaan. Een kenmerkend 
voorbeeld is het wetsvoorstel dat onlangs 
werd goedgekeurd door de commissie 
Justitie van de senaat. Dit voorstel stelt 
dat jeugdrechters vanaf 2002 niet langer 
de mogelijkheid krijgen om minderjarige 
delinquenten voor vijftien dagen naar de 
gevangenis te sturen. Akkoord dat dit 
onaanvaardbaar is, maar het probleem 
wordt niet verholpen door die jongeren 
naar de bijzondere jeugdzorg door te 
sluizen of opnieuw de straat op te sturen 
wegens een gebrek aan plaatsen in ge
sloten instellingen. Een dialoog tussen de 
verschillende beleidsniveaus is onvermij
delijk. 

EN NU? 

Het echte werk zal moeten gedaan wor
den door de volgende regeringscoalitie. 
Er werd in het Vlaams parlement als 
eerste aanzet reeds een aantal stappen 
voor concrete initiatieven genomen. Toch 
zullen die niet voldoende zijn om de 
volledige hervorming tot een goed einde 
te brengen. Het overleg met de federale 
overheid blijft een heikele zaak. Die heeft 
nog steeds een grote bevoegdheid inzake 
wetgeving met betrekking tot bijzondere 
jeugdzorg. De Volksunie is van mening 
dat de defederalisering van Justitie de 
zaak fel zou vereenvoudigen. Voorts pleit 
zij ervoor dat jeugdzorg een prioriteit 
wordt van het algemeen beleid. Beleids-
overschrijdende initiatieven zijn nodig 
om effectieve resultaten te kunnen be
reiken. Tot slot is het niet onbelangrijk 
dat er een voldoende hoog budget wordt 
voorzien voor de geplande hervormin
gen. Het opstarten van grootse projecten 
zonder dat men op een voldoende fi
nanciële draagkracht kan rekenen, leidt 
enkel tot nieuwe frustraties. 

Hilde Degezeile 

Onlangs maakte een Nigeriaans vrachtvlieg
tuig een noodlanding op de luchthaven van 
Oostende. Het wrak, een Nigeriaanse Boeing 
707, werd onderzocht en daaruit bleek dat 
het 'luchtonwaardig' was. „Mijn verbazingen 
ongeloofstegen", zo vertelt VU-senator Jan 
Loones, ,, wanneer vernomen werd dat het 
Bestuur der Luchtvaart twee weken voor het 
Incident een gunstig rapport voorde landing 
van het toestel had afgeleverd. Celukkig is de 
noodlanding nog goed afgelopen. Het had 
ook anders gekund. Men mag er niet aan 
denken tot welke catastrofale gevolgen een 
mislukte landing had geleld.'' 
Overigens is de noodlanding van de Nige
riaanse Boeing geen alleenstaand feit. Op 4 
oktober 1998 kon een Tarom-Boeing 707 
slechts na een derde poging en met zeer veel 
moeite opstijgen. Daarbij werd el zo na een 
winkel 'geramd', ,,Er rijzen ernstige vragen 
omtrent de verantwoordelijkheid tegenover 

de omwonenden die zich terecht zorgen 
maken over hun veiligheid." Daarover in-
terpelleerde Loones federaal minister van 
Vervoer Michel Daerden (PS). De senator 
vroeg de minister hoe het mogelijk is dat 
luchtonwaardige toestellen op de viieghaven 
landen, welke criteria het Bestuur der Lucht
vaart; eigenlijk hanteert om een vliegtuig als 
luchtwaardig te bestempelen en of er sanc
ties zullen genomen worden. 
De minister ontweek de vragen en ontkende 
de nalatigheid van het Bestuur der Lucht
vaart:. Wat dacht u van deze uitleg? „Als 
naderhand het vliegtuig niet luchtwaardig 
bleek dient hieraan toegevoegd dat deze 
conclusie achteraf duidelijk was, maar voor
afgaand verre van voor de hand liggend. 
Zoals blijkt uit voorafgaand is er geen sprake 
van Inconsequentie vanwege het Bestuur 
der Luchtvaart." 

(evdc) 

15 april 1999 



O m hun jeugdbeleid goed te spreken, verschuilen 

beleidsvoerders zich graag achter de vele 

inspraakmogelijkheden voor jongeren. Het lijkt er 

haast op dat een zwakke inspraak moet dienen om 

hun zwakke beleid toe te dekken. Wie met de sector 

vertrouwd is weet dat in het jeugdwerk niet alles 

rozengeur en maneschijn is. 

Niemand kan ontkennen dat aan jeugd
werking doen met liet jaar moeihiker 
wordt. De op het Vlaamse niveau aan
geklaagde overreglementering (trouwens 
niet alleen van het jeugdwerk) speelt vele 
jeugdinitiatieven parten. 

WANKEL EVENWICHT 

Met de invoering van het decreet op het 
plaatselijk jeugdwerk, vijf jaar geleden, en 
zijn op gemeenteniveau verplichte jeugd
werkbeleidsplan, jaarplannen en wer-
kingsverslagen was het voor de door
deweekse jeugdleider al moeilijk om vol
gen. Sindsdien is daar nog het Sociaal 

Impulsfonds bijgekomen en begeven al
lerlei (drugs)preventiewerkers zich op het 
domein van het jeugdwerk. Alles laat 
vermoeden dat ook de buitenschoolse 
kinderopvang in het vaarwater zal komen 
van het traditionele jeugdwerk. Door dat 
alles wordt het nog moeilijker om door de 
bomen het bos te zien, of is het om
gekeerd... Geen wonder dat het in steeds 
grotere mate de vertegenwoordigers van 
die jeugdinitiatieven met professionele 
krachten zijn die de inspraakvergade
ringen bijwonen en dat de woordvoer
ders van de niet-professionele organi
saties minder te motiveren zijn of vroeg
tijdig afhaken. Het is een uitdaging voor 
de beleidsvoerders om de niet-profes
sionele vrijwilligers uit het jeugdwerk en 
de niet-georganiseerde jongeren te blij
ven aanspreken. Als zij daar niet in slagen 
komt het wankele evenwicht binnen het 
jeugdwerk in gevaar en dreigt het jeugd
werk de voeling met de jeugdcultuur te 
verliezen. Als zij daar niet in lukken komt 
het wervingsveld voor het ruime Vlaamse 
vrijwilligerswerk in gevaar. 
Daarnaast zullen de beleidsvoerders moe
ten oppassen dat het jeugdwerk niet 
wordt verdrongen door overheidsiniti
atieven binnen het kader van het Sociaal 
Impulsfonds of, nog een reëler concur
rent, initiatieven binnen het kader van het 
preventiecontract. Deze initiatieven heb
ben immers vaak veel meer middelen en 
mogelijkheden en meer professionele 
krachten om hun doelstellingen te ver
wezenlijken. Al gebruiken ze daarvoor 
veelal wel dezelfde methodieken als het 
jeugdwerk. Zij krijgen ook meer krediet 
van de politici die, door de hogere over
heden verplicht, de sturende kracht zijn 
in dat soort initiatieven. Het jeugdwerk, 
dat een beroep moet doen op een steeds 
kleiner wordende groep vrijwilligers, kan 
hier niet tegen op. 

CONCURRENTIE 

Dit doet mij de volgende vraag stellen: Is 

het niet beter bestaande initiatieven maxi

maal te ondersteunen, waar zij nu soms 

met de grootste moeite van de wereld 

(zowel financieel als wat de vrijwilligers 
betreft) het hoofd boven water houden, 

dan nieuwe structuren te gaan opzetten 

die eigenlijk alleen maar hetzelfde doen? 

Of zoals een nationaal parlementair met 
jeugdwerkverleden het verwoordde: „Als 
alle middelen die men nu aan drugs- en 
andere preventie geeft, aan het jeugdwerk 
zou geven, dan zou het resultaat op lange 
termijn veel mdrukwekkender zijn." 

tieven hun naijver opzij schuiven en wil
len samenwerken én dat ze toegankelijk 
blijven voor alle geïnteresseerde jonge
ren. De adviesraden zullen er niet alleen 
over moeten waken dat dit overleg ge
organiseerd wordt, ze zullen ook des
kundig en objectief moeten deelnemen 

Nood aan 
een geïntegreerd 

Jeugdbeleid 
Weinig laat vermoeden dat de verschil
lende overheden voor de jeugdwerkoptie 
zullen kiezen. Maar laat ze dan op zijn 
minst een permanent overleg organiseren 
tussen al de partners die zich, terecht of 
onterecht, op hetzelfde pad bewegen. 
Zodat enkel de initiatieven die echt ver
nieuwend werken de nodige middelen en 
ondersteuning krijgen die anderen moe
ten ontberen. Voorwaarde is en blijft 
natuurlijk dat de bestaande initiatieven 
open blijven staan voor nieuwe trends en 
methodieken, dat de bestaande initia-

aan dit nieuwe overleg. En daar de sub
sidiepotten in het jeugdwerk echt geen 
vetpotten zijn moet de overheid dringend 
bijkomende middelen vrijmaken. En dit 
voor zowel culturele of preventieve ini
tiatieven en projecten die zich tot jon
geren richten, zodat zij op het vlak van 
subsidiëring ĝ een concurrenten van het 
traditionele jeugdwerk worden. 

KWALITEIT 

En dan is er nog de steeds weer op

duikende wet van het getal. Hopelijk 

laten de beleidsvoerders er zich niet door 
vangen. De wet van het getal speelt 
immers alleen in het voordeel van de 
grootste (dikwijls ook de financieel sterk
ste) jeugdinitiatieven, de grootste (dik
wijls ook duurste) fuiven, de grootste 
manifestaties, de wijken met de meeste 
kinderen, ... Men vergeet daarbij al te 
vaak de kleinere groepen, de verschil
lende subculturen (die gezamenlijk groter 
zijn dan de richtinggevende mainstream), 

de kleinere buurtspeelpleinen,... 
Slechts één norm zou mogen doorslag
gevend zijn nl. kwaliteit. Een klein jeugd-
initiatief heeft evenveel recht op een goed 
lokaal als een groot, subculturen hebben 
evenveel recht op een aangepaste fuifzaal 
als de mainstreamcultuur, de kinderarme 
wijk in de binnenstad heeft evenveel recht 
op een goed en onderhouden speelplein 
als de nieuwe wijken in de rand. Kwaliteit 
lijkt ons, zeker als het jongeren betreft, 
democratischer dan kwantiteit. 

Pascal Ennaert 

(De auteur is leraar, oud-voorzitter van 
de Sted. Jeugdraad van Brugge en 
co-voorzitter VU-arr. Brugge) 

In het 
Jeugdwerk is 
kwaliteit even 
belangrijk ais 
kwantiteit. 
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Twee jaren heeft het geduurd vooraleer volks
vertegenwoordiger Annemie Van de Casteele 
eindelijk, na een omweg over de Vlaamse re
gering, een antwoord kon krijgen op een door 
haar aan minister dl Rupo gestelde vraag i.v.m 
het kijk- en luistergeld. 
Ze had willen weten hoe het staat met de 
evolutie van het aantal Franstalige radio- en TV-
debiteurs in de gemeenten rond Brussel en 
langs de taalgrens, waar taaltegemoetkomin-
gen bestaan, van 1994 tot nu De vroegere 
inner, Belgacom (tot 1997) hield de taalge
gevens echter niet bij. Een overzicht van de 
evolutie lijkt dus niet mogelijk. Vanaf 1998 
worden de Franstalige aanvragen wel degelijk 
opgesteld Ziehier de resultaten 
Over het geheel genomen bedraagt het per
centage Franstalige aanvragen 15 %. 
Het eerste wat opvalt is het in Herstappe on
bestaande en in de taalgerensgemeenten Be
ver, Spiere-Helkijn, Mesen en Ronse bijna ver
waarloosbare aantal Franstalige aanvragen 
In Voeren treft het enorme verschil met de 
politieke situatie Die geeft immers nog steeds 
iets meer dan de helft Luiksgezinde kiezers te 
zien Daar staan slechts iets meer dan 7% Frans
talige aanvragers tegenover Samen met ken
ners van de plaatselijke toestanden hebben wij 
altijd volgehouden dat in de Voerstreek zo goed 
als geen Walen wonen, wel een aantal fran
skiljons en verder mensen die om allerlei re
denen van praktische, opportunistische aard -
een ook onder sociaal-economische druk -
liever bij Luik waren gebleven en die daar des
noods de prijs van de verfransing (waar ze niet 
zwaar aan tillen) willen voor betalen. 

Franse schijn 
Het belet niet dat het alles samen gaat om 
mensen die een Oost-Limburgse gewesttaai, 
dus Nederlands, als moedertaal spreken. Walen 
hebben daar mets verloren 
In de Vlaams-Brabantse gemeenten rond Brus-

We moeten wel denken dat heel veel Vlamingen 
in die gemeenten binnenshuis naar VRT of VTM 
kijken maar zich politiek gedeisd houden of 
zonder nadenken voor een tweetalige of Frans
talige turgemeesterslijst stemmen 

Gemeente 
Bever 
Drogenbos 
Linkebeek 
Sint-Cenesius-Rode 
Wemmei 
Kraainem 
Wezembeek-Oppem 
Herstappe 
Voeren (*) 
Remersdaal 
Sint-Pieters-Voeren 
Teuven 
's Gravenvoeren 

(subtotaal) 
Spiere/Helkijn 
Mesen 
Ronse 

Totaal 

1 216 
2 771 
2 607 
9.621 
8.337 
6 843 
7.050 

2 530 
1.185 
643 
11 949 

57.79S 

Franstalig 1 

55 
481 
823 
1 686 
1 009 
1 792 
1 688 
500 
184 
42 
35 
55 
137 
431 
42 
3 
205 

8.195 
• WIJ veronderstellen dat hiermee de Franstalige aanvragen voor het nlet-vennelde Slnt-Martens-Voeren bedoeld zün) 

sel Ziet het beeld er Franser uit Doch bijlange zo 
Frans met als het FDF ons wil doen geloven, en 
veel minder rampzalig dan de politieke ver
houdingen ter plaatse Het hoogste percentage 
Franse aanvragen vinden we in Kraainem. 261 

Wat meer volksbewustzijn zou de zaken kunnen 
normaliseren Maar bij VRT of VTM zullen ze dat 
zeker met opdoen 

Karel Jansegers 

15 april 1999 



I n de 9-volkerenstaat van ex-Joegoslavië was 

Kosovo (ook Kosova) met 2,5 miljoen inwoners, 

na Servië en Kroatië, de derde grootste natie. Maar 

de Albanese gemeenschap is echter veel talrijker, ook 

al leeft ze wereldwijd verspreid. Hoe dat in zijn werk 

is gegaan vertelt Willy Knijpers in twee afleveringen 

van Zonen van de adelaar. 

L A N D U I T 

Ibrahim 

Rugova, 
schrijver en 

voorzitter van 

de 

Democratische 
Liga van 

Kosova, bU 

KuUpers in 

Herent. 

Zonen 
van de 

adelaar 
(1) 
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Skipitaren heten ze, zonen van de adelaar. 

In Albanië leven ze met ongeveer 3,2 
miljoen, en naast Kosovo ook in Ma
cedonië, Montenegro, Servië en Grie
kenland. Samen zo'n 5, 8 miljoen Eu
ropeanen van Illyrische oorsprong. Re
ken daarbij hun 2 miljoen volksgenoten 
over de andere continenten verspreid. 
Deze uitwijkingen verliepen niet altijd 
vredelievend. Bovendien stuurde Bel
grado, slechts onderbroken door de we
reldoorlogen en tot midden de jaren 
zestig, tienduizenden Serviërs en Mon-
tenegrijnen naar Kosovo. Een ontwik
keling die niet heeft kunnen verhinderen 
dat ten minste 90% van de inwoners van 
Kosovo Albanees is. Tot voor de Na
vobombardementen, wel te verstaan. 

ALS HET PAST... 

Uit deze en volgende aflevering moet 
blijken dat na de dood van Tito, en 
ondanks het feit dat ze een grondwettelijk 
autonoom statuut genoten, Belgrado 
nooit heeft opgehouden de Kosovaarse 
instellingen te serbiseren. 

Maar eerst aan Kuijpers gevraagd hoe het 
mogelijk is dat de dramatische ondruk-
king in Kosovo zo laattijdig aan de po
litieke agenda of zelfs in het nieuws is 
gekomen. 

Willy Kuijpers: „Maar wie maakt het 

nieuws? En wie bepaalt de politieke 

agenda? Dat zijn toch de staatsleiders en 

de regeringen. En die van de democra

tische - meer vrije - staten uit Europa en 

noordelijk Amerika zijn in hetzelfde bedje 

ziek als hun collega's uit de militaire of 

dictatoriale regimes. Vergeet bovendien 

niet dat „staten" enkel „staten" erkennen 

en de rest tot „binnenlandse problema

tiek" herdopen. Het is goed daarover de 

reacties van Milosovic te aanhoren." 

* Maar er zijn toch de VN-ver-
dragen, de Europese verdragen 
over de Mensenrechten en de 
Unesco-aanbevelingen over bv. 
onderwijs in de eigen taai... 

W. Kuijpers: „Inderdaad, die bestaan. 

Maar ze zijn niet afdwingbaar. Neem nu 

artikel 15 van de Wereldverklaring over de 

Rechten van de Mens. Daarin staat te 

lezen dat eenieder „recht heeft op een 

nationaliteit". Of sterker nog in artikel 

17: „Niemand mag willekeurig van zijn 

eigendom worden beroofd". 

Als je ziet hoe Koerden en Kosovaren de 

jongste jaren stelselmatig uit hun dorpen 

verdreven werden dan besef je hoe relatief 

die akkoorden wel zijn. Bovendien worden 

ze ingeroepen als het past. Denk maar hoe 

oorverdovend de VSA zwijgen over de ± 

1.500 leeggeroofde en verbrande dorpen 

in Turks Koerdistan." 

Tijdens een recent gesprei< met 
luisteraars Topradio, had je het 
over het permanent uitdrijven 
van Albanezen. Hoe zit dat in 
mekaar? 

^.Kuiipets: „Vanaf 1875 tot voor de 1ste 

WO werden onder de Ottomaanse be-

vanaf 1970 voorzitter van het Balka-

nologtsch Instituut in Belgrado was, 

leidde met zijn geschriften de uitdrij

vingsacties. Hij spiegelde zich daarbij aan 

de overhevelingen na 1914 van Turkse 

bevolkingsgroepen uit Griekenland, Bul

garije en Roemenië naar Turkije en van 

Griekse minderheden uit Turks-Klein-Azië 

naar Griekenland. Ook de volksdepor

taties in de toenmalige Sovjetunie in

spireerden hem evenals Mussolini's plan 

om de Duitstalige Zuid-Tirolers over te 

brengen naar het Afrikaanse Eritrea om zo 

de Italiaanse grens tot aan de Brennerpas 

te verleggen. In het Noorden van Grie

kenland - een Navo- en Eurobondgenoot! 

- staan na de verdrijving van de Ma-

cedoniërs nog steeds duizenden huizen 

leeg..." 

volk 
zonder papieren 

zettingzowat 200.000 Albanezen van hun 

gronden verdreven. Tijdens de Balkan

oorlogen waren er dat er nog eens 120.000 

en tussen de beide wereldoorlogen joegen 

de Serviërs nog eens 300.000 Albanese 

Kosovaren weg, ditmaal naar Turkije en 

nog een 50.000-tal naar Albanië. Zij 

zouden volgens de Serviërs gecollaboreerd 

hebben. Bij de Verenigde Naties berust 

daarover een officieel, huweringwekkend 

verslag. Maar Turkije bleef maar al te 

graag voor zijn minder-bevolkte gebieden 

Islam-geloofsgenoten ontvangen! Op 11 

juli 1938 sloot het toenmalige Joegoslavië 

een uitwijkakkoord voor 40.000 Alba-

nees-Kosovaarse families; na de 2de WO 

volgden er weer een half miljoen vooral 

naar Turkije maar ook naar West-Europa, 

de VSA en Australië." 

PAPIERENOORLOC 

Waarom gebeurde dit? 
W. Kuijpers: „De Serviërs dromen, net 

zoals de Duitsers in Midden- en Oost-

Europa, of de Fransen binnen en rond hun 

achthoek of de Castilianen op hun schier

eiland, van een „groter rijk". Een ko

lonisatie dus. Om te beginnen van hun 

aangrenzend gebied en dit onder één ge

loofsleer: de Servische orthodoxie. Reken 

daarbij het cyrillische alfabet voor de 

communicatie die er steeds mank loopt en 

de specifieke Servische samenlevingsstruc

tuur. 

Zo moesten stapsgewijze de Kroatische, 

Hongaarse, Montenegrijnse en Kos

ovaarse buren geassimileerd worden of 

uitgedreven. Dr. Vaso Qubrilovic, die 

Deze uitdrijvingen gingen vaak 
gepaard met een soort heils
leer... 

W. Kuijpers: „Kardinaal Daneels ant

woordde Piet Pirijns in dat verband zeer 

gepast tijdens een VRT-vraaggesprek op 

paasdag. Hij bevestigde boe godsdiensten 

in dergelijke conflicten een vreselijke rol 

kunnen spelen. Zelf heb ik in Oost-Kroa-

tië, in de buurt van Vukovar, meegemaakt 

hoe Servische popen de Cetniks en hun 

wapens met veel omhaal zegenden voor

aleer ze langsheen de Donau op men

senjacht gingen. 

Het memorandum van Qubrilovic, neer

geschreven op 7 maart 1937 voor de 

regering in Belgrado, werd opnieuw krach

tig in Kosova door de Serviërs ingevoerd na 

Tito's dood in 1980. We vermelden hier 

letterlijk: „Vereenvoudig voor hen (de 

Kosovaren) de administratieve proble

men, waaronderde reisdocumenten. Zorg 

voor een gratis trein. Open voor hen 

speciale reisagentschappen." 

Zelf heb ik mij in zo'n Servisch uit-

wijkkantoor een officiële reispas van een 

overleden burger voor 70 DM gekocht! De 

naam en adres van de dode stonden netjes 

op het document. Naar de leeftijd, de man 

was op 5 juni 1914 geboren, werd door de 

Serviërs niet zo nauw gekeken! Mijn pas

foto werd er voor mijn ogen nauwgezet op 

aangebracht en afgestempeld. Dat is een 

van de redenen waarom ook dezer dagen 

de Serviërs de Kosovaren alle persoonlijke 

documenten afnemen alvorens ze de grens 

over te jagen. Bovendien kan een burger

zonder-papieren nog moeilijk terugkeren 

om aanspraak te maken op zijn eigendom. 

Zo wordt een volk ontworteld." 

NIET HET LAATSTE 

Je bent nu reeds zovele jaren 
met deze problematiek bezig, 
wat heb je met deze en andere 
ervaringen in en over Kosova 
gedaan? 

W. Kuijpers: „Met de regelmaat van de 

klok hebben we geïnterpelleerd. We heb

ben dr. Ibrahim Rugova naar hier uit

genodigd en ingeleid bij onze regeringen. 

De Kosovaarse delegatie werd als eerste in 

het pas-geopende Vlaamse parlement ont

vangen. Karel van Reeth stelde voor de 

VNOS enkele merkwaardige films over 

Kosova samen. Zelf gingen we herhaal

delijk ter plaatse, we brachten ergoederen 

en geld die wij hier hadden ingezameld. 

Kortom: we deden voor de zoveelste maal 

met en namens de VU voor het zoveelste 

onderdrukte volk ons werk, meer niet." 

Zag men deze catastrofe dan 
niet aankomen? 

W. Kuijpers: „De internationale gemeen

schap liet de Servische repressie stap-na-

stap groeien waardoor de Kosovaarse exo

dus naar de rest van Europa gemani

puleerd werd door de Albanese maffia. 

Nochtans wist iedereen die de toestand ter 

plaatse volgde dat Servië, zeker na het 

verlies van zijn invloed in Slovenië, Kroa

tië en Bosnië, verbitterd voor Kosova zou 

vechten en wellicht binnenkort ook voor 

het Hongaarse Vojvodina. Want ook daar 

tikt een tijdbom. Het noorden van Servië 

wordt bijna nooit op de TV-kaarten als 

Hongaars gebied aangeduid, Novi Sad, de 

hoofdstad van die streek is voor 40% 

Hongaars. Kortom, indien er geen af

dwingbare grondwettelijke basis wordt 

gelegd voor het grondgebied van iedere 

volksgroep zal Kosova alles behalve het 

laatste conflict van die aard zijn." 

(mvl) 

Volgende week: 

De etnische zuivering was allang be

gonnen 
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e wielerlente van 1999 is er een om in te 

lijsten. Olympos zet de resultaten op een 

rijtje en is zo vermetel te herinneren aan de 

wielerweelde die de gouden jaren zestig en zeventig 

glans gaven. 

Tsjmil wint Milaan-San Remo. Van Pe-
tegem meldt zich als een kampioen in de 
Ronde van Vlaanderen. Frank Vanden-
broucke wint Het Volk en rijdt met de 
macht van een beer en het zelfvertrouwen 
van een leeuw over de bulten van onze 
nationale ronde. Tom Steels was on
omstotelijk de beste in Gent-Wevelgem en 
tussendoor had Van Petegem ook al een 
rumoerige Driedaagse van De Panne op 
zijn palmares geschreven. Johan Mu
seeuw bewees dat hij helemaal terug is 
van weggeweest en dat hij vermoedelijk 
nooit populairder was in onze vader
landse contreien. Parijs-Roubaix was 
voor Andrea Tafi, die al langer recht had 
op een grote overwinning, maar ook in 
deze topklassieker streden onze renners 
in groten getale op het voorplan. Wilfried 
Peeters en Tom Steels, die ruim vol
doende inhoud bezitten om grote in
ternationale eendagswedstrijden te win
nen, eindigden tweede en derde en ver
volledigden zo de triomf van de Mapeis 
die voor de derde keer in vier jaar het 
volledige podium „bezetten". 

DRAAISCHIJF 

Geluk is evenwel nooit volledig omdat de 
volmaaktheid niet van deze wereld is. 
Vlaanderen hield zijn adem in toen de 
Mapeis uit de Driedaagse van De Panne 
werden gelicht. We gaan op deze affaire 
niet dieper in maar beweren dat er he
lemaal niets aan de hand is gaat natuurlijk 
niet op. We willen niet uitsluiten dat de 
gewraakte verzorger volledig voor eigen 
rekening handelde. Dat is mogelijk. Maar 
het staat wel vast dat amfetamines en 
andere dopingproducten nog steeds aan 
het peloton zitten vastgeklonken. In dat 
verband luchten steeds meer oud-kam-
pioenen hun hart. Francesco Moser ver
telde vorige week onomwonden dat hij 
bloedtransfusies onderging voor hij het 
uurwereldrecord van Eddy Merckx aan 
diggelen reed. Hij voegde eraan toe dat 
zijn prestatievermogen daardoor werd 
opgetrokken. Hij pleitte ook voor vol
ledige liberalisering. Wielrenners moe
ten, aldus Moser, hun verantwoorde
lijkheid opnemen en de gevolgen daarvan 
dragen. Zover zullen wij Moser nooit 
volgen. Sport moet zo eerlijk mogelijk 
worden beoefend, zelfs in de wetenschap 
dat de prooi altijd voor de jager uit
loopt. 

De heibel rond Mapei inspireerde ge
wezen BOIC-voorzitter Jaak Rogge tot 
een paar gewaagde uitspraken die on
vermijdelijk reacties moesten uitlokken. 
De man, die in de corruptieschandalen 
rond het IOC voorzitter Samaranch mee 
de hand boven het hoofd hield, stelde dat 
de ploegleiding van Mapei onmogelijk 
vrijuit kon gaan in de hele handel en dat 

België de draaischijf van de hele do-
pingtrafiek is. Vooral die laatste beschul
diging kon tellen. Zij was ook een voorzet 
voor open doel voor een gewiekste jon
gen als Patrick Lefevere die Rogge aan
maande voor eigen deur te vegen en 
tussendoor verwees naar de „onomsto
telijke zuiverheid van de Olympische Spe
len en de betrouwbaarheid van de con
troles die daar werden uitgevoerd". 

WEELDE 

Leefde de Vlaamse wielerwereld in de 
dagen voor de Ronde in extra-sportieve 
spanning, de wedstrijd zelf was een ont-

de slimste en de sterkste. Hij werd ook 
nog gediend door het koersverloop. 
Frank Vandenbroucke, die hem in kun
nen en vorm het dichtst benaderde, ver
loor vroeg in de finale zijn sterkste ploeg
maat Gaumont en kwam zelf vlak voor de 

Een wielerlente 
om van te dromen 

lading. Al de favorieten traden op het 
voorplan. Peter Van Petegem werd ein
delijk de volwaardige kampioen waar
voor hij al een paar jaar doorging. Hij was 

Muur ongelukkig ten val. Vandenbroucke 
scheen geklopt maar kwam toch nog 
terug. Hij vloog tegen de Bosberg op en 
vervoegde alsnog Van Petegem en Mu

seeuw. In de spurt kwam hij evenwel 
tekort. Maar Museeuw was wel bijzonder 
attent en strijdvaardig. Hij reed altijd 
voorm. Hij controleerde de koers en 
geraakte op de Muur bijna ongewild met 
Van Petegem alleen voorop. Museeuw 
mag 34 zijn, het zal ons niet verwonderen 
wanneer hij volgend jaar de records van 
Fiorenzo Magni en Eric Leman moest 
neerhalen. De Ronde is zijn koers. Hij 
wordt er door liefde mee verbonden en 
zal er kunstjes opvoeren zolang hij op de 
fiets zit. Overigens was het sinds 1982 
geleden dat het erepodium nog door drie 
Vlamingen werd bezet. De weelde stak 
voor een keer zoals in het gouden jaren 
zestig en zeventig. 

Olympos 

Het podium 
van de Ronde. 
Vanden
broucke, van 
Petegem en 
Museeuw. Het 
was 17 Jaar 
geleden dat 
nog eens drie 
Vlamingen 
vooraan 
eindigden. 
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Het kan geen zeer doen 
Het zou onrechtvaardig zijn Georges Lee-
kens te willen vergelijken met Jean-Luc 
Dehaene. Eerstgenoemde heeft er im
mers op gewezen dat zijn taak oneindig 
veel moeilijker is. Wat we allemaal al wel 
wisten natuurlijk. Overigens heeft Georges 
Leekens er ook altijd voor gezorgd „beter 
betaald" te worden dan de eerste mi
nister en ook dat Is een vanzelfsprekend 
gegeven. Hij Is Immers de redder des 
vaderlands. 

WELLICHT 
Leekens heeft altijd gesteld dat hij met elf 
middelmatig begaafde voetballers een 
Wunderteam kan vormen dat furore zal 
maken op Euro 2000. Daarvoor werd Ge
orges Immers aangeworven en daartoe zal 
hij ook alle denkbare middelen aanwen
den. Het ene nog gekker dan het andere. 
De lezer mag het weten- wij hebben geen 
hoge pet op van de nationale trainer en zo 
mogelijk nog minder van zijn werkgever, 
de onvolprezen Belgische Voetbalbond 
die zo meesterlijk geleld wordt door Mi
chel D'Hooghe, de man die bij elke mo
gelijke oplossing een onoverkomelijk pro
bleem bedenkt. 
Wees gerust Georges Leekens zal niet 
worden ontslagen. Daarvoor zit zijn con
tract te goed In eikaar. Leekens Is een 
meester wanneer er over bankbiljetten 
wordt gepraat en wanneer hij daarover 
met een Bruggeling mag onderhandelen 
wordt het voor hem nog een stuk ge

makkelijker. Vandaar dat de bond met van 
zijn trainer af kan al smeken pers, spelers 
en supporters daarom. 
Maar Leekens Is natuurlijk niet van gis
teren. Hij weet dat het moeilijk wordt maar 
laat er zijn slaap niet voor Zijn weg naar de 
uitgang Is Immers met een klein fortuin 
geplaveid en hij zal er niet om treuren. Al 
reikt hijzelf In omfloerste taal oplossingen 
aan. Misschien zal men toch nog maar 
eens naar de oudjes grijpen. Wellicht Is 
Fillp De Wilde toch nog 's lands beste 
doelman. Wellicht. Misschien moet toch 
nog maar eens met alle middelen getracht 
worden Luc Nllis tot een terugkeer over te 
halen. Volgendjaarzijn we wel weertwaalf 
maanden verder maar voor eigen volk kan 
een oude nationale ploeg misschien nog 
eens terugvallen op de mysterieuze 
krachten in de sport, krachten die willen 
dat sportlui In ongewone omstandighe
den hoog boven hun eigen mogelijk
heden uitstijgen en resultaten neerzetten 
die door het gezond verstand niet kunnen 
worden uitgelegd. Wellicht beginnen Ge
orges en zijn broodheren daarop te spe
culeren. Om hun geloofwaardigheid ge
ven ze Immers al lang niet meer. 

„ZEER" 
In Knack leidde dit tot een ongewoon 
nummertje van Plet Piryns, toch geen 
geboren voetbalspeclallst, die de bonds
coach met eigen zinswendingen bijna on
sterfelijk belachelijk maakte. Wij citeren 

voor de lol uit het verzonnen gesprek na 
de 0-1 nederlaag tegen voetbalreus 
Egypte: „Voor mij is naar Euro 2000 toe 
het resultaat ondergeschikt aan de spel
vreugde die Ik heb gezien, ik zag weer 
gretigheid... De neuzen stonden weer In 
dezelfde richting... Het Individu Is on
dergeschikt aan het team. Het individu is 
onbelangrijk. . Veertien minuten zijn we 
erin geslaagde de nul te houden Dat is 
vanzelfsprekend een pluspunt. Maar 
daarna gingen de kopjes naar beneden. 
Dat mag op dit niveau niet gebeuren... We 
moeten uitgaan van onze eigen kwa
liteiten en proberen meer doelpunten te 
maken dan de tegenstander. . Ik mis nog 
te veel een stuk beleving. Ik mis een 
leidersfiguur op het veld die als verleng
stuk van de bondscoach het spel kan lezen 
en de anderen beter laat voetballen. . Wie 
praat nog over ons gelijkspel tegen 
Luxemburg en onze knappe 0-1 over
winning tegen Cyprus' Twee uitwedstrij
den tegen moeilijk te manoeuvreren te
genstanders! Er wordt te veel In clichés 
gepraat." 

Schitterend, al stond er spijtig genoeg 
niet bij hoeveel die onvolprezen bonds
coach nu precies had losgekregen van 
,,zljn" voorzitter die hem tot ergernis van 
leder welmenend voetballiefhebber mid
den de competitie losmaakte van zijn 
contractuele verplichtingen bij toenmalig 
leider Moeskroen. In ons voetbal doet 
Inderdaad niets „zeer". (Olympos) 
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Actie onbemande 
camera's 

Zaterdag a.s. 
zal VU&ID 

actie voeren 
voor de 

plaatsing van 
onbemande 

camera's. 

In 1997 werden in Vlaanderen 751 ver
keersdoden betreurd. 7.358 personen 
werden zwaargewond. In het Brussels 
hoofdstedelijk gewest vielen dat jaar 40 
doden en 223 zwaargewonden. Voor het 
eerst sinds 1982 was er terug een stijging 
merkbaar. Een derde van de doden waren 
voetgangers, fietsers en motorrijders. Ach
ter deze cijfers gaat immens menselijk leed 
schuil. Leed dat kan vermeden worden... 
Daarom voert de aUiantie VU&ID nu 
zaterdag 17 april in heel Vlaanderen een 
gecoördineerde actie. In 9 steden zal een 
zwart punt symboüsch bezet worden. 
Waarom ? 

- Om een dam te vormen tegen de on
verschilligheid en berusting die bij velen 
aangaande het aantal verkeersdoden 
heerst. 

- Om aan de beleidsverantwoordelijken te 
tonen dat er nog een lange weg te gaan 
is. 

- Om de overheid aan te zetten haar 
inspanningen op te drijven. 

- Omdat elke verkeersdode er één teveel 
is! 

Daarom pleit de alliantie VU&ID voor de 
onmiddellijke plaatsing van onbemande 
camera's op de 100 meest zwarte punten 
in Vlaanderen. 

Op 7 oktober 1998 verklaarde Steve 
Stevaert in het Vlaams parlement dat er 
op 20 plaatsen 38 onbemande camera' s 
in werking zijn. Tot op dat ogenblik 
werden er 2.684 PV's opgesteld. 
De zwarte punten in Vlaanderen zijn 
genoegzaam bekend. Het is dan ook 
onbegrijpelijk dat er op deze plaatsen 
niets gebeurt. Nochtans liggen oplos
singen voor de hand. Een rotonde, ver
keerslichten of een alternatieve inrichting 
kunnen mensenlevens redden. In afwach
ting van die infrastructurele maatregelen 
kan een onbemande camera een oplos
sing bieden. Op termijn moeten onbe
mande camera's dus overbodig worden. 

Op deze plaatsen wordt actie gevoerd: 

Lier: N14, kruising met de Ring (kruis
punt GB),llu. 

Leuven: op- en afrit E40 in Haasrode, 
lOu.30. 

Roeselare: Rijksweg, kruispunt met Oe-
kene, 13u.30. 

Brugge: Expressweg, kruispunt Astrid-

laan (Sint-Michiels/Sint-Andries), 
13U.30. 

Gent: kruispunt R4 metN456 (kruispunt 
Brico), 13U.30. 

Sint-Niklaas: kruispunt N70 en Passtraat, 
13U.30. 

Aalst: Kruising N411-R41, Kruising N9-

Frontiynarrondissement 
hield congres 

8 

Op vrijdag 12 maart jl. hield het ar
rondissement Halle-Vilvoorde zijn ver
kiezingscongres in Cultureel Centrum De 

Lijsterbes in faciliteitengemeente Kraai-
nem. Het motto van de bijeenkomst 
luidde: Kiezen voor Vlaams-Brabant, 

vechten voor de Rand. 

Het wordt voor ons arrondissement, dat 
een frontlijnarrondissement is, geen ge
makkelijke opgave, wij staan immers voor 
de strijd om de Rand en Vlaams-Brabant 
Vlaams en groen te houden. 
Het congres kwam tot volgende beslui
ten: 

De strijd om de faciliteiten in de zes 
ongedaan te maken en om aan de ver-
fransingsdruk te weerstaan, moet op
gevoerd worden. 

De gemeente- en provinciewet moet aan 
de bevoegdheid van de deelstaten toe-

Flor Grammens 
herdacht 

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van zijn geboorte 
(Bellem, 13 april 1899) nodigt de familie uit op een her
denkingsplechtigheid ter nagedachtenis van Flor Grammens. 
De plechtigheid gaat door op zaterdag 17 april om 11 u. in 
de parochiekerk van Bellem (Aalter). 
Voorganger is e.h. Basiel Maes. De gelegenheidshomilie 
wordt gehouden door prof. em. kan. Herman-E. Mertens, 
de herdenkingstoespraak door mter Michiel Vande-
kerckhoeve. De dienst wordt muzikaal begeleid door het 
koor Niviala (Nevele). 

vertrouwd worden, liefst zo vlug mogelijk 
en nog vóór de gemeenteraadsverkie
zingen van het jaar 2000. 
De splitsing van het kies- en gerechtelijk 
arrondissement moet er nu komen. 
Een Vlaams beleid, gericht op de wensen 
en behoeften van de eigen bevolking, is 
een prioriteit. 

Een deelstaat Vlaanderen binnen een fe
deraal georganiseerd Europa is een nood
zaak. 

Omdat Brussel onze grote bekommernis 
is, moet in de hoofdstad geïnvesteerd 
worden. Maar Brussel moet ook met 
Vlaanderen willen samenwerken om de 
olievlek, geschapen door de Vlaams-on
vriendelijke francofonie en de interna
tionaliserende Europese verfransing, te
gen te houden. 

Het einddoel is: Vlaams-Brabant moet 
Vlaams, groen en sociaal gehouden wor
den. 

Om dat te bereiken moet de VU van 
Halle-Vilvoorde versterkt uit de stembus 
komen, dit kan met haar twee sterke 
lijsttrekkers: Annemie Van de Casteele en 
Etienne Van Vaerenbergh. 
Wij willen hierbij Mare en Peter Platel en 
Ria Deweerdt van harte danken voor de 
puike organisatie en coördinatie van deze 
congresavond! 

Reinhilde Raspoet 
arr. ondervoorzitter 

OOST-VLAANDEREN 
za. 17 april AAICEM: Eetfestijn 

van vu-Burst-Bambrugge-Aalgem. Van 
18U.30 tot 21u. In zaa! Torengaim, Dorp te 
Aaigem. Deelname 550 fr., kinderen 200 fr 
Ook op zondag 18 april van 1 iu.30 tot I4u. 
Info: Christina Smekens (053/62.73.89). 

Zo. 18 april SINT-AMANDSBERC: 
Votksunie-Lentefeest met koud buffet. 
Vanaf 11u.30 in zaal Novacentrum, Ber-
nadettestraat 134. Eten om I2u.30. Toe
gangsprijs: 400 fr. Gastspreker: Lieven De-
caluwe. Inschrijven vóór 15/4 bij Erwin 
Herman, 09/251.50.08. Org.: VU-Sint-
Amandsberg/Oostakker. 

Vr. 23 april SINT-AMANDSBERC: 
Cespreksavond over ,,de Natie Vlaande
ren" met prof. Eric Defoort. Om 20u. in zaal 
St-Elooi, Antwerpse stwg 275. Org.: vu en 
Coossenaertskring Sint-Amandsberg. 

Za. 24 april AALST: Jaarlijks Volks-
unle-Restaurant van Groot Aalst. Vanaf 
18u. in feestzaal 't Kapelleken, Meuleschet-
testraat 24. info; Danny Denayer 
(053/77.79.87), Antofne Van der Heyden 
(053/70.21.49) en Emf Feusels 
(053/70.34.66). 

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

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

Vr. 7 mei DENDERLEEUW: Origi
nele Vlaamse en fantastische zangavond. 
Vanaf 20u.30 in de kantine van voetbalclub 
standaard, walleken 18. Met tekstboeken. 
Deelname 320 fr. (8 consumpties inbe
grepen). Org.: VU-Croot-Denderteeuw. 

Ma. 17 mei DEINZE: Een groot 
kampioen aan het woord: Briek Schotte. 
Om 14U.30 bij Carto (Rotonde Petegem). 
Org.: VVVC-Deinze. Info. W. Lowie 
(09/386.67.47. 

Dl. 18 mei NINOVE: Daguitstap 
met VWG-Ninove naar Alveringem, Lo Re-
ninge en Vleteren. Vertrek om 8u. aan het 
PTI, Centrumlaan te Ninove. Deelname: 
met middagmaal 1.270 fr, zonder mid
dagmaal 940 fr Info bij bestuursleden 

VVVG-Nlnove. Inschrijven door storting op 
rek.nr. 000-0568761-50 van Muylaert-
Braem, Bon-ekent 7 te 9450 Haaltert. 

Zo. 30 mei LEDE: 11de vu-Bar
becue. In zaal Hofsmeer te Impe. Aperitief 
vanaf 12u. Deelname 400 fr. Org.: vu-
Lede. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 1S april BRUGGE: Prof. Johan 

Van Iseghem over ,,Guido Gezelle als hu
morist en levensgenieter". Om 15u. in De 
Gulden Spoor 't zand 22. Org.: Informativa 
vzw. 

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

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

WO. 28 april BRUGGE: Een invi
tatie tot muziek beluisteren door zr. Ga-
briëlte Claeys. Om 15u. in de Magdale-
nazaal, Violierstraat 7. Deuren om I4u. Na 
de activiteit is er koffietafel voor wie dit 
wenst. Org.: VWG-Brugge-Noord. 

Ma. 10 mei OOSTENDE: Uiteen
zetting over dromen door Martine Wat-
teuw. Om 20u. in Trefcentrum, Aartsher
togstraat 4 te Oostende. Toegang 100 fr. 
Inschrijven op tel. 059/51.64.03. Org.: Ro-
denbachfonds West-Vlaanderen. 

VLAAMS-BRABANT 
Za. 17 april GRIMBERGEN: Jaar

lijks lente-etentje. Vanaf 17u.30 in sporthal 
E. Soens - Singel te Strombeek-Bever. Ook 
op 18/4 van llu.30 tot lSu. Org.: VU-
Groot-Grimbergen. 

Za. 17 april BEERSEL: Jaariijkse 
Kaasavond van vu-Croot-Beersel. Vanaf 
18u. in de Gemeentelijke Feestzaal, Hoog
straat te Beersel. 

Zo. 18 april HALLE: Bert Anciaux 
komt naar Hallel Om 11u. in de zaal boven 
het café Oud Kasteel in Essenbeek (Kas
teelstraat). Org.: vu-Halle. 

Do. 22 april BRUSSEL: Lunchge-
sprek met prof F. Van Hemeiryck (Da-
vidsfonds) over Cultuur en Vlaamse be
weging, hand in hand? Van 12 tot I4u. in 
het Vlaams Huis, Drukpersstraat 20. Brood
jes en drank ter beschikking. Org.: VCLD. 

vr. 23 april BRUSSEL: Quiz van VU-
Jette. Om 20u. in GC Essegem, Leopold-I-
straat 329 te 1090 Brussel. Info: Sven Gatz, 
02/425.60.24. 

Za. 24 april AFFLIGEM: Jaariljks 
eetmaal van VU-Affligem. Van 18tot 20u. in 
zaal Patronaat, Fosselstraat te Hekelgem. 
Ook op 25/4 van 11u.30tot 16u. 

Vr. 30 april NEDER-OVER-HEEM-
BEEK: de plaatselijke VU-afdeling organi
seert zijn 4de algemene quiz. Afspraak in 
zaal Familia, F.Vekemansstraat 131, 1120 
NOH. Inschrijving 400 f r per ploeg van max. 
5 deelnemers te storten voor 26 april op 
reknr. 428-4053551-51 met de vermelding 
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Nieuwe vu-afdelinq 
in arr. Turnhout 

Onder de naam Noorderkempen werd een nieuwe VU-afdeling opgericht. Voor

zitter IS Jan Vorsselmans (Merksplas), secretaris-penningmeester: Joris Frederickx 

(Vosselaar). De bestuursleden zijn Albert Geerts (Merksplas) en Jan Van der Vloet 

(Merksplas). 

Deze nieuwe afdeling bestrijkt de gemeenten Vosselaar, Beerse, Merksplas, 

Rijkevorsel en Hoogstraten. 

Veel succes jongens! 

(kh) 

• UIT DE REGIO ^ 

R41 en het doortrekken van de R41 naar 
autostrade. (Hier wordt een actie met 

eigen accenten gevoerd, dus niet rond 

onbemande camera's.) 
Brussel: kruispunt Ninoofsesteenweg 

met Mettewielaan, 12u.30. 

Asse: N9 ter hoogte van kilometerpunt 
8,9,14U.30. 

Algemene coördinatie: 

Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg: 
Wouter Vandebos, tel. 0477/67.65.77, e-
post: wouter.vandebos@volksunie.be. 
West- en Oost-Vlaanderen: Wim Jaques, 
tel. 0477/57.67.12, e-post wim.jac-
ques@volksunie.be. 

't3uiz & (ptoegnaam)' of ter plaatse 500 
fr. Ruime parking. Aanvang: 20u. 

Do. 6 mei BRUSSEL: Theater 
Toone speelt tn 't „Brussels-Vloms": Tij 
Uilenspiegel. Om 20u.30. Inflichttngen bij 
Mam Verhasselt 02/465.99.23). Tickets: 
400 fr. Org.: PVK-Rodenbachfonds Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest i.s.m. Sven Catz. 

LIMBURG 
za. 17 apm TESSENDERLO: F W 

uitstap naar Luik samen met f=W-Cenk en 
Bilzen. Vertrek om 8u.28 in station van 
Diest. Meer info en inshcrijving bij Nicole 
(€6.34.12) of Irene (31.20.79). 

Do. 22 april BREE: Praatcafé met 
Johan Sauwens over de Staatshervorming. 
Om 20u. in Café Cambrinus. Org.: vu-kan-
ton Bree. 

Dl. 4 mei SINT-TRUIDEN: Voor
bespreking met diavoorstelling van de uit
stap naar de zes Voerdorpen op 27/5. Om 
14u. rn Ons Huis, Markt 6.0rg. VWC-Sint-
Truiden. info: J. Vancoppenoile, 
011/68.72.40. 

za. 15 mei BREE: Lente- en ver
kiezingsbal van vu-kanton Bree in aan
wezigheid van de VU-kandIdaten. Vanaf 
20u. In Parochiecentrum Tongerlo-Bree. 
Inkom 100 fr. 

Do. 27 mei HASSELT: zie Sint-Trui
den. Info: VWG-Hasselt, 011/81.11.59. 

DO. 27 mei HEUSDEN-ZOLDER: Zie 
Sint-Truiden. Info: WVG-Heusden-Zolder, 
011/42.59.95. 

DO. 27 mei SINT-TRUIDEN: Dag-
uftstap met 3 VWG-afdelingen per bus 
naar de zes voerdorpen en omgeving. Met 
gids. Info: WVG-Sint-Truiden, J. Vancop
penoile, 011/68.72.40. 

ANTWERPEN 
Vr. 16 april TONCGRLO: Video

voorstelling op groot scherm: De rouw
diensten in Roeselare, tijdens WO tl, ter 
nagedachtenis van het aan het Oostfront 
gesneuvelde Vlamingen Tollenaere en De-
lecluse. Om 15u. in 't Abdijke, Tonger-
lodorp. Toegang vrij. Org.: SMF-Kempen. 
Info: J. Vancoppenoile, 011/68.72.40. 

Za. 17 april EOECEM: Met de trein 
naar Brussel voor de show van Radio 1 
,,Levende Lijven". Deelname: 420 f r 
(show-lunch en Slnt-Gorikswandeling met 
gids). Info: Josée Poppeieers (457.76.86). 
Org.: FW-Edegem. 

Za. 17 april WOMMELCEM: 16de 
Plantenruildag. vanaf I5u. bij Sonja Her-
bosch-Maldov, Kastanjelaan 4. Met deskun
dig advies van Walter Wessels. Muziek door 
Werner Alix. Org.: KK Jan Puimège. Info: 
05/353.68.94. 

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

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

WO. 21 april BERCHEM: Koen Dille 
spreekt over de oorsprong van de politieke 

partijen, hun ideotogie en hun praktijken. 
Om 20u. in CC Berchem. Org.: FW-Ber-
chem. 

Do. 22 april BOECHOUT: Burger, 
democratie en staatshervorming: naar een 
beter bestuur in Vlaanderen na juni 1999. 
Door prof Matthias Storme. Om 20u. in de 
Benedenzaal Ciidenhuis, St.-Bavopleln 8 te 
Boechout. info: Cuy Leemans: 
03/455.43.83. 

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

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

Zo. 25 aprïi MORTSEL: Geleide 
lentewandeling in ht Halter bos Samen
komst om 12U.45 voor het gemeentehuis 
van Mortsel of om I4u. aan het museum 
van het Halier bos. Meer info: 455.17.76. 

Dl. 27 april HOOGSTRATEN: Ge-
spreksavond met Bert Anciaux over zijn 
boek „Alles in bewegin". Om 20u. In zaal 
Pax (groene zaal), Dr versmissenstraat 3 
(achterde kerk). Org.: Vlaamse Kring Noor
derkempen i.s.m. Rodenbachfonds. 

00. 29 april ANTWERPEN: Debat 
over sociale zekerheid, wonen en veilig
heid. M.v.m. Patrik Vankrunkelsven. Van 14 
tot I6u. in Trefcentrum Derde Leeftijd, 
Ufsia Antwerpen, fnfo: Camilla Geerts, 
02/219.49.30. 

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

Vr. 30 apHI KALMTHOUT: FW 
brengt geleid bezoek aan het asielcentrum 
te Hoogboom. Samenkomst om 14u. aan 
de kazerne, Kazerneweg (aan de lichten), 
info: Luclenne 5666.91.52). 

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

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

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

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

Ma. 17 mei EDECEM: Dia-avond 
,,Inleiding tot het Antoon van Dijckjaar", 
door Jacques Gevaerts In de zij-zaal van 
het Elzenhof Kerkplein te Edegem-Els-
donk, om 20u. Org Culturele Kring Ede-
gem. 

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

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur 
van maandag 12 apnl jl werd volgende 
persmededeling verspreid 

NIEUW DIPLOMATIEK 
OFFENSIEF IN KOSOVO-
CONFLICT GEVRAAGD 
Het partijbestuur van de VU besprak de 
evolutie in het conflict met Servië over Kos
ovo De VU IS, net als de hele westerse 
bevolking, geschokt over de vormen die het 
conflict aanneemt en veroordeelt scherp de 
gruwelpraktijken van Milosevic De VU is 
eveneens van mening dat de politieke we
reldleiders hun verantwoordelijkheid moe
ten opnemen om zo vlug mogelijk een einde 
te maken aan het conflict 
Om een kans op slagen te hebben moeten 
volgens de VU de volgende voonwaarden 
vervuld worden 

1 Er moet opnieuw een politiek kader zijn 
waarbinnen de internationale gemeenschap 
kan handelen en dat voldoende legitimiteit 
biedt om een duurzame oplossing te be
komen Dit kader moet breder zijn dan de 
Navo, VN of OVSE 
2 De vluchtelingen moeten zo vlug mogelijk 
naar Kosovo kunnen terugkeren 
3 Die terugkeer moet begeleid worden door 
een internationale vredesmacht waarvan ook 
Rusland deel uitmaakt 
4 Het probleem in de Balkan kan op termijn 
maar ontmijnd worden door de opname van 
klem Joegoslavië en de andere staatjes die 
gevormd zijn na het uiteenvallen van het 
voormalige Joegoslavië, in een Europees ge

heel Zo kan de nodige stabiliteit gecreëerd 
worden waardoor er voor de bevolking van 
de Balkan perspectieven komen op eco
nomische en maatschappelijke vooruitgang 
Uiteraard kan er maar sprake zijn van deze 
integratie op het ogenblik dat de mensen- en 
volkerenrechten door die staten gerespec
teerd worden 
Ondertussen moet gezorgd worden vooreen 
menswaardige opvang van vluchtelingen uit 
Kosovo Discussies over aantallen en ver
delingen gaan voorbij aan het immense 
menselijke leed van duizenden medemen
sen De bedragen die besteed worden aan de 
militaire operaties zijn een veelvoud van wat 
gespendeerd wordt aan de hulp voor de 
slachtoffers De inspanningen kunnen op
gedreven worden De prionteit moet uitgaan 
naar een plan om de vluchtelingen in veilige 
omstandigheden te laten terugkeren naar 
hun woonplaats in Kosovo 
Tot slot wil de VU er op wijzen dat Europa 
door een lakse houding ten aanzien van 
Milosevic in het verleden, mee de huidige 
situatie in de hand heeft gewerkt Herhaalde 
malen is erop gewezen dat de toestand in 
Kosovo explosief was De VU heeft steeds 
gepleit voor het zelfbeschikkingsrecht van de 
Kosovaren gekoppeld aan de bescherming 
van de rechten van de Servische minderheid 
in Kosovo Op termijn is dit de enige mo
gelijkheid om samenleven mogelijk te ma
ken Dit standpunt blijft ook vandaag over
eind De internationale gemeenschap moet 
de juiste middelen, bij voorkeur diploma
tieke, gebruiken om dit politieke doel te 
bereiken 

Potverdikse ieperse CVP. 

POTVERDIKKE, 
IT* S QRMT TO BE FROM YPRES 

Prachtig, dat In Flanders rie'db Museum" 
ze! een toenst me op een terras 

Gisteren een pittig behangetje voor onze 
nieuwe woning qeKozen 

ïn een Ieperse winkel vond mijn dochter 
haar ne r imnmde trouw iirk 

WIJ-lezer Filip Deknudt stuurde ons de 
voorpagina van het tijdschrift van CVP-
afdeling leper Waar vroeger zo schrijft 
vriend Filip, het blad onder de titel 
leper o leper verscheen, heet de pu
blicatie voortaan Potverdikke, It's 
great to be from Ypres... 
Waarom toch?, vraagt lezer Deknudt 
zich terecht af ,,Vermoedelijk werd de 
titel gekozen dooreen kliekbelgicisten 

binnen de CVP die iedere avond voor 
het slapen gaan of 's morgens onder de 
douche zingt: It's great to be a Bel
gian"... 
Daar is anders geen verklaring mogelijk 
waarom die potverdikse Vlaamse chns-
ten-democraten het lijfblad van hun 
Ieperse aanhang met een Engelse titel 
opzadelen. 
Zeer origineel hoor! 9 

vu-verkiezingsfonds '99 
435 - 0271521 - 01 

Dat IS het rekeningnummer van vzw Volks
unie Op dit nummer kunnen financiële bij
dragen gestort worden om het verkiezings
fonds van de democratische Vlaams-nati
onalisten te spijzen En dat zal nodig zijn want 
de verkiezingsstrijd loopt dit keer over een 
wel heel lange penode Bovendien derft, 
door de wetgeving op de partijfinancienng, 
ook de VU een aantal fondsen waarover de 
party vroeger wel kon beschikken Daarom is 
elke bijdrage, hoe bescheiden ook, van harte 
welkom' 

Er toch nog even aan hennneren dat enkel 
giften van particulieren toegelaten zijn en dit 

tot een maximumbedrag van 20 000 fr op 
jaarbasis Volgens de wet mag er geen fiskaal 
attest worden afgeleverd en moeten giften 
vanaf 5 000 fr geregistreerd (met gepubliceerd) 
worden door de Volksunie. 
De binnengekomen bedragen zullen in WIJ 
vermeld worden, voluit met naam en ge
meente, onder initialen of naamloos, de 
schenker duidt zijn keuze daarover zelf aan 
Dank bij voorbaat' 

• 435 -0271521-01 van Volksunie te 
Brussel met vermelding: vu-verkle-
zlngsfonds '99. 
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Vankrunkelsven wil 
oplossing voor 

radiumbesmette Laaie 
Vorige week werd door de Vlaamse minister 
van Leefmiiieu Tlieo Keicintermans de uitsiag 
van een onderzoel< naar radiumbesmetting 
iangs de Grote Laai< voorgesteld Daaruit biiji<t 
dat de besmetting van deze rivierboorden 
onaanvaardbaar Inoog ligt. De situatie Is niet 
nieuw, want reeds sinds 1970 bel<end. De 
overheid heeft echter steeds verzuimd om 
aan doorgedreven onderzoek te doen en 
vooral om de nodige maatregelen te treffen. 
Diverse actiegroepen hebben in het verleden 
herhaaldelijk op deze gevaarlijke situatie ge
wezen Ook al is er misschien geen on
middellijk gevaar voor de omwonenden, 
toch is het onaanvaardbaar dat over een 
afstand van 20 km een openbaar stort met 
radioactief materiaal ligt. 

PANIEK 

Patrik Vankrunkelsven „Het is bedenkelijk 
dat dit rapport in de pubiieke opinie wordt 
gegooid zonder dat er duideiijke richtiijnen 
aan de bevoiking worden gegeven, iedereen 
moet op basis van de gegevens maar zeif zijn 
conciusies trekken. Men vond liet zeifs niet 
eens nodig om de iokaie overheid van dit 
document op de hoogte te brengen!" 
Als burgemeester van Laakdal heeft Van
krunkelsven dan maar zelf het initiatief ge
nomen om de studie ten gerieve van de 
bevolking te vertalen, want er ontstond van
zelfsprekend heel wat paniek Om klaarheid 
te scheppen eist hij een dringend overleg 
met de Vlaamse en federale overheid. Zo wil 
Vankrunkelsven weten welke richtlijnen aan 
de bevolking moeten gegeven worden op
dat deze niet meer dan andere mensen 
wordt blootgesteld aan radioactiviteit. Hij 
laat opmerken dat het niveau van straling 
gemeten lang de Laak totaal onaanvaardbaar 
zou zijn voor een site van berging van laag-
radioactief afval ook al zou dergelijke op

slagplaats niet toegankelijk zijn en duidelijk 
gecontroleerd in omvang. Moeten en dan 
voor Laakdal geen evidente veiligheidsnor
men worden nageleefd?, vraagt de bur
gemeester zich af. 
Ook wil hij een duidelijk antwoord op vol
gende vragen: 
- Is de grond die verontreinigd is door ra
dioactief radium gevaarlijk bij rechtstreeks 
contact? 
- Is het gevaarlijk dat kinderen al spelende In 
aanraking komen met deze grond? 
- In welke mate wordt dit radium door de 
grond geabsorbeerd? 

DESNOODS AFGRAVEN 

P. Vankrunkelsven: „Er moet dringend een 
aantal radonmetingen gebeuren in huizen 
die dicht bij de Laak staan. De oude bedding 
van de Laak moet in kaart worden gebracht 
en om de radioactiviteit te bepalen moeten 
ook daar dieptemonsters worden genomen. 
Alvast moet een duidelijk plan gemaakt wor
den van die plaatsen waar nooit huizen zuilen 
kunnen gebouwd worden. Verder moet er 
onderzoek naar de radioactiviteit van het slib 
komen en dient een concreet plan opgesteld 
om de Laak te ruimen. Dit plan moet er 
komen vooraleer nieuwe overstromingen ra
dioactiviteit en zware metalen over hon
derden hectaren zuilen uitspreiden. Natuur
lijk moet het slib verwijderd worden en op 
verantwoorde wijze gestort worden." 
Indien, zo besluit Vankrunkelsven, uit het 
bovengaande wordt vastgesteld dat er een 
risico voor de bevolking bestaat, moet een 
concreet plan tot afgraving van de be
smette bodem worden opgesteld. De 
schade die de eigenaars van gronden langs 
de Laak hebben opgelopen moet vastge
steld worden en deze eigenaars moeten 
worden vergoed. 

Vakantie in 
de KEIVIPEN -
AVERBODE 

Gezellig vakantiehuisje - living -
keuken - badkamer - 2 slaapk. -
garage (max 6 pers) gelegen in 
grote tuin -i- 20.000m2 tegen 
natuurgebied "Gerhagen" - ideaal 
voor wandelen en fietsen 
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GESPREK MET JAN HOET 
"Dennis Bellone heeft me een brief 
geschreven: Jan Hoet, ik wil u uitdagen, 
ik weet dat ge gebokst hebt. Ik heb hem 
dan getelefoneerd en gevraagd: Hoe zie 
je dat? Hij zei: "Ik ben een kunstenaar, 
en ik zie dat als mijn kunstwerk." Ik 
zei: "Formidabel, ik ben bereid." 

Op 8 mei, bij de opening van het StedeUjk Museum 
voor Actuele Kunst (SMAK), bokst Jan Hoet tegen 
de kunstenaar Bellone. Over boksen, maar natuur
lijk vooral over kunst: een gesprek met Jan Hoet 

B O E K E N 

UIT HET BOEK VAN BILL GATES 
"Het Web koppelt collega's, vrienden en families 
op nieuwe manieren aan elkaar. Door mensen 
in staat te stellen te winkelen, nieuws te vergaren, 
elkaar te ontmoeten, vermaakt te worden en 
te roddelen op een manier die we nu nog niet 
helemaal kunnen overzien, ontwikkelt het internet 
zich tot het dorpsplein van het werelddorp van 
morgen." Uit "Zakendoen met de snelheid van 
een gedachte", het nieuwe boek van Bill Gates: 
een voorpublicatie. 

S E R I E : D E 2 0 S T E E E U W 

MARILYN MONROE, 
DE ULTIEME VROUW 
"Marilyn werd niet door Hollywood kapotge
maakt. Het waren die vervloekte artsen die 
dat deden. Als ze een pillenverslaafde was, 
dan kwam dat door hen." Op 5 augustus 
1962 overlijdt Marilyn Monroe, dan 36 jaar, 
kennelijk aan een overdosis. De speculaties 
over haar dood en de betekenis van haar leven 
kunnen dan pas beginnen. Het verhaal van 
Marilyn Monroe: een reconstructie. 

WEEKEND KNACK: MOOI ZWANGER + DE NIEUWE PIETER ASPE + OP ZWIER IN ROTTERDAM 
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H et is ruim tien jaar geleden dat hier nog zulke 

omvangrijke Alechinsky-tentoonstelling met 

vroeger en nieuw werk van de kunstenaar te 

bekijken viel. Tot eind mei biedt Antwerpen deze 

enige kans. Xeker niet te missen dus! 

^ CULTUUR ^ 

Pierre Alechinsky werd op 19 oktober 
1927 te Brussel geboren als kind van een 
tot Belg genaturaliseerde Russische vader 
en een Waalse moeder. Zijn ouders waren 
allebei arts. 

In 1944 werd hij student in La Cambre 

(een Brusselse hogeschool voor archi
tectuur en decoratieve kunsten), onder 
het directeurschap van Herman Teirlinck. 
Hij volgde er de lessen boekillustraties en 
typografie. Als belangrijke lesgevers had 
Alechinsky er o.a. Joris Minne, Robert 
Delevoy, Paul Fierens, René Guilette en 
Luc Haesaerts. 

Twee jaar later trad hij toe tot de groep De 

Jonge Belgische Schilderkunst, beleefde 
zijn eerste individuele tentoonstelling en 
maakte kennis met de Brusselse actieve 
groep van surrealisten. Intussen expe
rimenteerde Alechinsky met etsen en li
thografieën. In 1948 verbleef hij te Pa
rijs. 

COBRA 

In 1949 ontmoette Alechinsky Christian 
Dotremont en sloot zich bij de Cobra-
groep aan. Het jaar daarop srichtte hij te 
Brussel, samen met de beeldhouwers Oli
vier Strebelle en Reinhoud (D'Haese) een 
gezelschapshuis, dit was een artistiek on

derzoekscentrum waar zowat alle nati
onaal en internationaal toonaangevende 
kunstenaars zijn gepasseerd! 
In 1951, nadat Cobra officieel was op
geheven, organiseerde Pierre Alechinsky 
te Luik de laatste grote Cobra-tentoon
stelling en publiceerde hij Abstraction 

faite in het laatste nummer van het Co
bra-rijdschrift. Daarna vesrigde hij zich in 
Parijs, werd beursstudent en correspon
deerde met kalligraaf Shiryu Morita te 
Kyoto (Japan). In het atelier van beeld
houwer Alberto Giacometti werd hij een 
trouwe gast. In hetzelfde jaar werkte hij 
samen met Jan Cox, een jaar later stelde 
hij in Amsterdam, een van de Cobra
steden, ten toon. 

In 1954 beleefde Alechinsky zijn eerste 
individuele expositie in Parijs. Hij kreeg 
er bezoek van enkele grote namen uit de 
moderne kunst, maar het was Christian 
Dotremont die hem het meest nabij stond 
en zijn vaste inleider op exposities en in 
catalogi werd. Van kunstenaar Walasse 
Ting haalde hij zijn enthousiasme voor 
het Verre Oosten. In 1955 trok Alechin
sky er heen. Twee jaar later werd hij 
onderscheiden met het diploma voor Cal-

ligraphie japonaise en realiseerde een 
muurschildering in de Cinematheque 
frangaise te Parijs. In 1961 was Pierre 
Alechinsky voor het eerst in New York. 
Hij schilderde er in een kamer van het 
Chelsea Hotel en in het atelier van Wa
lasse Ting. In het Pittsburgh International 

Carnegie Institute kreeg hij een „ere-
zaal". Van dan af bleven belangrijke ten
toonstellingen in binnen- en buitenland 
elkaar opvolgen. 

CENTRAL PARK 

Zijn eerste acrylschilderij realiseerde Al
echinsky in 1965 met de zo karakteristiek 
geworden kanttekeningen, zijn Central 

Park. Geleidelijk aan liet hij de olie ach
terwege voor het acryl en als drager 

mentaal is niets definitief of strak stabiel, 
niets is er enkel maar zichzelf, want alles 
vertakt zich, ontdubbelt en verdubbelt 
zich, verspringt bestendig van omgeving. 
Het aanvankelijk louter landschappelijke 
krijgt dierlijke dimensies, het plantaar
dige wordt vermenselijkt en de schijnbare 
essentie verwordt tot een nieuw bestaan 

De wondere 
wereld van 

Pierre Alechinsky 
gebruikte hij papier dat hij op doek 
maroufleerde; dit is op een vastere on
dergrond plakken. 

Vanaf 1967 startte Alechinsky met een 
reeks acrylschilderijen met een predella, 
een beeldenreeks onder het hoofdmotief. 
Intussen vestigde hij zijn gravure-atelier 
te Bougival. In 1969 kreeg Alechinsky een 
eerste retrospectieve in het Paleis voor 
Schone Kunsten van Brussel. Deze werd 
herhaald in Denemarken, het derde Co
bra-land, en Duitsland. In 1970 maakte 
hij de zogenaamde „quatre-mains-schil-
derijen" met Asger Jorn en Walasse Ting. 
Voor een Boeing 747 van Air France 
realiseerde hij een sierpaneel. 
Pierre Alechinsky bleef steeds een enorme 
werkkracht aan de dag leggen (1.800 
prenten staan op zijn naam) en groeide uit 
tot een internationale artistieke vedette. 
In 1983 werd hij werkplaatsleider voor 
schilderkunst aan de Ecole Supérieure des 
Beaux-Arts te Parijs. Vanaf nu volgen ook 
zijn schilderijen met doordrukken van 
„straatmeubilair in stedelijk verband", 
zoals mangatdeksels en roosters. In 1985 
ontwierp hij een postzegel voor de Franse 
posterijen. Op verzoek van de Franse 
cultuurminister Jack Lang decoreerde hij 
het Salon d'attente (muren, zoldering, 
tapijten) van het Ministère de la Culture 
te Parijs. In samenwerking met architect 
Claude Strebelle realiseerde hij een mo
numentale keramiek voor de Universiteit 
van Luik. Het jaar daarop decoreerde hij 
een klavecimbel, gebouwd door Von Na
gel. 

NIETS DEFINITIEF 

Pierre Alechinsky is een graficus, teke
naar en schilder van artistiek wereld
formaat. Hij vertegenwoordigt een klas
sieke benadering en aanpak van de kun
stexpressie, met een verregaande zin voor 
experiment en onderzoek. In zijn vor-

in ornament. Zo kan een vulkanische 
eruptie een gedaanteverandering onder
gaan tot slang, een onthoofde man of een 

gilles van Binche. In zijn grafische be
nadering test Alechinsky werkelijk alle 
mogelijkheden uit. De tentoonstelling te 
Antwerpen toont zijn grafische ontwik
keling vanaf 1947 op de voet. Zeker niet 
te missen! 

Dirk Stappaerts 

c& Pierre Alechinsky. In Galerij Ronny 

Van De Velde, IJzerenpoortkaai 3 te 

Antwerpen. Tot 30 mei 1999. Open 

van di. tim za. van lOtotlSu. Gesl. op 

1 mei. Toegang gratis. Catalogus, 112 

blz., ca. 88 illus. 1.250 fr. 

In antiquariaat Rossaert, Noséstraat 

7, Antwerpen (bij St.-Pauluskerk, 

Veemarkt) tot 30 april (telkens van 

WO. tIm za. van 10 tot 18u.) een kleine 

tentoonstelling. Verdere info: 

03/216.30.47 en 03/213.26.32. 

Les Aiguilles 

(1996). Oost-

Indische Inkt 

en acrylrand, 

gemaroufleerd 

op doek. 

11 
Boeken om in te kijken 

Van sommige boeken is het niet nodig om er 
de noodzaak van in te zien Dat ze er zijn is 
hun grootste nut Ze zijn aangenaam om te 
hebben, om te geven en om in te kijken. Je 
wordt er niet verstandiger van, niet rijker, 
maar misschien wel gelukkiger. Ze maken het 
leven aangenamer In deze reeks past zeer 
zeker 'Tussen twaalf en twee', een fotoboek 
met gebeurtenissen op en net na het mid-

gene die zich op het plaatje bevindt. Erg 
mooi, soms vertederend boek. 
Een ander kijkboek dat we aan u willen 
voorstellen is 'We want morel We want 
more!' van de cartoonist Jos Collignon, 
vooral bekend van zijn werk in het Ne
derlandse dagblad De Volkskrant Nederland 
en de wereld in 1998 door de ogen van een 
tekenaar. 

Luuk Fokkert (52), torenkraanmachinist 'Tussen twaaifen twee'. 

daguur. Fotograaf Raymond Rutting (Ne
derlands fotojournalist van 1997) en jour
nalist Johan Croeneveid trokken voor dit 
project de stad In en legden er het alledaagse 
leven vast op papier. De ene met zijn fo
totoestel, de andere met zijn pen. Bij vrijwel 
iedere foto past een klein verhaal over die-

ilissen twaalf en twee. Raymond 
Rutting & Johan Croeneveid. Ultg. As-
pekt. 1998.64 blz., 790 fr. 

We want morel We want morel Jos 
Collignon. uitg. De Harmonie - Amster
dam. 1999.495 fr. 

15 april 1999 



MIGHTY JOE YOUNG 

'Mighty }oe Young' kwam in 1949 al eens in de zalen in een regie 

van Ernest B. Schoedsack, vooral bekend met zijn 'The four 

feathers'. Dat deze prent ooit nog eens terug zou komen in een 

Disneyversie lag voor de hand. 

Dr. Ruth en haar jongere dochter Jill, bestuderen het gedrag van een 

apenfamilie in Tanzanié. Onder hen de gorilla Joe, die door een 

genetische mutatie sneller groeit dan de anderen. Hun vredelievend 

wereldje wordt verstoord door stropers, geleid door Strasser, die Joe 

wil vangen om hem te verkopen op de zwarte markt. Joe's moeder 

wordt gedood, en ook Ruth wisselt het tijdelijke voor het eeuwige. 

Ze laat Jill echter beloven om op Joe te passen. Jaren later: Jill en 

Joe leiden een teruggetrokken leven, in die mate zelfs dat aan Joes 

NIEUW IN DE BIOS 

bestaan wordt getwijfeld. Dan verschijnt de geleerde Gregg, die 

ontdekt dat Joe nog leeft. De stropers horen er ook van ... Knappe 

computeranimatie maakt het allemaal erg realistisch. Wegens de 

dood van de twee moeders net niet geschikt voor de allerjongsten. 

("1/2) 

PATCH ADAMS 

'Patch Adams' is een hartverwarmende komedie over Hunter 

'Patch' Adams (Robin Williams), een dokter die lachen als een 

geweldige remedie tegen ziekte ziet. De film vangt aan bij Adams' 

universiteitsjaren en loopt tot nu, in een ongewone kliniek in West-

Virginia. Adams laat zich in 1969 opnemen in een psychiatrische 

instelling, na een zelfmoordpoging. Daar ondekt hij dat hij met zijn 

lach beter werk verricht dan de dokter Hij besluit zelf voor arts te 

studeren en is vol van de idee dat je én de patiënt én de ziekte moet 

genezen. Al gauw is hij het buitenbeentje in deze ernstige, 

academische wereld. Alhoewel verboden voor eerstejaarsstuden

ten, slaagt hij erin in om als clown de patientjes van de 

kinderafdeling te amuseren. Een beetje te stroperig, te plakkerig, te 

tranerig zul je her en der lezen. Dat is juist, maar daarnaast is het 

een film vol levensblijheid, en die worden al te weinig gemaakt. 

("1/2) 

Willem Sneer 

• M E D I A ^ 

• • • 
'^=ê' A Cry in the Dark Sociaal drama uit 1988 waarin 
de Australisclne regisseur Fred Scinepisi de wlllel<eur 
van de burgers en de ongebreidelde sensatiezucint 
van de media aanlclaagt. ivieryl Streep en Sam Neiil 
vertoll<en op serene en geloofwaardige wijze inet 
getormenteerde echtpaar dat ervan verdacht wordt 
hun baby te hebben vermoord Zat. 17 april, Ned. 1 
om 20U.31 

Het 
benefiet
concert ter 
nagedach
tenis van 
Linda 

IMcCartney. Zon. 18 aprii, BBC 1 om 23U.35 

^m? Interview Witit a Vampire Amerllcaanse film 
van Neil Jordan uit 1994, met Tom Cruise, Brad Pitt en 
Antonio Banderas. Een nogal afstandelijk vampie-
renverhaal, gedraaid in de sfeer van de 19de-eeuwse 
romantici: decadent, melancholisch en somber. 
Maan. 19 april. Kanaal 2 om 20u.55 

S E ^ Gemengde Gevoelens „Af en en toe eens In de 
billen van Je secretaresse knijpen is toch gewoon maar 
een grapje". Met die vraag In het achterhoofd trok 
Inge Viogaert op onderzoek. Aan het woord komt ook 
de vzw Limits, een orgènisatie die zich op verzoek van 
de overheid professioneel bezighoudt met onge
wenste Intimiteiten op het werk. DIns. 20 april, TV1 
om 21U.55 

^m? The War of the Roses Amerikaanse film van 
Danny DeVito uit 1989 met Mtchael Douglas, Kathleen 
Turner, Danny DeVlto en Marianne Sagebrecht. Ad
vocaat Gavin d'Amato waarschuwt een cliënt die wil 
scheiden voor de gevolgen van die stap en geeft hem 
het relaas van een andere echtscheldingszaak ter 
ovenA/egIng, namelijk het bittere verhaal van Barbara 
en Oliver Rose... De binnenhuisoorlog van het echt
paar Rose doet denken aan de onafgebroken aan
slagen in een Tom & Jerry-cartoon. Erg karikaturaal en 
vol gitzwarte humor. Woens. 21 april. Kanaal 2 om 
21U.20 

^m^ Bijlmerenquête Gezamenlijke uitzending van 
de actualiteitenrubrieken Nova en Den Haag. waarin 
wordt ingegaan om de conclusies van het rapport 
over de Bijlmerramp, in de Oude Vergaderzaal van het 
Tweede Kamergebouw zal de gehele enquêtecom
missie aanwezig zijn en regelmatig wordt overge
schakeld naar de Bijlmer voor reacties van de be
woners Dond. 22 april, Ned. 3 om 2lu.05 

^^ff Palookavllle Om aan de verveling te ontsnap
pen, beramen drie boezemvrienden een inbraak in 
een juwellerszaak. Hoewel hun plan mislukt, putten ze 
genoeg moed uit hun ervaring om een nieuwe slag te 
slaan. Heerlijke Amerikaanse komedie van Alan Taylor 
uit 1996, met Adam Trese, William Forsythe en Vin
cent Caiio vm. 23 apm, T V I om 2iu.25 
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Wallonië krijgt 
commerciële radio 

^ Voelt ook u zich altijd zo on
gemakkelijk als u niet van tijd tot tijd 
middels een onderzoek te horen krijgt dat 
ook uw medemens zich stoort aan debiele 
reclame? Geen nood: hier komt er weer 
een. Een onderzoek van het Marketing 

Communication Research Center - pak 
daarmee uit op je naamkaartje! - van de 
Vlerick Leuven Gent Management School 
- en daarmee!! - wijst uit dat liefst 61% 
van uw buren en familie eerder positief 
staat t.o.v. reclame. Vlamingen iets min
der dan Walen. Anderzijds zegt bijna 90% 
er niet door te worden beïnvloed. Bijna 
60% ergert zich dan weer aan de manier 
waarop vrouwen figureren in de reclame. 
(Half)Naakt kan meestal niet tenzij uit 
praktische overwegingen. Zowat ieder
een meent dat er teveel reclame is. Vrou
wen en jongeren hebben de minste afkeer 

van reclame. Weinig opzienbarende rest-
ultaten, zo lijkt ons. 

• ' In dit land kunnen de beide 
deelstaten een eigen mediabeleid voeren. 
Zo heeft Vlaanderen bv. nog geen lan
delijk comercieel radionetwerk. In Wal
lonië daarentegen zullen binnekort liefst 
vier commerciële stations het hele grond
gebied (mét Brussel) bestrijken. Daarbij 
komen nog eens vier provinciale stations 
en twee 'stedelijke'. Die laatste krijgen de 
toestemming om in enkele steden met 
eenzelfde programma voor de dag te 
komen. Wie de 'gelukkigen' worden is 
voorlopig nog niet bekend: de vergun
ningen moeten nog worden verdeeld. 
Minder gelukkig zullen de Vlamingen in 
de taalgrensstreek zijn. Door de plaats op 
de FM-band zullen de Waalse commer
ciële stations nogal wat (ketens van) 

Fransesca Vanthielen presenteert de 
Vlaamse versie van 'Hints'. 

Vlaamse lokale radio's - met een beperkt 
zendbereik - uit de ether blazen. Enige tijd 
geleden sprong het overleg tussen Vlaan
deren en Wallonië over deze onfrisse zaak 
af. Vlaanderen trok daarop naar het over-
legcomité. De Franstaligen wachten het 
restultaat daarvan blijkbaar niet af. Een 
echte etheroorlog dient zich aan. 

Sinds kort loopt op VT4 - het 
Vlaamse station met Britse licentie 
- een nieuwe reeks van 'Waarde 
landgenoten', een natuurge
trouwe kopie van de Nederiandse 
'Aso-show'. Vooraleer ons te wij
den aan de uitzending van van
avond toch deze bedenking: in het 
Vlaamse medialandschap bestaat 
een complete chaos Inzake de be
naming van deze 'landgenoten'. 
Ofschoon 'Waarde landgenoten' 
zich uitsluitend richt tot Vlamingen 
- of Nederiandstaligen in Vlaan
deren, zo u wil - bevat de titel toch 
een verwijzing naar België, tot na
der order het land waarin de Vla
mingen wonen. 
Tijdens de uitzending van de 
Ronde van Vlaanderen en Parijs-
Roubalx deden de 'Belgen' het dan 
weer uitstekend. Nochtans waren 
het hoofdzakelijk Vlamingen, een 
verfranste Vlaming en een gewe
zen Moldavlër niet te na gespro
ken, die hun beste pedaal voor 
zetten. Op de Nederiandse tele
visie - niemand tipt aan de krasse 
knarren Smeets-Nellssen\ - klonk 
het dan weer dat 'de Vlaming' Tom 
Steels OQ kop lag. Ook bij de pres
taties van andere sportende 'land
genoten' heerst er steevast een 
Babylonische spraakverwarring. Op 
het risico af bestempeld te worden 
als een Miloseviceerste klas durven 
we het gebruik van de termen 
'Vlaming' en 'Waal' aanbevelen. 
Het zou de duidelijkheid maar ten 
goede kunnen komen. 
Terug naar VT4 nu, een kanaal dat 

middels een groot aanbod van 
speelfilms zo stilaan ook een 
plaatsje wist te veroveren In onze 
huiskamer. Om de reclame te snel 
af te zijn, kijken we die nooit recht
streeks, maar altijd op video. We 
zullen niet de enigen zijn en het zal 
dan ook geen jaren meer duren 
vooraleer er tijdens de gehele uit
zending reclameboodschappen -
op bv. een soort van lichtkrant 
bovenaan het beeldscherm - zul
len worden uitgezonden. 'Waarde 
landgenoten' doorstaan wij dan 
weer omdat wij RanI De Coninck 
zo'n dartel en sympathiek schepsel 
vinden. Haar programma bestaat 
uit wat peuten met de verborgen 

al zowat met een bord voor zijn 
kop - scholden de lokale politie 
verrot omdat die er niet In slaagde 
een zware crimineel In de boeien te 
houden ... 
Nog meer 'criminaliteit' In een vol
gende verborgen camera: een ver
koper van TV's trachtte enkele 
exemplaren die 'van de camlon 
gevallen waren' aan de man te 
brengen. Eén dame werd verieid 
door de lage prijs, maar vroeg toch 
of de toestellen - na dat vallen -
niet beschadigd waren. Later werd 
weer andere mensen gevraagd om 
een geboeide dief in het oog te 
houden terwijl zijn bewaker even 
een plasje ging plegen. Niemand 

Waarde Vlamingen 
waarde landgenoten, woensdag 7 aprii 1999, VT4 

camera en het in beeld brengen 
van alledaagse testjes waardoor 
men de psychologie een weten
schap is gaan vinden. Deze keer 
ging het o.a. over 'observatie': bij 
een bushokje werd een robotfoto 
van een 'misdadiger' verspreid. 
Aan de wachtenden werd ge
vraagd een oogje in het zeil te 
houden. Al ras vroeg er een of het 
'een kleuriing' was. Het kon de 
'boef' in kwestie - die enkele mi
nuten later zijn opwachting 
maakte - niet verhinderen om on
gegeneerd om een vuurtje te vra
gen. Enkele tienermeisjes die de 
man wel herkenden - hij liep toen 

wilde hem loslaten omdat zij het 
bewaken van geboeide gevange
nen als 'een burgerplicht' be
schouwden. 
Na het zien van deze 'Waarde land
genoten' waren we van één ding 
overtuigd: veiligheidsplannen 
kunnen echt wel nuttig zijn. Zeker 
als daar ook een verzekering tegen 
kleine, naïeve, bange burgers 
wordt ingebouwd. Dit was een pro
gramma zonder BV's en dat blijkt-
zoals ook bij 'Jan Publiek' - helaas 
geen garantie voor betere, ont
spannende televisie. 

Krik 

15 april 1999 



Bam! 
Er IS oorlog in de Balkan en blijkbaar is er 
bijna niemand die er wat om geeft als ik zie 
hoe weinig lezersbneven in de kranten over 
dit onderwerp verschijnen Het is onbe
grijpelijk dat er zelfs in de 'kwaliteitskrant' 
De Standaard geen discussie van hoog ni
veau gevoerd wordt met bijv voor- en 
tegenstanders van de Navo-bombarde-
menten Is de krant met geïnteresseerd in 
de mening van de bevolking of heeft de 
bevolking geen mening"? 

Het heeft er alle schijn van dat de pers van 
hogerhand opdracht gekregen heeft zo 
weinig mogelijk Navo-weerstand op te roe
pen door geen anti-Navobrieven te pu
bliceren De Navo verjaart en viert feest met 
vuurwerk en deze pret mag met bedorven 
worden door geklets van anti-oorlogsac-
tivisten 
Wat ook ergerlijk is zijn de Servische sportlui 
die hier rijkelijk leven en in interviews 
{Humo, Terzake) tot verzet tegen de Wes
terse landen oproepen Anderzijds reppen 

ze met geen woord over de Kosovaren want 
die bestaan voor hen al met meer Hieruit 
besluit Ik dat competitiesport met tot vrede 
tussen de volkeren leidt 
Wat de oorlog wel de wereld uit kan helpen 
IS kunst en in bijzonder muziek Servische 
rockgroepen proberen de Navo-bommen 
te stoppen en zij zullen er in slagen ook Had 
de Navo geen roet in het eten gegooid dan 
zouden de Kosovaren samen met Westerse 
kunstenaars Milosevic op de kmeen kunnen 
krijgen Uiteindelijk zullen het toch de kun

stenaars zijn die de gebroken potten zullen 
lijmen en de verschillende volkeren In vrede 
bij elkaar brengen 
Dat muziek het oorlogsgeweld overstijgt 
bewees nog maar eens het fantastische 
Bam-festival in de AB te Brussel 50 Afn-
kaanse muzikanten die in België wonen 
zorgden er voor een spetterend spektakel, 
een hele zondag lang 

Hugo van Ransbeeck, 
Dendermonde 

^ W E D E R W O O R D ^ 

Schotelantennes 
Europa richtte reeds een aanmanings-
schnjven aan de Belgische regering tegen 
gemeenten die een gemeentehjke belas
ting heffen op schotel- en buitenanten
nes. 
Sinds enkele jaren proberen we in Halle 
de gemeentelijke belasting op buiten- en 
schotel-antennes nietig te laten verklaren. 
Verschillende kleine succesjes werden 
reeds bereikt, maar telkenmale botsten 
we op een weigering - om deze taks in te 
trekken - van de minister van Binnen
landse Zaken en van de provinciegou
verneur. 
De kleine succesjes omvatten o.a. een 
uitstel met 2 jaar die de stad heeft toe
gestaan en een definitieve vrijstelling 
voor de radio-amateurs. 
Eerder werd de hulp ingeschakeld van 
VU-europarlementslid Nelly Maes. Na 
moeilijke debatten heeft de vorige Eu
ropese Commissie toch een beslissing 
genomen. Ik ben in het bezit van het 
antwoord van commissaris Monti, een 
onafhankelijk Italiaanse liberaal, bevoegd 
voor de interne markt en belastingen. 
Hieruit blijkt dat hij volledig mijn ar
gumenten overneemt. 
Zo werd er reeds in '98 een aanma-
ningsschnjven gericht aan de Belgische 
regering. Deze werd opgeroepen om de 
nodige stappen te ondernemen naar de 
gemeenten die nog steeds een dergelijke 
taks hanteren. Maar als de Belgische 
gemeenten deze taks niet intrekken, 
dreigt een prejudiciële beslissing van het 
Europees Hof van Justitie in Luxemburg 
waardoor Belgié zou veroordeeld wor
den. 

Met andere woorden, alle inspanningen 
tegen deze verkeerde belasting van de 
Halse schepen van Financien Oscar De-
coster (CVP) zullen uiteindelijk beloond 
worden en het recht zal het halen. Uit
eindelijk heeft dit succes gevolgen voor 
alle gemeenten in Vlaanderen. Of hoe 
ook de koppigheid van ministers en gou
verneurs het uiteindelijk moet afleggen. 

Eric De Greef, 
VU-raadshd, Halle 

Privacy of 
soHdarHett? 
Eén procent van de uitgaven die aan de 
Balkanoorlog besteed worden, zou ge
noeg zijn om alle vluchtelingen uit Kos
ovo onderdak te bieden. Dat hoorden we 
een militair historicus uit Israel beweren 
in een reportage van Terzake van 6 april. 
Eén procent! Terwijl België aarzelt om 
enkele honderden mensen op te vangen 
en de EU 75.000 vluchtelingen kan plaat
sen in de verschillende lidstaten. Dat is 
nog geen 10% van het totaal aantal 
Kosovaren dat op de dool is. In dezelfde 

Terzake verklaarde een pastoor uit Loker 
die zelf Kosovaarse vluchtelingen in huis 
heeft, dat de solidariteit weg is. Dat de 
Belgen te veel gesteld zijn op hun privacy. 
Privacy? Solidariteit' Wat kunnen we dan 
doen' Onderdak bieden aan een Kos-
ovaars gezin misschien? We hebben plaats 
zat, dus waarom met. Neemt de overheid 
initiatieven waar kandidaat-gastgezinnen 
terecht kunnen' Niets daarvan. Er zijn er 
slechts enkele honderden en in het beste 
geval een paar duizend welkom in België 
en die worden dan liefst in gestruc
tureerde en gecontroleerde centra on
dergebracht. Dat laatste is begrijpelijk, 
maar slechts enkele honderdtallen' Dus 
neem ik zelf contact op met Buitenlandse 
Zaken, waar ik na ettelijke keren te zijn 
doorverbonden, uiteindelijk met een 
kluitje in het net gestuurd wordt. Ik moet 
later maar terugbellen, op de dienst In

formatie IS niemand aanwezig. Het is dan 
halftien m de ochtend. Ik bel terug en 
weer blijkt de „Infocel" onbemand, maar 
nu word ik doorverbonden met god-
weet-welke dienst. Een norse stem vertelt 
dat „Buitenlandse Zaken met bevoegd is 
voor het vluchtelingenprobleem, dat het 
ministerie zich met met humanitaire pro
blemen bezighoudt en voorstander is van 
diplomatieke oplossingen". Van gekra
keel tussen Jan Peeters en Luc Van den 
Bossche over de organisatie van de op
vang IS helemaal geen sprake, verzekert 
men mij. Ik moet maar naar het Rode 
Kruis of Oxfam of iets dergelijks bellen, 
bijt de geïrriteerde stem mij toe. „Bui
tenlandse Zaken heeft zich nog nooit met 
humanitaire problemen ingelaten". De 
man aan de andere kant klinkt bijzonder 
hautain. 

Ik neem contact op met het Rode Kruis en 
word doorverbonden met de dienst voor 
opvang van asielzoekers (02/627.34.52). 
Daar verneem ik dat een adressenbestand 
van kandidaat-gastgezinnen wordt aan
gelegd, die zullen gecontacteerd worden 
van zodra de voorziene centra in België 
volzitten. „En dat zit er dik in", zegt men 
mij. Ons adres wordt genoteerd en een 
vriendelijke stem zegt. „Bedankt me
vrouw". 

Marleen Finoulst, 
Boutersem 

Coxvde-suî Mer? 
Maandag 29 maart, rond 15u., bezocht ik 
de tentoonstelling van schilderijen, in
gericht door de Gezellen van de Europese 
Kunstverdienste in het Casino te Koksijde 
"Bad. 
Aan het onthaal zaten twee vrouwen en 
een man. Een vrouw stond recht en sprak 
mij aan in het Frans om een catalogus te 
kopen. In het Frans merkte ik haar op dat 
ze onbeleefd was en men altijd de taal van 
de streek eerbiedigt. 

Hierop ontstond een discussie. 
De twee anderen, die wel Nederlands 

spraken, mengden zich in het debat en tot 
besluit, wat ik ook verwachtte, was ik de 

onruststoker. 

Op het einde verliet de Franssprekende 

dame haar onthaalplaats, kwam naar mij 
toe, bracht de Hitlergroet, en snauwde 

mij toe: „Nazi. Koksijde een tweede 
Voeren'". 

Voor deze tentoonstelling ook tweetalige 

uitnodigingen, borden en opschriften in 

het Casino. 
M.S., Koksijde 

Zuilgebonden 
materie? 
De redactie van OCMW-vtstes publi
ceerde een interessant artikel in haar 
jongste nummer (maart '99 nr.1). Vol
komen terecht luidt ze de alarmbel. De 
jongste jaren wordt er immers een weinig 
frisse pohtiek van favoritisme gevoerd 
door de Vlaamse regering. Enkel voor
beelden. 
Oorspronkelijk werd er geen enkele ver
tegenwoordiger van de OCMW-sector 
opgenomen in de Gezins- en Welzijns-
raad. Nadien werd de belofte gedaan dat 
de eerste vervanging van een effectief lid 
de aanleiding zou zijn om het een en 
ander recht te zetten. Niets was echter 
minder waar. De eerste effectieve ver
vanging ging met naar een OCMW-ver-
tegenwoordiger maar wel - toevallig? -
naar een CM-pion. 

Het voorzittersschap van Kmd en Geztn 

werd onlangs - toevallig? - toegewezen 
aan een CM-zwaargewicht. 
Het thuiszorgdecreet bevestigt de 
machtsgreep van de ziekenfondsen, 
vooral de CM, op de extramurale zor-
gensector. Rest enkel nog het decreet op 
de privatisering van de maatschappelijke 
diensverlening om ook nog de rusthuis
sector in de schoot van Caritas te doen 
belanden, nadat dit reeds met de OCMW-
ziekenhuizen is gebeurd. 
Het belangrijkste is misschien wel het 
akkoord in het Vlaamse parlement over 
de Vlaamse zorgverzekering. Ten eerste 
gaat de volledige verwerking, met bij
horende vergoedingen, terug naar de zie
kenfondsen. Het gaat om vele miljarden 
ten bate van de toekomstige thuis- en 
instellingszorg voor voornamelijk bejaar
den. Dit IS echter een belangrijke taak 
voor de OCMW's maar de helft van de 
OCMW-aktiviteiten zal dan via de zie
kenfondsen worden betaald. We twijfelen 
er met aan dat dit ook zuilgebonden zal 
gebeuren. Door deze Vlaamse zorgver
zekering wordt dus de verzuiling nog 
maar eens bevestigd en versterkt. Het is 
duidelijk dat de Vlaamse regering er een 
zuilgebonden welzijnsbeleid op na houdt 

en dat zij de rol van de Vlaamse OCMW's 
met wil versterken. Hieruit blijkt ook dat 
de VU-mandatarissen meer dan ooit no
dig zijn om deze situatie, ook na 13 juni, 
te blijven volgen, en waar nodig, hun stem 
te laten horen. 

Jan van der Vleet, 

OCMW-raadshd VU 

Merksplas 

Logisch ingrijpen 
Velen vergeten dat misdadige leiders tot 
kalmte overreden met altijd vreedzaam 
kan gebeuren. (WIJ, 8 april jl. - Kosovo 

ontvolkt). Er was geweld nodig om het 
nazisme, de Japanse overheersing, het 
communisme, de invasie van Koeweit, 
enz... te stoppen Noodzakelijk geworden 
mihtair geweld en een bevrijdingsoorlog 
brachten toen vrede. Indien uit huma
nitaire redenen een gewapende ingreep 
gebeurt om het uitmoorden van etnische 
groepen door een misdadige dictator te 
stoppen dan ontstaat felle kritiek vanwege 
de fameuze kapiteins aan wal. 
Nooit heeft een oorlog duurzame vrede 
gebracht (wat met erg duidelijk is, of men 
daarmee de aanvaller of de humanitaire 
bevrijder bedoelt). Op zich zijn die pa
cifistische slogans goed en iedereen is er 
mee akkoord. Ze worden echter gebruikt 
in het verkeerde geval en op het verkeerde 
moment. Als men iemand moet doden om 
een belaagde weerloze te redden, zal men 
dit doen. Dat is logica! 
In de eerste plaats verwart men een aan
valsoorlog tegen een vreedzaam land, zoals 
in WO II het geval, met een tijdelijke 
militaire ingreep om de rust te herstellen. 
De oorlog in Koeweit kwam er om 
vreemde aanvallers het land uit te zetten. 
De deelnemende ordehandhavers trekken 
zich terug na herstel van de oorspron
kelijke toestand. 

De enige fout die een ordehandhaver kan 
maken, is zich door die onlogische kritiek 
laten beïnvloeden en met tot het einde 
door te gaan. Halfweg te stoppen wegens 
volledig misplaatste opmerkingen van 
mensen die zelf de feiten niet kunnen 
oplossen op een pacifistische wijze. Het is 
totaal verkeerd van verdreven mensen op 
te nemen in andere landen. Speek in de 
kaart van de verdrijver. Die mets liever vnl 
Verdreven mensen willen terug naar hun 
gebied. 

Ook in het humanitair betoon heerst er 
verwarring. Sommigen denken goed te 
doen met vluchtelingen tijdehjk in andere 
landen op te nemen. Dat klopt met en 
zorgt voor enorme verplaatsingsproble-
men' Materieel is men m staat om ze 
tijdelijk te huisvesten in goed uitgeruste 
kampen dicht bij de grens van de streek 
waar ze uit verdreven zijn. 

Willy Degheldere, 
Brugge 
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Jan Loones -
Vlaams parlement 

Wanneer we Jan 
Loones' (°1950) bio
grafie overlopen l<eert 
één vraag steeds weer 
terug 'Waar heeft hij 
nu weer gezeten?'. 
Zijn beste eigenschap
pen zijn tegelijk ook 
zijn slechtste, zin voor 
avontuur en het ver
mogen tot relativeren. 
Meer dan eens heeft 
de eerste schepen van 
Koksijde-Oostduin-
kerke (sinds 1995) im
mers boeiende bui
tenlandse avonturen 
beleefd. Jan zetelt al 

langer In de gemeenteraad van Koksijde-Oostduin-
kerke (sinds 1982) dan dat hij lid Is van de VU (1987). 
Twee jaar later kon hij voor die partij naar de Kamer en 
In 1991 ging hij naar de Senaat. Om er tot op heden te 
blijven. Bij de verkiezingen van 1995 haalde hij als 
lijsttrekker voor het Vlaams parlement bijna 6.850 
voorkeurstemmen, als derde op de senaatslijst waren 
dat er bijna 8.000 meer. Jan heeft zich in zijn politieke 
loopbaan bekwaamd in institutionele aangelegen
heden, in mensen- en volkerenrechten en In na
tuurbehoud. Hij lag mee aan de basis van het dui
nendecreet. Binnen de VU heeft hij naar eigen zeggen 
een radikallserende werking en hij hoopt dan ook dat 
de volgende verkiezingsuitslag België op zijn grond
vesten zal doen daveren. 
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Geert Lambert - Kamer 

Ondanks meer 
dan 4.000 voor
keurstemmen 
haalde Oosten-
denaar Geert 
Lambert bij de 
vorige verkiezin
gen en op de
zelfde plaats op 
dezelfde lijst 
géén kamerzetel 
binnen. Op 13 
juni doet deze 
advocaat op
nieuw een gooi 
naar een groen 
fluwelen zitje in 
Brussel. Deze 

keer heeft Geert wel al meer politieke ervaring 'op het 
terrein'. sinds oktober 1996 is hij schepen van Cultuur 
in Oostende. Niet alleen Cultuur interesseert deze 
jongeman, ook Justitie en Buitenlandse Zaken en 
Europa kunnen zijn aandacht wegdragen. Niet echt 
verwonderlijk- het was Jaak Vandemeulebroucke die 
Geert wist te overhalen. ,,Met name het ongebonden 
karakter van de beweging trok me enorm aan" zegt 
hij. Later zou hij nog enkele jaren voor Jaak gaan 
werken. Al op z'n 16de werd Lambert lid van de VU, 
later zou hij het tot VUJO-voorzltter schoppen, een 
boeiende periode waar hij graag op terugkijkt, in zijn 
vrije tijd leest Geert wel eens een boek van Herman 
Brusselmans of Hugo Claus, bij voorkeur wanneer hij 
met een zeilbootje ergens ongestoord op volle zee 
ronddobbert. En als hij eerste minister wordt? „Dan 
zal Ik de koning eens goed mijn gedacht zeggen" 
klinkt het vastbesloten. 

Binnenkort hebben alle politici weer een 

bord voor hun kop 

© 

Moeder, waarom leven wij na meer dan 

20 jaar nog altijd niet anders? 
© 

Hoeveel verdienen Lernout&Hauspie 
met dat computerstemmen? 

© 
'Wij bouwen met de bisschop' wordt 

stopgezet. 
En in Opgrimbie? 

• VERKIEZINGEN 1999 • 

Deze week maken we kennis met Ivan 

Bonte 'de vijf' van de kamerlijst. Deze 62-
jarige aannemer in dakwerken woont in 
leper. Het Vlaams-nationalisme zit hem 
van kindsbeen af in het bloed: vader, 
maar meer nog moeder, waren Vlaams-
gezind. Het verwondert dan ook niet echt 
dat Ivan zich begin jaren '60 aansluit bij 
de VU. „Uit Vlaams-nationalistische 
overwegingen, dat spreekt. Het was en is 
de enige partij die me aanspreekt." 
„België is een artificieel land dat de 
Vlamingen veel heeft doen afzien. Soms 
denk ik dat Vlaanderen beter met Ne
derland was gefuseerd." Bonte spreekt 
ook over de ongecontroleerde geldstro-

Ivan Bonte, vijfde plaats Kamer. 

vorige provinciale verkiezingen in 1994 
verzamelde hij liefst 1.250 voorkeurstem
men. „Bij de vorige gemeenteraadsver-

De vu is 
mijn partij 

men van Vlaanderen naar Wallonië: „Ik 
had liever gezien dat Vlaanderen on
afhankelijk was. Dan zouden we aan de 
Walen een lening kunnen toestaan. Nu 
krijgt Wallonië veel geld van de federale 
regering waarop niet de minste controle 

GEEN ARRIVIST 

Het is Ivans eerste keer op een nationale 
lijst. „Vorig jaar hebben Jan Loones en 
Geert Lambert mij dat gevraagd. Ik heb 
me echt niet opgedrongen. Als ik de partij 
met mijn steun kan helpen, dan is het 
voor mij goed." En Ivan kan rekenen op 
flink wat bolletjes achter zijn naam: bij de 

kiezingen was ik rechtstreeks verkozen, 
maar ik heb onmiddellijk gevraagd om 
terug te mogen zetelen als OCMW-raads-
lid. Dat doe ik nu al bijna 14 jaar en ik 
voel me er goed bij. Je staat er dichter bij 
de mensen dan in de gemeenteraad en ik 
vind dat je er meer concrete dingen kan 
doen." Het OCMW in leper is een voor
beeld in Vlaanderen, zo blijkt. „We heb
ben tal van Vlaamse pilootprojecten ge
had. Sinds enige jaren zijn we bezig met 
een 'Weer werk'-project en een 'Sociaal 
VerhuurKantoor'-project. Bij het eerste 
laten we langdurig werklozen, die geen 
kans meer hebben in het gewone ar
beidscircuit, oude woningen renoveren. 

14 

Vlaams Parlement 

1. Jan Loones (Oostdumkerke) 
2. Wilfned Vandaele (De Haan) 
3. Danielle T'Jonck (Alveringem) 
4. Noël De Gryse (Admkerke) 
5. Hella Clarysse (Oostende) 
6. Gilbert Beirens (Gistel) 
7. Ludwig Boussemaere (leper - ID2I) 

Opvolgers 

1. Rosa Lemout (Wervik) 
2. Jan Colaert (Diksmuide) 
3. Greet Opstaele-Soete (Middelkerke) 
4. Paul D'Hondt (Poperinge-Watou) 
5. Els Sioen (Koekelare) 
6. Geert Lambert (Oostende) 

Kamer 

1. Geert Lambert (Oostende) 
2. Danny Hoorelbeke (Diksmuide - ID21) 
3. Erna Cavyn-Delancker (Oostdumkerke) 
4. An-Marie Breem (Gistel) 
5. Ivan Bonte (leper) 

Opvolgers 

1. Rita Declerck-Gantois (Koksi|de) 
2. Filiep Goudeseune (Langemaik) 
3. Lode Maesen (Middelkerke) 
4. Werner Vanoverschelde (Veurne) 
5. Sanne Vantomme (Wervik - ID21) 
6. Marleen Alleman (Vlamertinge) 

Woord van het ogenblik: 

'mediamoment' 
© 

VU&ID met zeven-mijlslaarzen naar de 
kiezer ? 

© 
- Eliane Liekendael is beroofd van haar 

handtas. 
-I- En ze kon nochtans zo hard lopen! 

Die verhuren we - met instemming van de 
eigenaar - daarna aan een sociale prijs. 
Beide projecten zijn onafhankelijk, maar 
werken wel samen. Er zijn overigens 
nogal wat mensen die na deelname aan 
zo'n project opnieuw werk vinden. Het 
doet goed die mensen te kunnen hel
pen." 

Ivan zal in de komende campagne niet 
deur-aan-deur gaan voor een stem. Maar 
de politieke microbe heeft hem al goed te 
pakken. „Je zit in zo'n partij en je blijft 
erin. Je kan niet zonder. Ik denk wel niet 
dat je politiek kan leren: wie er niet voor 
geboren is, die krijgt de microbe nooit. 
Het moet in je zitten. Als de VU verliest, 
dan slaap ik enkele nachten niet." Had hij 
bij een andere partij niet meer carrière 

kunnen maken? „Ik ben door anderen 
gevraagd" luidt het antwoord. „Ik had 
mogelijk schepen kunnen worden. Maar 
ik heb het niet gedaan. Ik ben geen 
arrivist. Neen, de VU, dat is mijn par-
tij." 

(gv) 

jQesomschrUving 
oostenae-veurne-
DiKsmuide-ieper 

Op 21 mei 1995 telde GVD! 
268.294 Ingeschreven kiezers. 
Van de 7 in GVD! te verdelen zetels 
voor het Vlaams parlement haalde 
de VU er geen binnen. De partij 
haalde 8,62% van de stemmen en 
haalde daarmee de vierde plaats. 
Grootste was de CVP (27,79% - 2 
zetels), vóór de SP (24,66% - 2 
zetels) en de VLD (22,28% - 2 ze
tels). Het Vlaams Blok (7,96% - 1 
zetel) en Agaiev (5,09% -O zetels) 
sloten de rij van de grote partijen. 
Van alle stemgerechtigden 
stemde er 9,28% blanco of on
geldig. 
Van de 5 in GVDl te verdelen zetels 
voorde Kamer van Volksvertegen
woordigers haalde de vu er géén 
binnen. De partij haalde 6,4% van 
de stemmen en stond daarmee op 
de vijfde plaats. Grootste was de 
SP (28,9% - 2 zetels), vóór de CVP 
(26,5% - 3 zetels) en de VLD (22,7% 
- 2 zetels). Het Vlaams Blok was 
vierde (7,7% - O zetels) en Agaiev 
(4,7% - O zetels) sloot de rij van de 
grote partijen. Van alle stemge
rechtigden stemde er 7,98% 
blanco of ongeldig. 

CAM PAC N ESECRETARIAAT 
Hilde Laheye, Aartshertogstraat 4, 
8400 Oostende, tel&fax 
059/50.52.77. BIJ voorkeur tussen 
10u. en 12u. in de voormiddag. 
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,,De CVP moet ermee ophouden om mensen voortdurend in 
vakjes te steken. Het kan niet langer dat, bij het samensteiien van 
verkiezingslijsten, enkel een jonge vrouw van NCMV-strekking uit Deurne 
in aanmerking kan komen voor een goede plaats. Het wordt hoog tijd dat 
we de juiste man of vrouw op de juiste plaats zetten, omwille van de 
capaciteiten of van de inzet van de betrokkene, en niet omdat hij/zij 
toevallig in de tekening past." Mare Van Peel opeen CVP-congresin1995, 
geciteerd door Radikaal, maandblad voor de CVFjongeren, van maart 
1999. 

„Overtuig Nederlanders dat ze beter met een Vlaming werken 
om in Frankrijk succesvol te zijn. Complimenteer hen tegelijk met het feit 
dat ze erin geslaagd zijn om op enkele jaren tijd de Ardeense winkeliers 
Nederlands te leren (...). in alle geval: Vlamingen waren daar na decennia 
nog niet aan toe. (...) Soit, hoe het ook zij, de Nederlanders dragen bij tot 
het vervlaamsen van België en dat kunnen de Vlamingen hen niet kwalijk 
nemen."Gelezen in/nfermetf/a/r, weekblad voor de Actieve Professional, 
van 7 april 1999. 

„Hoeveel politici storten zich vandaag niet op de kranten die de 
resultaten van een enquête naar de kiesintenties van de bevolking 
publiceren? Velen onder hen geloven wel niet dat de voorspellingen juist 
zijn, maar dat belet hen niet somber te kijken als hun partij een minder 
gunstig resultaat schijnt te behalen dan bij de vorige peiling en 
optimistisch te lachen in het tegenovergestelde geval." Wijlen Bob Gijs, 
gewezen CVF ŝenator en opiniepeiler van Dimarso, in Nucleusvan maart 
1999. 

„Je kan maar beter geregeerd worden door politici die cartoons 
verzamelen dan door dictators die de steden volhangen met huizenhoge 
geschilderde portretten van zichzelf, zoals in Iran en Irak." Erik Meynen, 
politiek cartoonist, in P-Magazine van 7 april 1999. 

„Maintenant, on ne peut nier les forces centrifuges. Une 
anecdote, éclairante: en regardant a la television Ie tour de flandre, j'ai 
été frappe par Ie nombre de drapeaux flamands. Par centaines: je n'al 
jamais vu ga. Cela traduit unétatd'esprit."ChariesJanssens,kameriidPS, 
in Le Matin van 8 april 1999. 

- „Om vlug Belg te worden moetje goed kunnen voetballen of 
'uitblinken in een andere topsport. (...) Dossiers van bekende sportlui 
worden merkelijk sneller behandeld." Greta Craps, secretariaat Na
turalisatiecommissie van de Kamer, in HetBeiang van Limburg van 9 april 
1999. 

In debat 
Vrijdag 16 april 

• Politieke debatavond te Erpe-Mere, 
Org.: Jeugdhuis Dido. M.m.v. Jan Cau-
dron. 

Maandag 19 april 

• Verkiezingsdebat over o.a. de moge
lijkheid van een nieuwe communau
taire ronde. Om 20u. in 't Landhuis, 
Beversesteenweg 578 te Roeselare. 
Org.: WB-Roeselare. M.m.v. Geert 
Bourgeois. 

Dinsdag 20 april 

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

Woensdag 21 april 

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

• Economisch debat Comité voor Eco
nomische en Financiële Informatie Ru-
pelstreek-Boom, 20u. Feestpaleis, Ko
lonel Silvertopstraat 15 te Boom. 
M.m.v. Fons Borginon. 

• Debat 'Geldstromen van Vlaanderen 
naar Wallonië: een mythe?'. M.m.v. 
Geert Bourgeois. Om 20u. in Salons 

Cortina te Wevelgem. Org.: Jonge Ka
mer-Menen. 

Donderdag 22 april 

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

Vrijdag 23 april 

• Verkiezingsdebat over de partijpro
gramma's. Om 20u. in CC 't Hofland, 
Oude Lichterveldsestraat te Ardooie. 
Org.: Vlaamse Volksbeweging Ardooie 
& Koolskamp. M.m.v. Geert Bour
geois. 

• Politiek debat over „Het nationale ho-
mobeleid". Om 19u.30 in de zalen van 
de Socialistische Mutualiteiten, Sint-
Jansstraat 32 te Brussel. Gratis toegang. 
M.m.v. Vmcent Van Quickenborne. 

c» Info over debatten met medewerking 

van Patrik Vankrunkelsven bij Ca

milla Geerts, 02/219.49.30. M.m.v. 

Bert Anciaux: Eva Clarysse, 

02/223.39.33. Andere parlementai

ren: Koen rSijen, 02/219.49.30. 

c& WTf neemt graag debatnieuws op 

waaraan W-mensen actief deelne

men. Seintje naar Hilde De Leeuw. 

Bij de Gentse uitgeverij Scoop ver
scheen enl<ele weken geleden een 
boek over verkiezingscampagnes van 
de afgelopen halve eeuw. 'Vijftig jaar 
stemmenmakerij' titelt auteur Hugo 
De Ridder niet zonder Ironie. In zijn 
jongste boek ontleedt de oud-com-
mentator van De Standaard alle 17 
(nationale) verkiezingscampagnes die 
de kiezer tussen 1946 en 1995 uit
nodigden tot de 'beste' stem. 
De selectie verkiezingsaffiches die in 
het boek zijn opgenomen, biedt de 
lezer een staalkaart van de politieke 
communicatie sinds de TWeede We
reldoorlog. Een merkwaardige reeks, 
met bekende klassiekers als Ceen 
avonturen, Van Acker moet voortbe-
sturen (BSR 1958), Met deze man 

kiezingen". ,,Want", zo luidt het, „de 
echte inzet van de verkiezingen bleef 
voor de doorsneekiezer bij herhaling 
vertorgen." 
BV's in de politiek noemt De Ridder een 
fenomeen van alle tijden, en tussen-

50 jaar campagnes 
wordt het anders (de Tindemans-af-
fiche, CVP, 1974), Nietu, maar de staat 
leeft t}oven z'n stand (PW, 1981) en 
We willen er met z'n allen op voor
uitgaan (SR 1987). 
Vlaams-nationalisten herinneren zich 
ongetwijfeld VU-slogans als Federa
lisme: klare afspraken, goede buren 
(1968), Gedaan met geven en toe
geven (1977), Werk en zekerheid door 
een Vlaamse Staat (1981) en Vlaan
deren zonder de Volksunie? 300.000 
maal neen! (1995). 
Welke conclusies trekt Hugo De Ridder 
na vijftig jaar stemmen ronselen? 
„Slechts zelden waren de grote po
litieke thema's van een regeerperiode 
de inzet van de voorafgaande ver

door lanceert hij de stelling dat de 
winnaars of verliezers van de verkie
zingen niet de zondagmorgen in het 
stemlokaal worden aangeduid, maar 
de zondagavond in de televisiestu
dio's. De jongste twintig jaar, met uit
zondering van 1985, hebben de ver
liezers van de verkiezingen de rege
ringscoalitie gevormd. 
Nog even en er is duidelijkheid over het 
nog toe te voegen hoofdstuk over 'de 
moeder van alle verkiezingen' op 13 
juni 1999. In afwachting daarvan kan u 
met De Ridder even terugblikken op 
hoe het allemaal was. 
C&- Vijftig jaar stemmenmakerij. Hugo 

De Ridder Uitg. Scoop - Cent. 1999. 
190 biz. 495 fr. 
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De kiezer beslist toch 
„Vorige keer ging die zetel net aan onze neus 
voorbij. Dit keer 1244 stemmen extra, meer 
moet dat niet zijn - en we halen ook in 
Bommerskonte die derde zetel." in elke po
litieke stamkroeg krijg je dezer dagen soort
gelijke sterke politieke verhalen te horen. 
Alleen geboren dwarsliggers proberen toch 
wat weerwerk te bieden met vragen naar de 
wil van de kiezer. Want dat kan toch echt wel 
eens verkeerd lopen. 
Vorige keer bijvoorbeeld, toen iedereen, ook 
ondergetekende, er rotsvast van overtuigd 
was dat van de 'Agusta-SP' niet veel meer zou 
overblijven. De kiezer besliste er anders over. 
Of met de verkiezingen van 1968. Toege
geven, dat is de Belgische politieke pre
historie, maar de geschiedenis kan ons nog 
altijd iets leren. 
Driejaar vroeger, in 1965 bezorgde de Bel
gische kiezer de toenmalige liberale Shoe-
Post-fabrikant Omer Vanaudenhove een 
ronduit historische overwinning. De grote 
liberale voorman uit DIest - dezelfde die ooit 
ophef maakte met zijn uitspraak 'dat men er 
na de ooriog niet genoeg tegen de muur had 
gezet' - , had de aloude tot op de draad 
versleten antiklerikale liberale partij omge
doopt tot de PVV-PLP Met de deuren wijd 
open voor anderen dan alleen maar verstokte 
papenvreters. Hij kreeg daarvoor van de kie
zer een opmerkelijke beloning: zo'n 470.000 
nieuwe kiezers, goed voor 28 zetels extra In 
de Kamer van Volksvertenwoordigers. Dat 
succes resulteerde na een korte omweg met 
de regering-Warme/in het rooms-blauwe ka

binet Vanden Boeynants-de Ciercq üat even
wel twee jaar later struikelde over 'Ipuven-
Vlaams'. 
Omer uit Diest, een fundamentalistisch bel-
glcist was er van overtuigd dat de kiezer dat 
extremistisch communautair gedoe niet 
meer slikte. Er zijn er vandaag nog die dat 
denken! Hij pakte uit met een Belgische 
tricolore PW-baksteen met de slogan 'Zij 
breken af Wij bouwen op'. Voor de toen
malige Volksunie voldoende inspiratie om 
van de PVV de 'Pest Voor Vlaanderen' te 
maken. 
Het werd voor Omer en zijn PW-PLP een 
misrekening: in Vlaanderen verioor hij 4 Ka
merzetels, maar in Wallonië zorgden nieuw
komers uit katholieke hoek voor een winst 
van toch nog 4 volksvertegenwoordigers. De 
VU mocht 8 man extra naar de Kamer sturen, 
de Kamerfractie telde nu 20 man. Het pas 
opgerichte federalistische, maar Intussen al 
lang vergeten Rassemblement Wallon kwam 
voor het eerst In de Kamer, meteen goed 
voor een 7 man sterke 
fractie terwijl het Brus
selse FDF twee zetels 
winst boekte. 
De kiezer koos dus voor 
'zij die afbreken'. Tenmin
ste volgens de blauwe 
Omer. Terioops, dit ge
beurde op 17 Juni ^968. 
De kiezers beslissen straks 
op I3junl... 

Mare Platel 
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T ndien men op deze manier verder aanmoddert 

met de praktische uitvoering van het 

Octopusakkoord, dan krijgen we een totaal 

gedemotiveerd politiekorps en dreigt de hele 

politiehervorming af te springen." Dat zegt Vö-

kamerlid Karel Van Hoorebeke die voor de VU aan 

de Octopusonderhandelingen deelnam. 

Op 24 mei 1998 ondertekenden de meer
derheidspartijen en VU, VLD en PRL-
FDF het Octopusaki<oord. Voor de VU 
tekende o.m. kamerlid Karel Van Hoor

ebeke de nieuwe politiestructuren uit. 
Het nieuwe pohtiemodel zet het oor-
spronkehjke regeringsplan op de heUing. 
Volgens toenmaHg minister van Binnen
landse Zaken Louis Tobback (SP) hoorde 
de rijkswacht binnen een sterk hiërar
chische en gecentraliseerde structuur de 
plak te zwaaien. De oppositiepartijen 
draaiden deze redenering om. Voortaan 
treedt de politie op binnen een sterk 
uitgebouwd lokaal of bovenlokaal niveau 
en een afgezwakt federaal niveau. Nadat 
de rijkswacht werd gedemilitariseerd, is 
het korps de facto afgeschaft en wordt het 
opgenomen binnen één geïntegreerd po-
htiekorps op twee niveaus. Deze ver
regaande hervorming werd onlangs via 
22 wetsartikelen in de Kamer van Volks
vertegenwoordigers goedgekeurd. 

Heel wat minder vlot verloopt 
de uitvoering van het Octopu
sakkoord. Vooral binnen de ran
gen van de (voormalige) rijks
wacht en zeker binnen deze 
van de BOB, is er grote on
gerustheid ontstaan omwille 
van het zogenaamde eenheids-
statuut. 

Karel Van Hoorebeke: „Uit heel wat 
contacten die ik en collega Geert Bour

geois met de politiediensten hadden, 
blijkt dat deze het nieuwe politiemodel 
ondersteunen. Ook de rijkswacht is ervan 
overtuigd dat er iets moest gebeuren. We 
moeten de principes, de structuur en de 
filosofie van het nieuwe politiemodel 
behouden. Het diep gewortelde onge
noegen bij BOB en rijkswacht heeft wei
nig vandoen met het eigenlijke, nieuwe 
politiemodel. Het is vooral het gevolg van 
de manier waarop de federale regering of 
de meerderheidspartijen het Octopusak
koord wilden uitvoeren. In feite hoorden 
eerst de concrete taken van de lokale en 
federale politie vastgelegd te worden. Pas 
nadien kon men praten over middelen, 
mankracht en personeelsstatuut. Onder 
druk van de Franstalige socialisten heeft 
de regering deze nochtans logische werk
wijze verlaten. Om electorale redenen 
wilde de PS eerst het financieel statuut 
van de politiediensten regelen. Daartoe 
werd de ambtelijke werkgroep De Witte 

opgericht. Daarmee schakelde de rege
ring ook het parlement en de oppo
sitiepartijen uit. Minister van Binnen
landse Zaken Luc Van den Bossche (SP) 
weigerde bovendien de politiediensten 
behoorlijk m te lichten. De BOB en de 
rijkswacht hebben hem dat zeer kwalijk 
genomen. Overigens dreigden de op
positiepartijen, die het Octopusakkoord 

mee onderhandeld hebben, ook m de 
brokken te delen. Daarom hebben we een 
brief naar premier Dehaene gestuurd 
waarin we eisen bij de uitwerking van het 
akkoord betrokken te worden. Dehaene 
is daarop ingegaan, in weerwil van Van 
den Bossche die wou dat enkel de uit
voerende macht over het personeelssta
tuut zou beslissen." 

Wat moet er aan het perso
neelsstatuut veranderd wor
den? 

K. Van Hoorebeke: „De ambtelijke werk
groep De Witte is volledig verkeerd te 
werk gegaan. De werkgroep nam de 
huidige wedden als uitgangspunt. Daarbij 
hield men geen rekening met avond- en 
weekendvergoedingen. Het is slechts 
door deze vergoedingen dat de rijkswacht 
op gelijke financiële hoogte kwam als de 
politie. Omdat de werkgroep enkel re
kening houdt met de basiswedden, zou de 
rijkswacht binnen de geïntegreerde po-
litiestructuur minder verdienen dan de 

politie. Hetzelfde geldt voor de BOB 
tegenover de gerechtelijke politie. Komt 
daar nog bij dat gemeente- en gerech
telijke politie over veel meer doorstro-
mingsmogelijkheden beschikken. Het is 
nochtans overduidelijk dat de BOB in het 
verleden meer werk presteerde dan de 
GE Bovendien bepaalt het financieel sta
tuut ook de hiërarchische positie die men 
zou innemen. Op die manier zouden BOB 
en rijkswacht hiërarchisch onder de po
litie en de GP komen te staan. Alle hogere 
posten zouden door de gemeentepolitie 
ingenomen worden. Zelfs een adjudant 
van de rijkswacht zou binnen de ge-

Defederalisering 
politie en Justitie 

in zicht 
integreerde politie onder een bepaald 
aantal politiemensen staan. Dat is in
derdaad onaanvaardbaar. Rijkswacht en 
vooral BOB voelen zich sterk onder
gewaardeerd. Dat zit psychologisch zeer 
diep, in die mate dat wij voelen dat de 
nieuwe politiedienst totaal gedemoti
veerd zal raken. Op die manier kan de 
volledige doelstelling van de politieher
vorming teniet gedaan worden of moet ze 
opnieuw onderhandeld worden. Dat 
moet absoluut vermeden worden. De 
verschillende graden bij gemeentepolitie, 
rijkswacht, GP en BOB moeten verdwij
nen. We denken aan een gelijkschakeling 
van wedden. De vraag is of dit nog voor 
verkiezingen kan doorgevoerd worden. 
Ik denk het niet." 

Ongeveer 19.000 lokale of ste
delijke politiemensen en het 
merendeel van de huidige 
8.500 rijkswachters zouden sa
men binnen hoogstens 200 lo
kale of bovenlokale politiekorp
sen werken. Een dergelijke ver
sterking van het lokale politi
onele niveau houdt een na
drukkelijke decentralisering 
van de politiediensten in. 

K. Van Hoorebeke: „Ja, al lag dat bij de 

andere partijen niet in de bedoeling. Het 

gmg er om een optimale basispolitiezorg 
uit te bouwen. De facto komt dit na
tuurlijk op een decentralisering van de 
politiediensten neer. Voorheen was de 
rijkswacht een louter federale aangele
genheid. Voortaan zullen de lokale ge-
integreerde politiediensten onder het toe
zicht van de burgemeester staan. De ge
meenteraad blijft bevoegd wanneer het 
gaat over één gemeentelijke politiezone. 
Indien bovengemeentelijke politiezones 
worden opgericht, dan is de politieraad 
bevoegd. Onze betrachting is geweest om 
alle partijen vertegenwoordigd in de ge
meenteraden, ook in de politieraden te 
laten zetelen. De andere partijen zijn daar 
niet willen op ingaan en verkozen de 
getrapte verkiezing, zodat we in heel wat 
politieraden uit de boot zullen vallen. Dat 
vinden we een democratisch deficit." 

De lokale politie wordt ver
sterkt en de federale afge
zwakt. Is dat een voorbode van 
de defederalisering van de po
litiediensten? 

K. Van Hoorebeke: „In elke politiezone 
moeten veiligheidsplannen voorgelegd 
worden. In Gent of Antwerpen zal men 
daarbij andere accenten leggen dan in 
Luik of Namen. Op die manier evolueren 
we sowieso naar een verschillende aan

pak in Noord en Zuid. De stap naar 

defederalisering van politie én Justitie is 

gezet, niet spectaculair, maar wel doel

treffend. Op dat vlak hebben we vast en 

zeker onze slag thuisgehaald. En in ons 

veiligheidsplan pleiten we voor de de

federalisering van politie en Justitie." 

» De minister van Binnenlandse 
Zaken moet de voorgelegde 
veiligheidsplannen goedkeu
ren. Een Waalse minister kan 
zich In de federale regering te
gen een veiligheidsplan in 
Vlaanderen verzetten. 

K. Van Hoorebeke: „Dat is theoretisch 
mogelijk. Wij vonden dat de lokale au
tonomie moest gevrijwaard worden en de 
eindbeslissing niet bij de federale minister 
mocht liggen. De Vlaamse socialisten 
hebben dat tegenhoudert. Het einddoel 
moet zijn dat de Vlaamse minister van 
Binnenlandse Aangelegenheden daarover 
moet beslissen. Trouwens, wat zal er in de 
toekomst nog federaal worden geregeld? 
Vergeet niet dat gespecialiseerde federale 
taken als zware criminaliteit op termijn 
door Europa zullen overgenomen wor
den. Bovendien zal ook de lokale re
cherche proberen de criminaliteitsbestrij
ding naar zich toe te trekken. Momenteel 
heerst de grootste verwarring over de 
taakverdeling tussen lokale en federale 
politie. Er bestaat ook geen duidelijkheid 
over de macht van de commissaris-co
ördinator die de doorstroming van in
formatie en onderzoeken mogelijk moet 
maken. Wij willen alvast vermijden dat 
deze functie een vrijbrief inhoudt om de 
macht van de federale politie te ver
sterken. Belangrijk om weten is wie, wat, 
wanneer zal uitvoeren en hoe de sa
menwerking tussen lokale en federale 
politie in elkaar zit. Dat is veel fun
damenteler dan het aantal politiemensen 
opvoeren. In ons veiligheidsplan staat dat 
we geen bijkomende politie willen. Wel 
moeten de taken herverdeeld en meer 
middelen vrijgemaakt worden. Met even
veel politiemensen en minder admini
stratie moeten meer interventies mogelijk 
zijn. En als een Waals minister zich tegen 
een veiligheidsplan uit Vlaanderen zou 
verzetten? Tja, dat zou dat een goede 
zaak zijn, daarover zou heel wat com
motie ontstaan, wat de splitsing van po
litie en Justitie in de hand werkt." 

(evdc) 

In de Octopus-
akkoorden 
ziet vu-
kamerlid 
Karel van 
Hoorebeeke 
een voorbode 
van de 

defederalisering 
van politie en 
Justitie. 
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