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W e gaan met zeer veel 
vertrouwen en optimisme naar 
de verkiezingen, zo verklaarde 

alliantievoorzitter Bert Anciaux tijdens de 
druk bijgewoonde persconferentie, verleden 
week vrijdag, over het lijvig 
verkiezingsprogramma van VU&ID. In dat 
programma staan meer dan 500 concrete, 
vaak nieuwe ideeën. Zo wordt aangestuurd op 
één rechtbank per arrondissement, gratis 
toegang tot de huisarts en een zero-
tolerantiebeleid tegenover bedrijven die de 
milieuwetten overtreden. 

Anciaux beklemtoonde dat het gesprek 
met de bevolking niet op 13 juni mag 
ophouden. Pas dan kan een begin gemaakt 
worden van een Nieuw Vlaanderen en een 
Nieuw samenleven. „Wij staan er op om ook 
na de verkiezingen de dialoog met de bevolking 
in stand te houden. De alliantie legt een grote 
luisterbereidheid aan de dag, wij nemen de 
bevolking ernstig", aldus Anciaux. 

Mare Platel, hoofd van de VU-
studiedienst coördineerde het verkiezings
programma. Het is, aldus Platel, in 
samenspraak met heel wat onafhankelijke 
deskundigen opgesteld. Hij loofde ook de 
samenwerking tussen VU en ID21. „Het 
programma vormt het bewijs van de 
levensvatbaarheid van de alliantie. Wegeven 

antwoorden die gedragen worden door het 
diepgeworteld volksnationaal gevoel van de VU-
militanten en door de doorgedreven strijd voor 
meer integrale democratie van de ID-partners." 

Het 190 blz. tellende verkiezingspro
gramma van VU&ID is een toekomstgericht 
draaiboek voor de 21ste eeuw. De alliantie gaat 
met vijf grote thema's de dialoog met de 
bevolking aan. Er wordt gepleit voor radicale 
democratie: „Een politiek die luistert, vindt het 
goede antwoord." Het integraal federalisme 
betekent „dat Vlaanderen moet kunnen doen 
wat het wil doen." Een rechtvaardig en 
efficiënt bestuur moet vermijden dat de burger 
van het kastje naar de muur wordt gestuurd. 
Bij een economie op mensenmaat wordt 
rekening gehouden met ieders vaardigheid en 
waardigheid. Een kwaliteitsvolle samenleving 
kan dt gewonde samenleving doen veranderen 
in een gezonde samenleving. 

Omdat de VU tijdens de vorige 
verkiezingen nipt naast enkele zetels greep, 
hoopt men deze keer het aantal kamerzetels 
van 5 naar 9 op te trekken. De alliantie denkt 
het aantal Vlaamse parlementszetels van 9 
naar 14 te kunnen opdrijven. In de Senaat 
wordt uitgekeken naar een gecoöpteerde 
zetel, in het Europees parlement naar een 
bijkomende zetel (lees ook blz. 3 en 4). 
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Het is nuttig om de landioarten met de 
evoiuties die de Ball<anlanden hebben 

meegemaakt aandachtig te bel<iji<en. Daaruit 
i<an worden afgeiezen hoe de droom van een 
groot Servië overdreven proporties aannam 
om tenslotte, in nauweiijl<s tien jaar, tot een 
derde te verschrompelen. Aan de basis van 
deze afgang liggen vele oorzaken. Op de 
eerste plaats de drang van volkeren om uit 
een kleurloze federatie te stappen. Een land 

De dreigementen van Slobodan Milosevic 
haalden niets uit, toch streefde hij voor 
Joegoslavië een plaats op de landkaart na. 
Zijn nieuwe bondsrepubliek bestond nog en
kel uit de deelrepublieken Servië en Mo-
tenegro en de provincies Vojvodina en Kos-
ovè waarvan hij de autonomie drastisch be
knotte. Dat laatste met de gekende ge
volgen, want Milosevic had geen oren naarde 
vele waarschuwingen. 

Nu aan tafel! 
dat weliswaar met eigen vlag en hymne 
aanwezig was op de internationale scene 
(o.m. op de sportvelden), maar ondertussen 
niet naliet om de vele inwonende culturen te 
verdonkermanen. Dit kon lange tijd duren 
dankzij het grote gezag dat Josef Broz Tito 
vanuit Belgrado uitoefende. De Kroaat was 
daarin gelukt mede door de eigenzinnige 
communistische koers die hij los van Moskou 
volgde. Na zijn dood ontstond een vacuüm 
waahn, mede door de implosie van de Sovjet
unie en de val van de Muur, de vele do
minoblokjes vielen. In enkele jaren tijd haak
ten Slovenië, Macedonië en Kroatië af, en na 
een bittere oorlog en moeilijke onderhan
delingen ook Bosnië-Herzegovina. 

Omdat een militair ingrijpen de slechtste 
oplossing is, werd tot het laatst met lucht
aanvallen gewacht. Die zijn er nu, en geen 
klein beetje. Een paar weken terug schreven 
wij dat Servië niet „tot de laatste brug" 
gebombardeerd hoeft te worden, dat Mi
losevic niet moet worden vernietigd maar dat 
hij naar de onderhandelingstafel moet wor
den gebracht. Gedaan met de etnische zui-
venngen dan praten! 
Als dit kan bereikt worden door de onmid
dellijke stopzetting van de bombardementen 
dan moet dat zo vlug mogelijk gebeuren. 
Deze beslissing zal van de politieke leiders 
moeten komen, want het ziet er niet naar uit 
dat Navo-commandant Wesley Clark daar een 

voorstander van is. Zijn heerszuchtig op
treden in de Vietnamoorlog leeft nog door in 
de herinnering van veel diplomaten. 
Ja, wij zijn voor de stopzetting van de bom
bardementen. Daar zijn vele goede redenen 
voor. De voornaamste, wij herhalen het, om
dat oorlog de slechtste remedie blijft. 
Na vijf weken van luchtaanvallen moet nu 
een stand van zaken openbaar gemaakt wor
den, en niet ais het de Navo belieft. Daarvoor 
is echter een staakt-het-vuren nodig. Nu 
eenzelfde vraag door de Joegoslavische vice-
premier Vuk Draskovic werd gesteld mag de 
Navo niet langer twijfelen en het commando 
terug aan dhr. Solana geven. 
Men moet de bombardementen met hebben 
geteld om te weten hoe onmetelijk groot de 
schade in Sen/ië en Kosovè moet zijn. Hoe 
hardnekkig Milosevic ook is, toch kan hij niet 
volhouden dat er niks aan de hand is Vanuit 
deze vaststelling moeten ook de woorden -
„ ..stophetvoorliegenvandebevolking.. " -
van Draskovic begrepen worden 
De Servische vice-premier weet dat de Navo 
doorgaat met bombarderen (dat werd beslist 
op de Navo-top), dat Rusland onvoldoende 
over de brug komt en dat de EU-landen 
embargo's hebben ingesteld. Ook Servië kan 
een eindeloze kruisweg naar de totale ver
nietiging niet dragen, bovendien kunnen 
burgers met eeuwig de misdaden die een 
leider in hun naam begaat, blijven goed
praten. Werd met de tussenkomst van Dras

kovic een eerste stap naar een vergelijk gezet, 
of werd het einde van Milosevic ingeluid? 
Ook internationaal dreigt de Servische leider 
zich te isoleren. Joegoslavië raakt meer en 
meer door Navo-landen omhngd en zij die 
het (nog) niet zijn zullen niet protesteren als 
de alliantie hun luchtruim gebruikt. 
Een staakt-het-vuren moet er komen, op 
voorwaarde dat de vluchtelingen naar hun 
land kunnen terugkeren, veilig en onder 
internationale controle. Niet onder Navo-
vlag maar in een door de VN gelegitimeerde 
operatie. Wanneer dit niet mogelijk is, dreigt 
een grondoorlog waarvan het einde niet kan 
worden voorspeld, omdat pas dan de ware 
krijgsaard van Servië goed gephkkeld wordt. 
Met de afloop van Vietnam en Afghanistan in 
het achterhoofd durft geen zinnig mens daar 
aan denken. Daarom moet elke kans op een 
diplomatieke regeling worden benut Maar 
wie roept:,,Aan tafel!"? 
Het drama van de Balkan kan niet door een 
oorlog worden opgelost, hoe precies de 
bombardementen ook zijn en hoe totaal üe 
vernietiging ook is. De enige oplossing ligt in 
nieuwe, langzame en beslist langdunge on
derhandelingen. Waarbij de ongemakkelijke 
gedachte met een oorlogsmisdadiger aan 
tafel te zitten plaats moet maken voor de 
wetenschap dat vrede nooit uit de loop van 
een geweer komt 

Maurits van Liedekerke 



stemadvies OP het internet 
Vorige week berichtten we al over het bestaan 

van tal van VU-websteks. Deze week voegen we 

graag nog een niet-VU-adresje aan de lijst toe: 

dat van www.planetinternet.be. Naast wat 

nieuws-, sport- en vrije tijdssprokkels vindt u er 

tot aan de verkiezingen ook een 'Stemadvies'-

programma. Middels het geven van een antwoord 

op een 40-tal vragen over de meest diverse 

maatschappelijke onderwerpen bepaalt de 

computer welke partij het meest bij u past. De 

politiek geïnteresseerde kan de code ook 

gemakkelijk 'kraken'. Hij is zeker onderlegd 

genoeg om een partij voorop te stellen, de vragen 

in die zin te beantwoorden en daarna het 

vooropgestelde resultaat te bereiken. Vrijblijvend, 

maar amusant. 

Lawaai 
„Een beleid dat zichzelf au-sérieux neemt, moet maximaal in
spanningen doen om de problematiel< van de lawaaihinder 
krachtdadig aan te pal<ken. Bovendien is geluidshinder een 
milieuprobleem dat, althans in vergelijking met andere milieu
problemen, relatief makkelijk aan te pakken is. (...) Lawaaioverlast 
is geen luxe-probleem." 

Lieve Crauls, verantwoordelijk uitgever van Milieurama, maand
blad van de Bond Beter Leefmilieu, april 1999. 

• DOORDEWEEKS ^ 

De crlmlnailtelt - gaande van 
eenfietsdiefstal overeen milieudelict tot 
een gewapende overval - is in de eerste 
maanden van 1998 licht gestegen. Brus
sel telt het meeste feiten per 1000 in
woners: bijna 12. De Duitstalige l<antons 
zijn het veiligst met net geen 4 feiten per 
100 inwoners. Globaal gezien word in 
Vlaanderen minder criminaliteit geme
ten dan in Wallonië. 

Tegen de Koerdische leider Öca-
lan Is de doodstraf geelst. 

Benoemingen die gebeuren vol
gens de politieke verdeelsleutel van het 
cuttuurpact zijn in strijd met de grond
wet. Dat zegt het Arbitragehof. 

Twee met Hitler dwepende tie
ners uit Littleton bij het Amerikaanse 
Denver doden 12 medestudenten en 
één leerkracht In koelen bloede. Ruim 20 
anderen zijn gewond. De daders pleeg
den zelfmoord. 

In België circuleert naar schat
ting één miljoen illegale wapens. 

Tweedehands wagens zullen bin
nenkort verplicht een paspoort krijgen. 
Dat moet gesjoemel met o.m. kilome
terstanden bemoeilijken. 

Zo'n 60% van onze Waalse buren 
weet niet dat Collignon hun minister
president Is en dat Namen de hoofd
stad Is van het Waalse gewest, 

In 1998 werden 39.167 vergun
ningen voor de bouw van een gezins
woning uitgereikt. Dat zijn er 10.663 
minder dan het jaar voordien. De stijging 
van grondprijs en BTW worden ais be
langrijkste oorzaken aangehaald. 

Serge Lengiez, de 'student' die 
European University onderuit haalde, is 
opgepakt wegens afpersing met ge
weld. 

In de eerste drie maanden van 
dit jaar waren buitenlandse Investeer
ders goed voor 49 miljard fr. inves
teringen in Vlaanderen. 

Eén van de dertig mensen die 
stonden te kijken hoe een 13-jarig meisje 
werd afgetuigd door drie tieners zit in de 
cel wegens het niet bieden van hulp aan 
een persoon in nood. 

Tot slot: Bilzen VV Is kampioen in 
tweede provinciale A. 
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VAN CERVEN 
Het Vlaams Blok versrpeidt een ver
kiezingsdrukwerk waarin gewezen Da-
vidsfondsvoorzitter Lieven Van Gerven 

wordt geïnterviewd. De Raad van Beheer 
van het Davidsfonds is daarover niet te 
spreken. ,^er opvallend en bij herhaling 

wordt in het interview verwezen naar het 

feit dat Van Gerven oud-voorzitter is van 

het Davidsfonds." 

Aangezien het hier om een verkiezings
pamflet gaat, wordt het Davidsfonds, via 
een gewezen voorzitter, door het Vlaams 
Blok misbruikt. De huidige Raad van 
Beheer van de culturele vereniging tilt 
daar zeer zwaar aan. Temeer, daar Van 
Gerven reeds jaren in onmin met het 
Davidsfonds leeft. „Hij is niet eens lid 

meer van onze vereniging", zo staat in een 
nota voor de medewerkers van het na
tionaal secretariaat van het Davidsfonds. 
Ten einde zich nadrukkelijk van Van 
Gerven te distantiëren, staat in de nota 
ook vermeld dat het ,fiavidsfonds hij 

herhaling afstand heeft genomen van 

standpunten en acties van de toenmalige 

voorzitter. Om deze reden heeft hij voor

tijdig als voorzitter ontslag genomen. Hij 

werd geen ere-voorzitter en kreeg ook geen 

afscheidsviering." 

PROTEST 
TOEGELATEN? 
Samen met de vredesbeweging eist de VU 
dat duidelijkheid wordt geboden over de 
aanwezigheid van kernwapens in Kleine 
Brogel. De partij vindt het niet meer dan 
redelijk dat een parlementaire commissie 
de kans krijgt in Kleine Brogel te gaan 
'inspecteren'. „Wapens blijven noodza

kelijk om veiligheid en vrede te waar

borgen. Maar, massavernietigingswapens 

die burgers en militairen treffen en zelfs 

toekomstige generaties bedreigen, moeten 

de wereld uit." 

Zaterdag jl. ondernam de VU, samen met 
de vredesbeweging en enkele Agalev-
parlementsleden, een vreedzame actie in 
Kleine Brogel. Andermaal liep de ma
nifestatie vast op een hard en repressief 
optreden van de rijkswacht. Js het in dit 

land nog toegelaten publiek protest tegen 

de opslag van kernwapens te uiten}" Zo 
vraagt VU-voorzitter Patrik Vankrunkels-

ven zich af. Vankrunkelsven stelt de ver
antwoordelijkheid van de dienstdoende 
burgemeester, tevens Vlaams minister, 
Theo Kelchtermans (CVP) aan de kaak. 

PLATFORM 
Zondag 2 mei a.s. is het Platform tegen de 

Oorlog in de Balkan van plan voor de 
onmiddellijke en onvoorwaardelijke 
stopzetting van de Navo-bombardemen-
ten te betogen. Het Platform eist ook de 
stopzetting van de etnische zuivering 
door de Serviërs, is tegen de terreur van 
de Servische en Kosovaarse milities ge
kant en pleit voor solidariteit met de 
slachtoffers van geweld. 
Aan de betoging zullen meerdere or
ganisaties uit de sociale-, milieu- en jeugd
bewegingen deelnemen. Agalev is de 
enige partij die alle eisen van het Platform 
ondersteunt. VU&ID kan zich niet achter 
de onvoorwaardelijke stopzetting van de 
Navo-bombardementen scharen. Temeer, 
daar de vier voorwaarden van het Plat
form niet aan elkaar gekoppeld zijn (zie 
elders in dit blad). Pax Christi is dezelfde 
mening toegedaan. 

De 'show' 

moet 

doorgaan. 

VB AFWEZIG 
Het IJzerbedevaartcomité ondertekende 
het Platform. Maar, voorzitter Lionel 

Vandenberghe meldde aan De Standaard 

(27 april) dat de vier voorwaarden van 
het Platform aan elkaar gekoppeld moe
ten zijn. Het valt overigens op dat de niet-
partijpolitieke Vlaamse beweging nau
welijks een stem laat horen, laat staan een 
voortrekkersrol speelt ten aanzien van 
een toch wel belangrijk thema dat ver
band houdt met één van de drie pijlers 
van het Ijzertestament. En het is enkel de 
Brabantse afdeling van de Vlaamse Oud-

strijdersvereniging (VOS) die snel met een 
eigen standpunt over de Balkan-crisis 
voor de dag kwam. Even later ver
woordde het IJzerbedevaartcomité de
zelfde houding in nagenoeg dezelfde be
woordingen. En in hoeverre neemt de 
niet-partijpolitieke Vlaamse beweging 
aan de solidariteitsacties voor de Kos-
ovaren deel? We twijfelen er niet aan dat 
heel wat goedmenende flaminganten hun 
steentje bijdragen. Maar, voor zover we 
konden achterhalen, heeft geen enkele 
organisatie van de niet-partijpolitieke 
Vlaamse beweging iets gestort tijdens TV-
uitzending Help Kosovo van maandag jl. 
Mochten bepaalde organisaties toch so
lidariteitsacties ondernomen hebben, des 
te beter en dan mogen ze dat ook laten 
weten. Heeft geen enkele van deze or
ganisaties een krimp gegeven, dan is dat 
een onvergeeflijke vergissing dat het 
imago van de niet-partijpolitieke Vlaamse 
beweging geenszins bevordert. 

OUDE STAL 
In de aanloop naar de verkiezingen keert 
de VLD naar de oude stal terug. Dat 
betekent dat de oorspronkelijk commu
nautaire aandachtspunten naar de ach
tergrond verdwijnen. Eertijds zette 
VLD'er André Denys de commissie 
Staatshervorming van het Vlaams par
lement in rep en roer omdat alle Vlaamse 
partijen moesten beloven geen federale 
regering te zullen vormen zonder een 
staatshervorming. Vandaag rept de VLD 
daar met geen woord meer over. Voort
aan wordt een veiligheidsplan als voor
waarde gesteld om in de regering te 
stappen. 

Voor de VLD staat ook de verlaging van 
de belastingen centraal. De Vlaamse li
beralen weigeren om in tegenstelling tot 
VU&ID het belastingsstelsel te hervor
men. De VLD wenst de belastingen met
een met 200 miljard fr. te verlagen. 
Bovendien is de partij uit op de libe
ralisering of privatisering van overheids-
domeinen. Het gaat daarbij niet om de 
privatisering van gedeeltelijke overheids
bedrijven als Belgacom. Wel om de li-

29 april 1999 

http://www.planetinternet.be


Waarde Heer 
HoofcireciacFeur. 

Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Mag ik u 
deze week verzoeken om mij ter wille te zijn bij mijn 'GO! 
Kosovo! GO!'-actie. Ik weet dat gij gebrand zijt op het gebruiken 
van het Kosovaarse 'Kosova' in plaats van het Servische 'Kosovo', 
maar omdat dit niet zo rijmelachtig was - is dat overigens geen tip 
voor uw campagne, beste VU&ID'ers ? - met mijn Gele Geeraerts 
Ombudsdienst, kortweg GO! - heb ik ervoor gekozen om mij aan 
te sluiten bij de rest van het onwetende klootjesvolk. 
Dit maar om u te zeggen dat ik al sinds zondagmiddag en nog tot 

morgenavond om 20u. op Radio Vrij Vlaanderen een speciale 
marathonuitzending voor Kosovo houd. Heel het dorp heb ik 
gemobiliseerd en de mensen mogen mij steunen. Wie het meeste 
betaalt, beloof ik uitgebreide persaandacht en het is hier dat gij in 
mijn plannen opduikt. De Liedekerken. Ervan uitgaande dat gij 
wel eens iets terug kunt doen voor de goede raad die ik u altijd 
geef, ben ik zo vrij geweest uw medium te gebruiken voor de 
volgende boodschappen: 

- Frituur 'Den halfgaren haan' - 'Geen betere manier om gepluimd 
te worden' -schenkt 3.000 fr. 

- Damesondergoed 'In de wollen broek' - 'Warm tot op den darm' 
- schenkt 4.000 fr. en 50 exemplaren van de superieure 'Bom-
maballon'. 

- Slagerij 'Achterstevoren' - 'Alle fans voor de pens' - heeft 5.000 
fr. en 4 kilo varkenspoten veil voor Kosovo. 

- Kruidenier "t Klein magazijn' - 'Per kilo, per gram' - wist 3.500 
fr. en 30 blikken verlopen rijstpudding over te maken. 

- Pleziertuin 'Paris' - 'Niet heet, niet gereed' - een bedrag van 
10.000 fr. per uur en 50 jassen. 

Gezien ik nog enkele dagen werk heb, moogt gij u volgende week 
aan een tweede lijst verwachten, vriend De Liedekerken. Gij 
beseft dat alle originele slagzinnen welkom zijn, zodat ik mij 
volledig kan concentreren op 'GO! Kosovo! GO!' 

Uw bijdragende. 

De Gele Geeraerts 

D O O R D E W E E K S 

beralisering van de ruimtelijke ordening. 
Dat werd verleden week duidelijk in het 
Vlaams parlement. Na aanslepende dis
cussies binnen de regering, werd het 
ontwerpdecreet Ruimtelijke Ordening in 
het Vlaams parlement besproken. Dat 
decreet is, zoals VU-parlementslid Her

man Lauwers, vaststelt, voor verbetering 
vatbaar (lees Wij, 25 maart 1999). De 
VLD wil het decreet niet te verbeteren, 
maar kelderen. Daarom vraagt de partij 
aan de Raad van State spoedadvies te 
verlenen over een VLD-amendement. 
Omdat daarvoor de toestemming van 1/3 
van de parlementsleden vereist is, zullen 
de Vlaamse liberalen een beroep moeten 
doen op het Vlaams Blok. 
En dit alles, zoals Lauwers opmerkt, om 
„Het decreet na verkiezingen en hopend 

op regeringsdeelname te kunnen herschrij

ven. Op die manier zal de nochtans drin

gende wetgeving inzake ruimtelijke or

dening jarenlang uitgesteld worden en 

blijft de rechtsonzekerheid gelden. Ove

rigens zouden de gemeenten niet meer in 

staat worden gesteld een Bijzonder Plan 

van Aanleg (BPA) goed te keuren of te 

wijzigen. In feite wensen de liberalen de 

liberalisering van de ruimtelijke ordening. 

De VLD wil een ruimtelijke, ordening op 

maat van de 'klant'." ''" "^ '• 

GEEN 40% 
22,17% van de Gentse kiezers nam zon
dag jl. deel aan het referendum over 
mobiliteit. Omdat de vereiste opkomst 
van 40% niet werd gehaald, werden de 
stemmen niet geteld. 
Het is de tweede keer dat in de Art-
eveldestad een referendum werd geor
ganiseerd. Eerder gebeurde dat op 15 
december 1997, toen werd een 'cor
rectief' referendum gehouden. Actie
voerders kantten zich tegen een genomen 
beslissing van het Gentse stadsbestuur, 
namelijk de bouw van een ondergrondse 
parking in het kader van een algemeen 
mobiliteitsplan. De oppositie schaarde 
zich achter de actievoerders, de meer
derheid niet. Uiteindelijk - en al is het 
resultaat van een gemeentelijk referen
dum nog steeds niet bindend - stemde 
40% van de Gentse bevolking tegen de 
bouw van de parking, zodat het stads
bestuur daarop inging. 

SIGNAAL 
Deze keer ging het niet over een cor
rectief referendum. De Initiatiefgroep 

Gratis Openbaar Vervoer in Gent, ver
zamelde, vooral tijdens de Gentse Fees
ten, de nodige 17.000 handtekeningen of 
de vereiste 10% om een referendum over 
gratis openbaar vervoer af te dwingen. 

Het stadsbestuur kon niet anders dan een 
referendum organiseren, maar de ge
meentelijke adviescommissie voor volks
raadplegingen bracht een negatief advies 
uit over de vraagstelling. Deze keer ston
den meerderheid- en oppositiepartijen op 
dezelfde lijn. Aan de Gentenaars zou 
worden gevraagd of ze meer, beter en 
gericht openbaar vervoer wilden. 
Volledig gratis openbaar vervoer, zo 
merkte de Gentse VU-schepen Lieven 

Decaluwe op, is financieel niet haalbaar. 
Het is bovendien nuttiger om eerst en ook 
in comfort te investeren, het aantal haltes 
in én rond Gent op te drijven. Voor deze 
maatregelen is het stadsbestuur boven
dien afhankelijk van het Vlaams gewest. 
En als een beter openbaar vervoer meer 
reizigers lokt, kunnen zeker kortingen of 
gratis openbaar vervoer voor bepaalde 
groepen ingelast worden. De initiatief
nemers riepen de Gentenaar op 'blanco' 
te stemmen. Dat is zo goed als oproepen 
niet te gaan stemmen. De Gentse de-

Van Dyck 

Inde 
kUker. 

mocratische partijen deden er alles om de 
Gentenaar te overtuigen te gaan stem
men. Het mocht niet baten. Wel stonden 

37.299 personen vroeg genoeg op om te 

gaan stemmen. Dat is hoe dan ook een 

niet onbelangrijk signaal. 
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D ,6 federale regering weigerde om de splitsing van de 
gemeente- en provinciewetgeving in de lijst van de 

te herziene grondwetsartil<elen op te nemen. „Er is blijl<baar 
geen grondwettelijk beletsel meer om institutionele 

wijzigingen door te voeren." Aldus de Vlaams-Brabantse 
VU'ers Herman Van Autgaerden en Richard Peeters 

Als een boemerang 
Men voelt duidelijk de schroom van menig 
waarnemer aan om over de communau
taire spanningen in dit land en voorai over 
de - inoe dan ook - noodzakeiijke staats
hervorming te praten, te schrijven Dat 
heeft in het bijzonder, maar niet alleen, te 
maken met de crisis in de Balkan Velen 
zitten met het - enigszins begrijpelijk -
gevoel het niet te willen hebben over de 
problemen tussen Franstaligen en Vlamin
gen wanneer 1200 km. hier vandaan een 
onmenselijke oorlog tussen volkeren 
woedt. Spelen ook economische, geopo
litieke en industrieel-mllitaire overwegin
gen een rol in het Balkan-conflict, dan valt 
toch vooral op hoe sommigen het kaf van 
het koren niet weten te onderscheiden. 
Eerst en vooral kan de Balkan-crisis geen 
vrijbrief Inhouden om de communautaire 
tegenstellingen in dit land uit de weg te 
gaan. Bovendien Is het onjuist en dom om 
alle vormen van nationalisme op één hoop 
te gooien. 
Het kan geen kwaad zowel het racistisch en 
gesloten nationalisme als het religieus fa
natisme op de korrel te nemen. Het zijn 
fenomenen die zich overal in de wereld en 
In steeds toenemende mate voordoen Het 
Is niet onzindelijk om naar aanleiding daar
van op de gevaren van het Vlaams Blok te 

wijzen. Dat er binnen deze partij meerdere 
strekkingen bestaan, is geen argument om 
dat niet te doen. 'Tot nader order' Is er 
geen enkel Blok-boegbeeld die zich om 
welke reden dan ook van de partij ver
wijdert of openlijk ingaat tegen sommige 
programmapunten. Overigens bedient het 
Blok zich ook van een katholiek integrisme 
en een onrealistisch communautair pro
gramma, intellectuelen met het hart op de 
Vlaamse plaats zouden er goed aan doen 
het democratisch, open, veelzijdig en toch 
radicaal Vlaams-natlonaiisme te steunen, 
Met het democratisch Vlaams-nationa-
lisme kan op zijn minst gepraat worden. Al 
lijkt er van dit praten niet veel in huis te 
zullen komen. Precies daar nijpt het 
schoentje. Sommige partijtenoren en opi
nieleiders laten zich het door de Frans
taligen gretig verspreide Imago van het 
eng en racistisch Vlaanderen aannaaien. Ze 
zien daarin een argument om niet over de 
staatshervorming te willen en te hoeven 
praten. De Vlaamse politieke klasse beseft 
te weinig dat de Franstaligen uit zijn op de 
uitbreiding van Brussel en de verfransing 
van Vlaams-Brabant. De Franstalige par
tijen hebben wel degelijk communautaire 
eisen op zak. En het gaat hierover grond en 
grenzen. Leren 'voorbeelden' niet hoe ge

voelig dat ligt, als het erop aankomt? 
Met behulp van een perfide strategie zien 
sommige, eigenlijk de meeste Franstalige 
politici hun droom in vervulling gaan. De 
Vlaamse faciliteiten in de Waalse gemeen
ten zijn ai lang uitdovend geworden. In de 
Vlaams-Brabantse gemeenten met faci
liteiten voor de Franstaligen verieent de 
Vlaamse regering bij nader inzien nog 
steeds subsidies voor Franstalige Initiatie
ven. Wat de Franstalige paririjen over de 
Vlaamse politieke klasse uitkramen is alleen 
al daarom niet alleen vernederend en on
juist, maar ook gevaariijk. De tolerantie
grens van de Vlaamse bevolking is niet 
eindig Minister van Staat Hugo Schiltz zal 
beamen dat men de Franstalige partijen bij 
wijlen duidelijk moet maken waar de gren
zen van het communautair fatsoen liggen. 
Dat hebben premier Dehaene en de 
Vlaamse meerderheidspartijen nagelaten. 
Alsof het niet toegelaten is met de Frans
taligen van mening te verschillen. 
De houding van de Vlaamse meerderheids
partijen zal op termijn als een boemerang 
terugkeren. Op het terrein begint één en 
ander te bewegen, in Sint-Genesius-Rode 
hebben Vlaamse jeugdverenigingen het 
heft in eigen handen genomen om een 
jeugdhuis op te richten. Het gaat hier niet 
om fanatieke, laat staan racistische jonge
ren. Het gemeentebestuur van Rode wei
gerde om geld voor deze jongeren uit te 
trekken, in die zin moet men ook de reactie 
van de Vlaams-Brabantse VU-gedeputeerde 
Herman VanAutgaerdenen provinciaal frac
tievoorzitter Richard Peeters begrijpen. Als 
het niet mogelijk is om ordentelijke afspra
ken vla de grondwet vastte leggen. Tja, dan 
vormt de federale grondwet geen beletsel 
meer om meerdere institutionele wijzigin
gen door te voeren. Zoals het opstellen van 
een Vlaamse grondwet. 

(evdc) 
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V oor VU&ID moeten de loonkosten in drie jaar 

tijd met 150 miljard fr. verlaagd worden. Dat 

kan gefinancierd worden door een vergroening van 

het fiscaal stelsel en door lastenverschuivingen. 

Voorts pleit de alliantie voor een nieuwe 

werkorganisatie. 

Een economie 

op 

mensenmaat: 

niet aileen 

lastenverlagin

gen, maar ook 

aandacnt voor 

evenwicht 

tussen arbeid, 

vrile tUd en 

gezin. 

CVP-voorzitter Mare Van Veel maakte 
onlangs duidelijk dat zijn partij zal pro
beren het thema van de werkgelegenheid 
tot hét electoraal aandachtspunt om te 
toveren. Eigenlijk weten de Vlaamse 
christen-democraten daarover weinig an
ders te vertellen dat in Vlaanderen alles 
koek en ei is. Slechts voor bepaalde 
categorieën, aldus de CVP, moet de werk
gelegenheid aangezwengeld worden. Dit 
voornemen is niet enkel gebaseerd op 
foutieve uitgangspunten, het is ook kort
zichtig. 

1504MIUARD 

In haar op woensdag 21 april aan de pers 
voorgestelde nota Een economie op men

senmaat pleit VU&ID voor de evolutie 
van wei-vaart naar werk-vaart. Dat kan 
niet zonder meervoudige oplossingen. 
VU&ID schrijft zich vooreerst in een 
door alle partijen gewenste loonkosten-
verlaging in. De vraag rijst tot hoever 
deze verlaging moet reiken en hoe snel dit 
moet gebeuren. De 'maximalisten' of de 
Vlaamse liberalen spreken over 200 mil
jard fr. lastenverlaging in goed twee jaar 
tijd, de 'minimalisten' of de huidige meer

derheidspartijen gewagen slechts van 100 
miljard fr. in zes jaar tijd. De alliantie 
houdt, na overleg met de bedrijfswereld, 
de kerk in het midden: 150 miljard fr. in 
een periode van drie jaar. 
Kijken de partijen nog min of meer in 
dezelfde richting wanneer het over loon
lastenverlaging gaat, dan is dat veel min
der het geval wanneer oplossingen wor-

Ook VU&ID moedigt, zonder mirakels te 
verwachten, een zeker 'schokeffect' aan, 
wil bovendien net als de VLD de res
terende overheidsparticipatie van 50% in 
Belgacom privatiseren, wat meteen een 
slordige 150 miljard fr. zou opbrengen. 
Toch is dit slechts een éénmalige operatie, 
vandaar dat Vlaams VU-parlementslid 
Jean-Marie Bogaert ook sterk de nadruk 
legde op 'lastenverschuivingen'. Daarbij 
wordt gedacht aan een 'vergroening' van 
het fiscaal stelsel, zijnde een kerosinetaks 
of energiebelasting. 

SLEUTELS 

Op het slot van een dynamisch werk-

van wei-vaart 
naar werk-vaart 

den aangereikt om de vermindering van 
de patronale bijdragen te compenseren. 
Moet de werknemer daar middels be
lastingen voor opdraaien? Of zal er, zoals 
de SP de VLD verwijt, een 'gat' in de S-Z 
worden geslagen. Nee, antwoorden de 
liberalen, een drastische en snelle ver
mindering van de patronale bijdragen zal 
meteen tot meer werkgelegenheid en dus 
tot een 'enorm terugverdieneffect' leiden. 

Meer verdienen? 
Er wordt de jongste tijd vaak gepraat over 
'werkloosheidsvallen'. Met dit eigenaardige 
woord wordt aangegeven dat - vooral -
werkloze laaggeschoolden niet op zoek gaan 
naar werk omdat de hoogte van de uitkering 
nauwelijks verschilt van het verwachte loon. 
Om daar Iets aan te doen worden verschei
dene oplossingen aangereikt. Opvallend Is 
dat niemand praat over de verhoging van het 
nettoloon. Ook Vlaams VU-volksvertegen-
VJOOfÜlger Jean-Marte Bogaert ziet dat niet zit
ten. Onze lonen moeten immers op gelijke 
hoogte blijven met deze van de ons omringende 
landen. Zoniet wordt onze concurrentiepositie 
aangetast. 
Maar, In tegenstelling tot de meeste andere 
partijen heeft VU&ID wel een resem maat
regelen op het oog waardoor sommigen op 
het einde van de nt meer, anderen minder 
zouden overhouden Zo vindt VU&ID dat de 
Invoering van een negatieve inkomensbe
lasting ernstig moet onderzocht worden 
Daardoor zouden mensen met heel lage 
Inkomens geld ontvangen van de fiscus. Een 
'groene' fiscaliteit zou ervoor zorgen dat de 
niet-millevervuilers minder en de grote ver

vuilers meer belastingen betalen. Een middel 
om het uiteindelijke loon van ledere werk
nemer op te trekken ligt in de werkne
mersparticipatie. Daarbij kan de werknemer 
delen In de winst van het bedrijf. 
Terecht hecht VU&ID heel wat aandacht aan 
fraudebestrijding. Zo denkt men aan de ver
plichting voor vrije beroepen om voor elk 
ontvangen commissieloon of honorarium 
een formeel ontvangstbewijs te verstrekken. 
En aandelen moeten op naam uitgegeven 
worden, zodat de fiscus controle krijgt op ds 
ultkenng van dividenden. Uiteraard loert 
daarbij steeds de kapltaalvlucht om de hoek 
en dat beseft ook VU&ID. Toch worden der
gelijke maatregelen, liefst op Europees vlak, 
noodzakelijk De Sociale Zekerheid kan im
mers niet meer louter worden gefinancierd 
door Inkomens uit arbeid, Daarom moet het 
totale loon van iedereen aangesproken wor
den ter financiering van een volksverzeke-
nng Op dat moment wordt het opsporen van 
Inkomens uit bepaalde vermogens bijzonder 
belangrijk. Uiteraard veronderstelt ook dit 
voornemen een zekere 'lastenverschuiving'. 

(evdc) 
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gelegenheidsbeleid passen meerdere sleu
tels. Zeker wanneer vastgesteld wordt dat 
slechts 60% van de Vlaamse actieve be
volking een baan heeft. Daartegenover is 
er het probleem van de openstaande 
betrekkingen die maar niet ingevuld ra
ken. VU&ID wenst dat daarom zo snel 
mogelijk het technisch onderwijs geher
waardeerd wordt. Ook aan de sterk toe
genomen 'schoolmoeheid' moet wat ge
daan worden. Het ware beter, zo stelt 
VU&ID vast, de schoolplicht tot 16 jaar 
te verlagen en vanaf dan tot 18 jaar een 
vormingsplicht in te voeren zodat som
migen beter en gemotiveerder op de 
verlangens van de arbeidsmarkt worden 
voorbereid. In de moderne maatschappij 
zijn deze verlangens aan sterke schom
melingen onderhevig, waardoor vorming 
een voortdurende noodzakelijkheid 
bhjft. Permanente vorming kan door een 
vormingsrecht vanaf 18 jaar, het hoort 
ook door andere maatregelen, zoals vor
mingscheques, door de overheid aan
gemoedigd worden. De alliantie is trou
wens niet te spreken over de massale 
uitstoot van oudere werknemers dat als 
een ''doodzonde' wordt bestempeld. 
„Oudere werknemers moeten de kans 

krijgen om eerst vier, dan drie of twee 

dagen in de week te werken, bedrijven 

moeten aangespoord worden meer in op

leidingen voor oudere werknemers te in

vesteren." 

„VU&ID vraagt een princiepverklaring 

van de Vlaamse sociale partners voor een 

nieuwe werkorganisatie." De mogelijk

heden tot deeltijds werk moeten uit

gebreid wordeiL En waarom zouden 

werknemers niet het recht krijgen om één 
dag minder te werken, evenwel met loon
verlies? De alliantie legt ook sterk de 
klemtoon op tijdelijke contracten of wis
selende arbeidstijden. Dergelijke vormen 
van, zoals dat heet, 'flexwerk', moeten 
een positieve bijklank krijgen. Dat kan, 
indien een flexibelere werkorganisatie 
niet enkel de wekgever, maar ook de 
werknemer ten goede komt. ,fir moet een 

ruil worden afgesloten tussen korter wer

ken en een flexibelere inzet van arbeid. 

Dat moet steeds op maat van zowel 

werkgever als werknemer gebeuren. Bo

vendien moeten flexwerkers kunnen re

kenen op een vergelijkbare en rechtvaar

dige opbouw van hun rechten inzake 

Sociale Zekerheid." De alliantie wil ook 
dat werkgevers werknemers minder vrij
blijvend zouden ontslaan. 
Els Van Weert, VU-lijsttrekker voor de 
Kamer in Mechelen-Turnhout, legde 
sterk de nadruk op de relatie gezin, arbeid 
en vrije tijd. ,fieel wat mensen vinden 

geen evenwicht tussen de zorg voor het 

gezin, de wil en de nood tot arbeiden en de 

drang naar vrije tijd. En dat te nadele van 

de kwaliteit van arbeid en gezinsleven." 

NIET WERKEN 

De alliantie vraagt speciale aandacht voor 
de ondersteuning van zorg- en opvoe-
dingsarbeid voor pleeggezinnen en ge
zinnen met gehandicapte kinderen. „Hef 
zijn de mensen zelf die minstens een deel 

van de voorziene tegemoetkomingen moe

ten krijgen en niet alleen de instellingen." 

VU&ID pleit voorts voor extra inves
teringen in kinder- en buitenschoolse 
opvang. Op termijn wil de alliantie de 
wachdijsten uitschakelen en betaalbare of 
zelfs kosteloze opvang met een hoog 
kwaliteitsgehalte aanbieden. „Ook een 

aangepaste opvang voor tieners vormt een 

uitdaging." 

Volgens de alliantie heeft elke burger 
recht op een loopbaan van 45 jaar. Ie
dereen, werknemer of zelfstandige, moet 
gedurende deze periode, voor welke re
den dan ook, het recht krijgen de loop
baan 5 jaar te onderbreken. ,fie finan

ciering van dit stelsel kan via de volks

verzekering voor pensioenen. Men gaat er 

vanuit dat 5 jaar van het pensioen tijdens 

de loopbaan opgenomen kan worden." 

Tot slot dit: voor alliantievoorzitter Bert 

Anciaux is het 'ethisch ondernemen' zijn 
'stokpaardje'. „Het bedrijfsleven moet 

een sociale, ethische en ecologische ver

antwoordelijkheid opnemen, de samen

leving moet deze opdracht ondersteunen. 

Overigens hoort de aanmaak van zinvolle 

producten aangemoedigd te worden. En 

het economisch systeem moet aandacht 

schenken aan de allerarmsten." 

(evdc) 
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osovd dient ook voor binnenlands politiek 

ebruik, net zoals Bosnië. De wreedaardige 

etnische zuiveringen die de heersende Serven 

doorvoeren tegen de Skipetaren worden als 

afschrikwekkende voorbeelden opgehangen van de 

rampen waartoe nationalisme kan leiden. Een 

antwoord op deze aantijgingen mag dan ook niet 

uitblijven. 

^ A C T U E E L ^ 

Van internet,,geplukt", de etnische zuivering van Milosevic... 
Of hoe oorlog ook via wereldwijde electronische post kan gevoerd worden! 

Agalevster Magda Aelvoet schreef het als 
slotzin van een opinieartikel in De Stan

daard van 9 april jl.: „Wat er in de Balkan 
gebeurt, toont voor de zoveelste keer aan 
dat nationalisme gemakkelijk degene
reert in onverzoenlijke uitspraken en 
geen pluraliteit duldt. Oorlog is dan nooit 
ver weg, zelfs in Europa". 
Minister van Buitenlandse Zaken Erik De 
Rycke (SP), doorgaans nochtans even
wichtig in zijn uitspraken en altijd vrien
delijk, liet zich tot een gelijkaardige uit
spraak verleiden: „Je zit hier met de 
logica van een pure nationalist. Hoe 
cynisch het ook klinkt, deze crisis is een 
puur pleidooi tegen nationalisme". (Uit 
een vraaggesprek van Standaard-redac
teur Bart Beirlandt in de krant van 15 
april. De eerste zin stond over de hele 
breedte van de pagina als titel.) 

IN ÉÉN MOEITE 

Wij beweren niet dat bovengenoemde 
politiekers van kwade trouw zijn. Er zijn 
er bij die niet beter weten. Voor wie 
„natie" nog steeds betekent: staatsbe-
volking; en „nationalisme": het blinde, 
egoïstische eigenbelang van hen die het in 
zulke staat voor het zeggen hebben. Als 
het dit is wat zij bedoelen, dan zijn wij het 

Hopen OP 
een dialoog 

Tijdens zijn Europees parlementair 
mandaat nam Jaak Vandemeule-
broucke 58 verschillende initiatie
ven (vaak i.s.m. Willy Kuijpers) over 
voormalig Joegoslavië. Van de vele 
ontwerp-resoluties die hij indiende, 
werden er 20 bij meerderheid door 
het EP goedgekeurd. Vaak ging het 
over schendingen van mensen- en 
volkenrechten, de vraag naar een 
autonoom statuut voor Kosovè, de 
noodzaak de Organisatie voor Vei
ligheid en Samenwerking in Europa 
(OVSE) bij het probleem te betrek
ken, de wapenhandel, de oprichting 
van een kernwapenvrije zone in de 
balkan, de vrijheid van menings
uiting, enz... 
Gevraagd naar zijn mening over de 
toestand hoopt Vandemeule-
broucke: dat er ten spoedigste 
een algemeen wapenbestand komt 
om ruimte te scheppen vooreen vol
wassen dialoog. Want wapens zijn 
nooit en nergens een oplossing, ze 
verschuiven die alleen naar later " 

met hen volmondig eens. 
Zulks is nochtans weinig waarschijnlijk. 
Het is nauwelijks denkbaar dat hun op
gestoken vinger gericht is tegen belgi-

zich met hun woongebied tevreden stel
len en niet, zoals ze nog steeds doen, het 
onze binnendringen. 
Niet wij zijn het die andermans steden en 
dorpen (Komen, Edingen, de Jekervallei, 
de Platdietse streek, Brussel, Frans-Vlaan-
deren) hebben afgenomen. 
Voor ons, nationalisten, zijn alle volkeren 
gelijkwaardig. Voor onze Waalse mede
burgers niet; ook niet voor de vele Vla
mingen, in en buiten SP en Agalev, die 
volkeren onbelangrijk vinden. 

Nationalisme 
als schietschUf 

cistische „nationalisten". Iedereen be
grijpt wel dat zij het allicht hebben tegen 
het Vlaams Blok. Maar in plaats van dit 
ook duidelijk te zeggen verketteren zij een 
niet nader bepaald nationalisme. Aan
gezien het ook niet gaat om het Waalse of 
fransdolle nationalisme, kan het hen niet 
alleen om het Vlaamse nationalisme te 
doen zijn. De Blokkers zijn niet de enigen 
die beweren dit aan te hangen; ook de 
Volksunie bekent zich hiertoe. Ook zij 
wordt, in één moeite door, mee de ver
doemenis in gewezen. 
Zij kanten zich dus tegen ons natio
nalisme, het enige dat die naam verdient. 
Het is een nationahsme dat achteruit
stelling en de verfransing van het Vlaamse 
volk heeft kunnen afweren. Zonder anti-
Frans te zijn wil het dat Walen en Fransen 

In onze nationalistische opvatting dienen 
söatsstrueturen om het bestaan van vol
keren in een roerige wereld zo veilig 
mogelijk te stellen. Het is o.i. de enige 
opvatting die een vreedzaam naast elkaar 
(niet onder elkaar) bestaan van volkeren 
mogelijk maakt. En zij zou leiden naar 
rampen als die van Kosova? 

AL DAN NIET GEWILDE 
VERWARRING 

Het tegenovergestelde is waar. Vele Ser
ven (niet alleen de bende rond Milosevic) 
zijn van mening dat daar waar Serven 
heersen of ooit geheerst hebben, anderen 
niet meetellen. En als die anderen even 
vele rechten opeisen, drijven ze hen uit. 
Cultuurgoederen van de Skipetaren (in de 
ogen van nationalisten dubbel belangrijk 

als uitingen van volksaard) vernietigen zij 
met opzet. Zij zijn extremistische leer
lingen van onze ideologische vijanden, de 
Franse Jakobijnen. Die laten hun Bre
toense, Duitse en andere „onderdanen" 
weliswaar in hun woongebied leven (hoe
wel...). Hun „nationahsme" eist dat de 
burgers van een staat, ongeacht hun ware 
aard, zich aanpassen aan de staatdra-
gende meerderheid. 

Het volksnationalisme daarentegen wil 
precies het tegenovergestelde: staats
structuren moeten aangepast worden aan 
de volkeren die er in wonen. De VU is 
daar al lang mee bezig, meer dan wie 
ook. 

En nu komen lieden uit de gevestigde 
machten, die dit proces altijd al afgeremd 
hebben en dit nog steeds doen (zie de 
afgeblokte grondwetsherziening) waar
schuwen tot welke mensonterende ram
pen dit nationalisme zou kunnen leiden! 
Wat meer in 't bijzonder Kosova betreft: 
WiUy Kuijpers, toch wel een nationalist, 
heeft al jaren geleden met aandrang ge
wezen op het gevaarlijke kruitvat Kosova. 
Hij heeft daarbij duidelijk gekozen voor 
het zelfbeschikkingsrecht van de Skipe
taren; zonder dat van de Serven te ont
kennen. 

Waar waren die predikanten tegen het 
nationalisme toen? Wij hebben hen niet 
gehoord. 

Hoe verward moet iemand denken of hoe 
kwaadwillig wel zijn om de Servische 
misdaden in Kosova „nationalistisch" te 
noemen? 

Karel Jansegers 5 

62ste Vlaams Nationaal zangfeest 
Zondag a.s. vindt in het Antwerps sportpaleis 
het 62ste Vlaams Nationaal Zangfeest plaats. 
ANZ-voorzitter Hugo Portierza\ er het Vlaamse 
parlement oproepen een grondwet voor een 
Vlaamse staat op te stellen. Om deze eis kracht 
bij te zetten verzamelden het ANZ en het OW 
meer dan 15.000 handtekeningen. Volgens het 
decreet van 8 Juli 1998 is het Vlaams parlement 
verplicht een verzoekschrift, ondersteund door 
15.000 handtekeningen, in de openbare ver
gadering te behandelen. Het Vlaamse par
lement zal zich dus moeten beraden over een 
Vlaamse grondwet. ANZ en OW krijgen bo
vendien het recht hun visie ter zake aan de 
parlementsleden voor te leggen. Volgens beide 
organisaties moet de Vlaamse grondwet ten 
laatste tegen 11 juli 2002 in werking treden. In 
deze grondwet moet, zo eist het ANZ, o.m. 
staan dat de Vlaams bevolking het recht heeft 
te bepalen welke bevoegdheden het zelf wil en 
„welke het gebeurlijk, op confederate wijze, 
samen met andere tanden of deelstaten wtt 
uitoefenen." Alleszins moet Vlaanderen zijn 
rechtmatige plaats in de Europese en inter
nationale gemeenschap kunnen opnemen. 
Van 1953 tot en met 1995 vond het Zangfeest 
telkens in Antwerpen plaats. Van 1996 tot 1998 

verhuisde het naar de Gentse Expo. Op vraag 
van velen keert het ANZ naar het Antwerps 
Sportpaleis terug. ,,Daarts de sfeer beter dan tn 
Cent', zo verduidelijkte Portier tijdens de pers
voorstelling. ,,En voor de overtuigde vtamtn-
gen ts de plaats van het gebeuren geen punt.'' 
Portier steekt naar eigen zeggen 60 tot 70% van 
zijn tijd in het rondgaan met de 'klak'. ,,Het is 
een schande dat we steeds minder subsidies 
krijgen. Velen zouden het Zangfeest maar at te 
graag zien verdwijnen, tk ben er trots en fier op 
dat het kan blijven doorgaan dankzij de Vla
mingen die elk jaar een geloofsbelijdenis ko
men afleggen en daar zelfs voor betalen." 
Uiteraard biedt het ANZ de flamingant een ruim 
en feestelijk programma aan. Er wordt daarbij 
teruggegrepen naar de traditionele ingredi
ënten. Dit Jaar staan de priester-dichters Cuido 
Gezelle en de nog niet lang overleden Anton 
Van Wilderode'Wi de kijker. 'Oude bekende' Tine 
Ruysschaert en vaste waarde Wilfried Haesen 
zullen de presentatie verzorgen. De regie is in 
handen van l-lerman Slagmulder, de teksten 
werden door Wouter De BruyneQeschK\jen. Er 
zullen met minder dan zes koren, waaronder 
twee nieuwe, optreden. Er is in een dansgroep 
voorzien, tenwijl ook de 'spectaculaire' ven

deliers van Don Bosco hun beste beentje zullen 
voorzetten. Nieuw is dat een 'heuse' mime-
groep, met name Sabattini, zal optreden Bo
vendien zal er ook op ludieke wijze door het 
gezelschap Twee heren & co op de politieke 
actualiteit worden ingegaan. Naast ANZ-voor
zitter Hugo Portier, zullen ook OW-voorzitter 
Mattias Storme, Davidsfondsvoorzitter Fernand 
Vanhemeirycken Frans Crots, directeur van het 
weekblad Trends, het woord voeren Het grote 
moment wordt de visualisering van de petitie-
acite rond een Vlaamse grondwet. „ We zulten 
deze boodschap op een aantrekkelijke, ple
zante én kordate wijze visualiseren", aldus nog 
Hugo Portier. 

(evdc) 

o» 62ste Vlaams Nationaal zangfeest, zon
dag 2 mei a.s. In het Antwerps Sport
paleis. Voorprogramma l3u.S0, aan
vang zangfeest I4u.30. Prijzen: van 
1000 fr. (rang 1) tot 300 fr. (rang 6). 
Korting voor gezinnen, idnderen, 3de 
leeftijd en Vlaamse verenigingen. Re-
servatie: ANZ-secretariaat. tel: 
03/237.93.92. 
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Na de 
Bijlmerramp 
hangen het 

kabInet-Kok 
vier o's boven 

het hoofd: 
onduidelijk, 
onvolledig, 
ontijdig en 

onjuist. Een 
zwaar verdictl 
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Het neerstorten van een El Al-vracht-
vliegtuig op twee flats in de Amsterdamse 
Bijlmermeer, op 4 oktober 1992, behoort 
met 43 doden en vele tientallen ge
wonden tot de grootste naoorlogse ram
pen in Nederland. In de jaren daarna 
zouden nog honderden buurtbewoners, 
hulpverleners en slopers ernstige licha
melijke klachten zoals de zeldzame auto-
immuunziekte SLE krijgen. Voor hun 
probleem had de overheid, een enkel 
Tweede Kamerlid uitgezonderd, hoege
naamd geen aandacht en de mensen voel
den en voelen zich in de steek gelaten. 

BELADEN 
Een eerste onderzoek naar het verband 
tussen de ramp en de vele chronische 
ziektegevallen kwam er pas in 1998 na 
veelvuldig aandringen door de Tweede 
Kamer. Het lakse en trage optreden van 
de overheid en met name van minister 
Borst (D6é) van Volksgezondheid heeft 
dan ook zeker niet bijgedragen tot het 
spoedige herstel van de zieke bewoners 
en hulpverleners van de Bijlmermeer. 
Een minister van Volksgezondheid die 
mensen zieker maakt in plaats van beter is 
nog maar één van de explosieve con
clusies van het onthutsende tweedelige 
rapport Een Beladen Vlucht, dat vorige 
week verscheen. Andere conclusies zijn 
niet minder ernstig. Vice-premier An-
nemarie Jorritsma (WD) en haar voor
ganger Hanja-Maij-Weggen (CDA) slaag
den er als minister van Verkeer gedurende 
ruim zes jaar slechts in om delen van de 
vrachtbrieven van het verongelukte toe
stel te achterhalen, wat in combinatie met 
het gegeven dat het toestel onder meer 
verarmd uranium bevatte, tot enorm veel 
vragen en speculaties over de precieze 
lading leidde. 

Velen waren overtuigd van de aanwe
zigheid van gifgas. De enquêtecommissie 
onder leiding van de Brabander Theo 
Meijer (CDA) wist de volledige vracht
brieven onlangs binnen enkele maanden 
boven water te krijgen. „Het was niet 
gemakkelijk, maar er is veel mogelijk als 
je er maar boven op zit", verklaarde 
Meijer bij de presentatie van zijn rap
port. 

nder de titel Een Beladen Vlucht verscheen het 

rapport over de Bijlmerramp. Het verslag is 

bikkelhard voor de betrokken ministers, ook premier 

Wim Kok ligt onder vuur. Paars wordt verweten 'te 

technocratisch en te afstandelijk' te regeren. Politiek 

Den Haag trilt op z'n grondvesten. 

^ LANDUIT ^ 

TE KORT GESCHOTEN 
Er hoven op zitten, dat is precies wat de 
Nederlandse regering niet heeft gedaan 
met de nasleep van de ramp en dat valt 
vooral Wim Kok aan te rekenen. Ge
durende al die jaren van voortdurende en 
groeiende maatschappelijke onrust heeft 
Kok het zelfs nooit nodig gevonden om 
de Bijlmerramp als agendapunt op te 
voeren op de vrijdagse ministerraad, waar 
dan ook nimmer over de ramp is ge
sproken. Kok is volgens de enquête dan 
ook duidelijk te kort geschoten in zijn 
taak als leider en coördinator van het 
Paarse kabinet, zo luidt één van de harde 
conclusies in het enquêterapport. Kok 

stoornissen (PTSS), die volgens weten
schappelijk onderzoek als het lang genoeg 
geduurd heeft kunnen leiden tot fysieke 
klachten, heeft hier zeker toe bijgedra
gen. 

De mysterieuze mannen in witte pakken, 
die er volgens voormalig minister van 
Justitie Winnie Sorgdrager (D66) nooit 
waren, bleken later overigens vertegen
woordigers van vliegtuigfabriek Boeing te 
zijn in een witte jas met capuchon. Maar 
de buurt was er jarenlang van overtuigd 
dat het ging om geheime agenten van de 
Israëlische Mossad of de Nederlandse 
BVD die op de rampplek de nooit te
ruggevonden zwarte doos kwamen ver-

BUlmerramp-rapport 
doet Haagse politiek 

truien 
weigert overigens vooralsjjiog het boe
tekleed aan te trekken. In een volgens 
waarnemers voorbarige reactie kon-
didgde hij aan de conclusies te gaan 
aanvechten... 

De Parlementaire Enquêtecommissie 
heeft het rapport, en dat is de verdienste 
van de commissie, geschreven vanuit het 
perspectief van slachtoffers en hulpver
leners. Die hulpverlening was op de dag 
zelf en tijdens de eerste weken nog ade-
kwaat, rekening houdend met de moei
lijke omstandigheden, maar daarna ging 
zo verschrikkelijk veel mis dat in de 
volksmond wordt gesproken van „de 
ramp na de ramp". Zo verdween de 
zwarte doos [cockpitrecorder) op mys
terieuze wijze zonder dat er zelfs maar 
aangifte van werd gedaan, waren de 
vrachtbrieven jarenlang zoek en bleek El 
Al op Schiphol onvoldoende gecontro
leerd te worden, zowel wat de technische 
staat van de toestellen als wat de lading 
betreft. Ook de cassette-opname met de 
dramatische dialoog tussen verkeerstoren 
en neerstortend toestel kwam pas tijdens 
de parlementaire enquête boven water. 

MANNEN IN WIHE PAKKEN 
En als er dan ook nog discussies zijn in het 
parlement over geheimzinnige „mannen 
in witte pakken" op de rampplek be
ginnen de speculaties die gedurende lange 
jaren steeds ernstiger vormen aannemen. 
Niet onbegrijpelijk, want door de ont
brekende vrachtbrieven blijft jarenlang 
ongewis wat er in het toestel zat en 
tientallen, zo niet honderden Bijlmer
meerbewoners en Amsterdammers krij
gen gezondheidsklachten die ze toeschrij
ven aan de ramp. Posttraumatische stress-

donkermanen. Het eerder ophelderen 
van de identiteit van deze mannen had 
veel onrust voorkomen. Hoezeer de men
sen in de Bijlmer teleurgesteld zijn in de 
regering blijkt ook uit de lawine van 
brieven en telefoontjes met soms we
zenlijke informatie die de Parlementaire 
Enquêtecommissie van gewone mensen 
kreeg. In veel gevallen hadden die mensen 
jarenlang tevergeefs geprobeerd om bij 
een overheidsinstantie gehoor te krijgen. 
DE VIER O'S 

De drie betrokken kabinetten, en dan 
vooral Paars 1 en Paars 2, hebben de 
nasleep van de ramp vooral „reactief" en 
„technocratisch" behandeld, met de rug 
naar de slachtoffers toe. Van enige co
ördinatie tussen de betrokken ministers 
en ministeries was geen sprake, laat staan 
van een gericht streven om de ramp zo 
goed mogelijk af te handelen. Premier 
Kok wilde vooral zijn vakministers en 
huidige vice-premiers Borst (D66) en 
Jorritsma (WD) niet voor de voeten 
lopen en de twee vice-premiers wekten 
voornamelijk de indruk zich bij voorkeur 
zo weinig mogelijk met het Bijlmerdossier 
te bemoeien. Het gevolg is dat het aantal 
malen dat de Tweede Kamer op haar vele 
vragen onduidelijk, onvolledig, ontijdig 

of onjuist is geïnformeerd veel te groot is 
geweest, zo luidt een van de belangrijkste 
conclusies van het rapport. En omdat het 
onjuist informeren van de kamer een 
politieke doodzonde is in Den Haag 
bungelen deze „vier o's" de komende 
weken als het zwaard van Damocles bo
ven de hoofden van Borst, Jorritsma en 
Kok. 

Zo'n slecht rapport moet op korte en 
langere termijn natuurlijk politieke ge

volgen hebben. Om te beginnen zal de 
Tweede Kamer de harde conclusies van 
het enquêterapport moeten overnemen. 
Als dat gebeurt is de kans groot dat in 
ieder geval minister Borst (D66) en mo
gelijk ook Jorritsma (WD) het veld moe
ten ruimen. Maar de twee liberale fracties 
proberen voorlopig gaten te schieten in 
de conclusies van het rapport, wat ze nog 
niet erg lukt. D66 wijt de harde kritiek op 
Borst aan een hetze van de Amsterdamse 
huisarts en Tweede Kamerlid Rob Oud-
kerk (PvdA), die als ondervoorzitter van 
de enquêtecommissie doelbewust zou 
proberen aan de toch al wankelende 
stoelpoten van Borst te zagen. 

PAARS OVER? 
Zoals de zaken nu staan, besluit de 
Tweede Kamer pas in de laatste week van 
mei over het lot van de hevig bekri
tiseerde vice-premiers. Alleen Groen 
Links en de kleine christelijke partijen 
eisen nu al het aftreden van Borst en 
Jorritsma, CDA en PvdA zijn zeer kri
tisch, maar houden hun kruit vooralsnog 
droog. Borst ligt het meest onder vuur en 
heeft ook al gezegd te zullen opstappen 
als de kamer de kritiek op haar over
neemt. Maar als vice-premier Borst uit 
het kabinet verdwijnt is het trouwens nog 
maar de vraag wat D66 nog in Paars-2 te 
zoeken heeft. Sinds de dramatische uit
slag bij de statenverkiezingen proberen de 
democraten zich krampachtig beter te 
profileren, maar juist door het geringe 
electorale draagvlak krijgt D66 in kabinet 
en kamer steeds minder voor elkaar. De 
harde kritiek op Borst zou wel eens een 
mooi moment kunnen zijn om uit de 
regering te stappen. Getalsmatig zouden 
PvdA en W D probleemloos verder kun
nen regeren zonder democraten, maar 
Paars is dan voorbij en de déconfitureF 

compleet. Kok-1 en Kok-2 staan voor, zo 

weten we nu, technocratisch en afstan

delijk bestuur. Het is omdat Nederland 

actief meedoet aan een oorlog op de 

Balkan, zo valt in Den Haag te be

luisteren, dat zeer weinigen trek hebben in 

een volledige kabinetscrisis, maar er zijn 

in Nederland regeringen over minder be

langrijke kwesties gevallen. 

Onno P. Falkena 

c» Een Beladen Vlucht, waarheidsvin

ding en lessen voor de toekomst (twee 

delen). SDU-Uitgeverij Den Haag. De 

volledige tekst, met transcirptie van 

de verhoren en alle vrachtbrieven, 

staat tevens op internet op de stek van 

de SDU. 
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Frank Vandenbroucke had Paris-Nice 
kunnen winnen. Hij was de beste in de 
Omloop Het Volk en hij gaf zijn adel-
brieven af in de Ronde van Vlaanderen. 
Niemand weet wat er zou gebeurd zijn 
indien Frank niet vlak voor de Muur ten 
val was gekomen. Hij herstelde zich wel 
schitterend maar kwam in de eindspurt 
mogelijk dat beetje macht tekort dat hij in 
een meeslepende en begeesterende ach
tervolging had opgebruikt. 

MERCKXIAANS 

In de Ronde won Vandenbroucke even
wel datgene wat met geen geld kan be
taald worden: de volksgunst. Hij is een 
kampioen die tot het hart spreekt. In 
woord en daad. Hij neemt nooit een blad 
voor de mond. Hij zegt wat hij denkt. 
Klinkt het niet dan botst het maar. Zijn 
vrijmoedigheid wordt ten onrechte ge
lijkgesteld met arrogantie. Dat bewijst 
Vandenbroucke op de fiets. Hij valt aan 
wanneer het kan. Hij schuwt de nederlaag 
niet en behaalt precies daardoor tot de 
verbeelding sprekende overwinningen. 
De wijze waarop hij bij Mapei opstapte, 
verwekte sensatie. Hij keerde de sterkste 
ploeg ter wereld, waarvan hij de or
ganisatie en de begeleiding openlijk 
loofde, de rug toe omdat de ploegdis-
cipline hem belette vrijuit zijn kans te 
gaan wanneer hij zich sterk genoeg 
voelde. Hij verkoos Cofidis dat hem 
waarborgde dat hij in alle omstandig
heden zijn zin zou mogen doen. Dat 
achtte hij belangrijker dan een sterke 
omkadering. Het zegt wat over zijn ka
rakter. 

Na Luik-Bastenaken-Luik reageerde de 
wielerwereld lyrisch. In de Nederlandse 
NRC werden Vandenbroucke Merckxi-

aanse allures aangemeten. „VDB ontpopt 
zich als een kannibaal", luidde de kop van 
het wedstrijd-verslag. Nu had Vanden
broucke in La Doyenne, de oudste en 
zwaarste van alle klassiekers, inderdaad 
vernietigend toegeslagen. Wat hij op de 
hellingen van La Redoute en Saint-Ni
colas opvoerde deed inderdaad aan „de 
grootste ooit" terugdenken. De dagen na 
Luik-Bastenaken-Luik vroeg de wieler
wereld zich dan ook af waar de grenzen 
van Vandenbroucke zouden liggen? 
Die vraag kan voorlopig niemand be
antwoorden. Vandenbroucke beleeft zijn 
allereerste voorseizoen zonder lichame
lijke ongemakken. Geen kwetsuren, geen 
pijn in de knie, geen tandontstekingen... 
Heeft zijn gestel aan duurzaamheid ge
wonnen ? Dat moet nog blijken. Indien de 
vraag bevestigend wordt beantwoord zijn 
ook in de Tour voor Vdb mogelijkheden 
weggelegd. Waarmee we nog niet gezegd 
hebben dat hij het potentieel van een 
rondewinnaar in zich draagt. 

H et wielerpeloton wordt in deze dagen door 

nieuwe kampioenen aangevoerd. Zij heten 

Frank Vandenbroucke en Michael Boogerd. Onze 

eigen crack uit Ploegsteert was ongetwijfeld de beste 

renner van het klassieke voorseizoen, ook de 

Nederlander heeft nog een mooie wielertoekomst 

voor zich. 

# SPORT ^ 

Vast staat wel dat de explosiviteit van Vdb 
hem moet toelaten nagenoeg alle be
langrijke ééndagskoersen waarop hij zijn 
zinnen zet vroeg of laat te winnen. De 
Ronde van Vlaanderen staat hem op het 
lijf geschreven. Ook Parijs-Roubaix, 
waarin hij dit seizoen niet zonder succes 
debuteerde, moet hij aankunnen. L-B-L 
zal hij nog winnen en ook Milaan-San 
Remo kan, wanneer hij in een bege
nadigde dag verkeert, niet onoverko
melijk zijn. Dat zijn dus de vier groten. 
Vandenbroucke schijnt het anders wel 

en met hem de wielersport, heeft nog de 
hele toekomst voor zich. 

HECTISCH 

Ook Michael Boogerd heeft nog zijn 
beste jaren voor zich. De Nederlandse 
kampioen won Parijs-Nice, schitterde in 
de Brabantse Pijl, was op één na de beste 
in L-B-L en zegevierde met klasse in de 
Amstel Gold Race. Ook hij reageert en 
fietst spontaan. Ooit jubelde hij nadat hij 
een rit gewonnen had in de Tour. Na de 
Gold Race kon zijn geluk niet op. Al 

Nieuwe 
kampioenen 

verstandig aan te pakken. Hij zal in de 
komende maanden waarschijnlijk een 
paar versnellingen terugschakelen om in 
het najaar een slag proberen te slaan. De 
wereldbekerwedstrijden van augustus, 
het wereldkampioenschap in Verona en 
de Vuelta vormen zijn grote uitdagingen. 
Vdb is overigens nog altijd maar 24. Hij, 

zegde hij heel openhartig dat hij in de 
slotkilometers profiteerde van het harde 
labeur van Lance Armstrong. De Ne
derlandse topkoers werd evenwel ont
sierd door een onvergeeflijke valpartij in 
de finale. Een motorrijder met fotograaf 
was er oorzaak van dat de kopgroep van 
vier gehalveerd werd. Een topkoers is per 

definitie een hectisch gebeuren maar aan 
de sensatiezucht van fotografen en jour
nalisten moeten beperkingen worden op
gelegd. In Nederland werd het wed
strijdbeeld vervalst en de uitslag beïn
vloed: zoiets kan niet. 
Het klassieke voorseizoen zit er op en de 
grote geklopte heet Michele Bartoli. De 
veronderstelde beste ter wereld won geen 
topkoers. Hij stond op het hoogste scha-
votje van de Brabantse en de Waalse Pijl. 
Mooi koersen, dat zeker, maar niet de 
top. Vooral zijn nederlaag in L-B-L, die hij 
voor de derde keer op rij hoopte winnen, 
moet hard zijn aangekomen. Voor hem en 
voor zijn ploeg. De manier waarop Van
denbroucke hem op La Redoute ging 
terughalen en zonder opzij kijken voor
bijreed zullen we zeker nog terugzien in 
veel overzichten. Beelden van het jaar 
waren dat. 

Olympos 

Frank 

Vandenbroucke 
wint niet 
alleen prijzen: 
ook de 
volksgunst Is 
zijn deel. 

1 

Het zit er nog dik in dat Racing Genk 
landskampioen wordt. Tliuis geraakten de 
Limburgers niet voorbij Ciub Brugge maar 
door de moeilijke ultmatcin op Ekeren te 
winnen is de begeerde bekroning toch 
weer wat dichterbij gekomen. 

ZONDER SCHROOM 
Genk wordt een fenomeen. De fusieploeg 
- want dat blijft Racing per slot van re
kening - laat niemand onberoerd. Zij 
spreekt tot het hart van de voetballief
hebbers. Veel friorituren worden er in of 
rond het Thyl Geyselinckstadion niet ver

toond. Niet in Luik, niet In Brussel en niet in 
Brugge. Het bewijst hoezeer Limburg 
recht heeft op die eerste landstitel. Genk 
leeft. Dat hebben we kunnen ervaren. 
Eigenlijk doet het Racing van vandaag 
terugdenken aan het Club Brugge van 
eind jaren zestig, begin jaren zeventig. 
Toen blauwzwart nog op de Klokke voet
balde en gans de provincie op zondag
middag te hoop liep in wat toen nog het 
Dyserinckstadlon heette. Een en al be
zieling en begeestering. Belangrijk is ook 
dat het zelfbewustzijn van bestuurders en 
supporters groeit. Racing gaat zonder 
schroom aan gelijk welke onderhande-

Het zit er nog dilc in 
kocht. AlLes rechttoe rechtaan. Ook het 
spel van de blauwwitten is de eenvoud 
zelf. Alles is op doelmatigheid afgestemd. 
Geen onnodig brio. Pakken watje krijgen 
kunt. Daarin kunnen de vroegere sup
porters van Waterschei en Winterslag zich 
moeiteloos terugvinden. De beide sup-
pertersclans hebben hun vroegere riva
liteiten afgeschud en staan als één man 
achter de nieuwbakken topclub. Want dat 
Is Racing Genk Inmiddels wel geworden. 
Voor volgend seizoen mikt Racing op 
15.000 abonnementen. Dat is onwaar
schijnlijk en in ons land nooit eerder ver-

lingstafel zitten. Het weet zich zeker van 
zijn stuk. Er bestaan in dit land weinig 
clubs, misschien zelfs geen, met meer 
mogelijkheden. Financiële en sportieve. 
Voetballiefhebbers die hun geschiedenis 
kennen zullen zich daarover niet verba
zen. Limburg maakte Standard, Club 
Brugge en Anderlecht groot. Decennia 
lang. Nu bestaat voor het eerst de kans 
dat er zelf geoogst, zelf gevierd mag 
worden. Het weze ze van harte gegund al 
blijft Club Brugge aanklampen De West-
Vlamingen kunnen in de slotfase van de 
competitie terugvallen op hun routine, op 

hun rijke ervaring. Er is dus nog niets 
beslist. 

MEESLEPEND 
Zit het onmogelijke er voor Racing Genk 
nog altijd in, ook in Engeland en meer 
bepaald in Manchester blijft men dromen 
van een onuitgegeven stunt. 31 jaar na de 
legendarische formatie van Bobby 
Charlton en Georgië Best staan de Man-
curians opnieuw in de finale van de Eu
ropabeker van landskampioenen, van
daag herdoopt tot de Champions League. 
Maar dat is niet alles United kan ook nog 
landskampioen worden en het drong ook 
door tot de finale van de FA-Cup. Op weg 
naar Wembley rekende Manchester af met 
de twee andere topploegen van het land. 
Arsenal en Chelsea. „The triple" houdt 
Engeland als zo'n dertig jaar in beroering, 
Leeds en Liverpool droomden er ooit 
hardop van. Maar het feest ging niet door. 
Dat het deze keer anders kan verlopen is 
niet waarschijnlijk. De opdracht is onnoe
melijk zwaar. De tegenstanders zijn sterk. 
Arsenal in de race naar het kampioen
schap Newcastle in de finale van de En
gelse beker en Bayern Munchen, een ge
oliede machine die dit seizoen nog geen 
keer ernstig haperde, in de finale van de 
Champions League, Maar het blijft mee
slepend en topsport is altijd verlangen en 
streven naar beter, hoger, sneller,, 

Olympos 
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CENTRO GALECO. BRUSSEL 
ZONDAG 9 MEI - VAN 14U TOT 17U 

9 mei is de officiële Dag van Europa, op 
die zondag mobiliseert de alliantie 
VU&ID haar leden en partners. Het 
Europa dat de alliantie VU&ID wil, 
vormt een kleurig palet volkeren en cul
turen, geen grijze eenheidsworst. In dat 
democratische Europa krijgt de volks-

Êm mÊÊÊÊ V B ^ H ^ ^ R ^ ^ 

Fnnfama'; r;^^ 

VU-verkiezingsfonds '99 
435-0271521 - 0 1 is het rekeningnummer 
van vzw Volksunie. Op dit nummer kunnen 
financiële bijdragen gestort worden om 
het verkiezingsfonds van de democrati
sche Vlaams-nationalisten te spijzen 
Er toch nog even aan herinneren 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 (niet 
gepubliceerd) worden door de Volksunie 
Ons weekblad vermeldt de binnengeko
men bedragen, voluit met naam en ge
meente, onder initialen of naamloos, de 
schenker duidt zijn keuze daarover zelf 
aan 

Dank bij voorbaat! 

Totaal eerste lijst 

Mevr Latomme-Verhulst, 
Hove 
Wilfned De Metsenaere, 
Denderleeuw 
Mare Vanoverschelde, 
Wingene 
H H., Manakerke 
Willy Bogaerts-Billiet, 
Rijmenam 

Totaal tweede lijst 

Algemeen totaal 

23.199 

1 000 

1 000 

10 000 
4 500 

2.000 

18 500 

41.699 

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

VU&ID mobiliseert 
voor Europa 
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vertegenwoordiging reële macht, wordt 
fraude genadeloos bestreden, praat 
Vlaanderen rechtstreeks met andere na
ties zonder Belgische omweg en is er niet 
alleen aandacht voor de vrije markt maar 
ook zorg voor sociale rechtvaardigheid 
en een gezond milieu. 

l 

GETUIGENISSEN 
Een greep uit het programma: Europees 
parlementslid Nelly Maes en lijsttrekker 
Bert Anciaux ontplooien de VU&ID-
plannen voor Europa en stellen de 
VU&ID-kandidaten voor. De 'anti-hor-
monenridders' Flor Van Noppen, Jaak 
Vandemeulebroucke en Bart Staes ver
tellen over hun strijd voor gezond voed
sel. Willy Knijpers brengt met enkele 
Kosovaarse vrienden een getuigenis over 
de dramatische gebeurtenissen in de Bal

kan. Het Schotse Europarlementslid Win
nie Ewing vertelt over de SNP-resultaten 
bij de eerste verkiezingen voor het Schots 
parlement drie dagen eerder (6 mei). En 
er zijn ook interviews met buitenlandse 
gasten uit Baskenland, Friesland, Sardinië 
en Valencia. 

Dit wordt beslist een boeiende meeting, 
geen saaie bijeenkomst met langdradige 
toespraken. Op dit volksfeest geniet u -
met een Galicisch hapje in de ene en een 
frisse pint in de andere hand - drie uur 

OOST-VLAANDEREN 
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-Groot-Denderleeuw. 

Ma. 17 mei DEiNZE: Een groot 
kampioen aan het woord: Briek Schotte. 
Om 14U.30 bij Carlo (Rotonde Petegem). 
Org.; WVG-Deinze. Info. w. Lowie 
(09/386.67.47. 

Dl. 18 mei NINOVE: Daguitstap 
met VVVG-Ninove naar Alveringem, Lo Re-
ninge en Vleteren. Vertrek om 8u. aan het 
PTl, Centrumlaan te Ninove. Deelname-
met middagmaal 1.270 fr, zonder mid
dagmaal 940 fr. Info bij bestuursleden 
VVVG-Ninove. Inschrijven door storting op 
rek.nr. 000-0568761-50 van Muylaert-
Braem, Borrekent 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 
Za. 8 mei IEPER: Huifkarrentocht 

op en rond de schreve. Start om 14u. stipt 
aan herberg Helleketel, Vuile Seutestraat 6 
te Watou. Deelname: 250 f r p.p. inschrij
ven en info bij Kristlen Devlieger 
057/20.25.37. Org.: Wl . 

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. 

WO. 12 mei BRUCCE: Michiei De 
Bruyne over ,,Geschiedenis van de vrij
metselarij". Om 15ü. in de Magdalenazaal, 
Violierstraat 7. Deuren om 14u. Na de 
activiteit is er koffietafel voor wie dit 
wenst. Org.: VWG-Brugge-Zuid. 

Wo. 19 mei BRUGGE: Daguitstap 
van WVC-Brugge-Zuid: Langs stille getui
gen van de Eerste Wereldoorlgo. Vertrek 
om 8u. uitgang station kant Sint-Michiels. 
Met bezoek aan Nieuwpoort, Diksmuide, 
Boezinge, leper Zillebeke en Langemarkt. 
Deelname: leden 1.100 fr, niet-leden 1.200 
fr (bus, rondleiding en middagmaal), in
schrijven bij Lena Gevaert, 050/38.35.12. 

WO. 19 mei GISTEL: vu-Gistel con

fronteert joumailst Cunther Vanpraet met 
Jan Loones en Geert Lambert. Om 20u.50 In 
zaal de Reisduif, Stationsstraat te Gistel. 

Ma. 24 mei BRUGGE: Natuurwan
deling vanuit het Zwin naar Retanchement 
en terug, o.l.v. Omer Dombrecht. Samen
komst om 14u. parking Delhatze, Maal-
sestwg. Sint-Kruis. Org.: vWG-Brugge-Zuid. 

WO. 26 mei BRUGGE: Toespraak 
over „De euro In vraag en antwoord". Om 
15u. in de Magdalenazaal, Vioüerstraat 7. 
Deuren om 14u. I\la de activiteit is er kof
fietafel voor wie dit wenst. Org.: VVVC-
Brugge-Zuid. 

Ma. 7 Juni ROESELARE: Erfrecht. 
Voordracht door R. Leclercq. Om I4u.30 in 
het Parochiaal Centrum, Kattenstraat 29. 
Org.: VVVG-Roeselare. 

VLAAMS-BRABANT 
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 
'Quiz & (ploegnaam)' of ter plaatse 500 
fr Ruime parking. Aanvang: 20u. 

Dl. 4 mei SCHERPENHEUVEL-ZI-
CHEM: Gemeenteraad (ev. op 6/5) om 
20U.30. Info: Robert Janssens, 
013/78.19.21. 

DO. 6 mei BRUSSEL: Theater 
Toone speelt in 't ,,Brussels-Vloms": Tij 
Uilenspiegel. Om 20u.30. inflichtingen bij 
MarK verhasselt 02/465.99.23). Tickets: 
400 f r Org.: FVK-Rodenbachfonds Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest i.s.m. Sven Gatz. 

Za. 8 mei EPPECEM-ZEMST: 
Reuze-braadfeest van vu-arr Halle-Hil-
voorde. Vanaf 12u. in de Schranshoeve, 
Stijn Streuvelslaan te Eppegem-Zemst. 

Zo. 23 mei OUD-HEVERLEE: Len 
tebarbecue met o.m. schaap aan 't spit en 
dessertentafel. Van 11u.30tot I4u. in Don 
Bosco, Waversebaan. Deelname: 350 fr, -
lOj.: 200 f r Inschrijven bij Bert Vanhamel 
(40.45.57) of Rit Smitz (40.65.15). Org.: VU-
Oud-Heverlee. 

LIMBURG 
za. 1 mei TESSENDERLO: Jaar 

lijkse familieuitstap van FVV-Tessenderlo 
naar Heers. Met o.m. wandeling door Vech-
maal, bezoek kasteeltuinen Heks en schrijf
machinemuseum. Vertrek met eigen wa
gens om 9u. op de Vismarkt. Deelname 
melden bij bestuursleden. 

zo. 2 mei HEUSDEN-ZOLDER: IJ 
zerbedevaartcomité West-Limburg en 
Maaseik met de bus naar het ANZ. Op-
stappaalt: oprit 28, Zolder E.314 om 
12U.45. Deelname: 650 fr. (bus + zitplaats). 
Inschrijven en info bij Frans Vanstipelen, 
011/42.59.95 (na 18u.). 
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lang van de rijke Europese verscheiden
heid aan volksmuziek. Met Pilleumiter, 

Galicia Baila, Trio Bandina en een doe-
delzakgroep passeren Vlaanderen, Ier
land, Schotland en Galicië de revue. 
U kunt in het Centro Galego ook een 
tentoonstelling over Koerdistan en Bas
kenland bezoeken. M.a.w. (inter)natio-
nalisme is troef op 9 mei! 

(pdz) 

Practica. Voor alle practica kunt u op het 
VU-secretariaat terecht bij Piet De Zaeger 
(tel: 02/219.49.30 - fax: 02/217.35.10 -
e-post: piet.dezaeger@volksunie.be). 
Kinderopvang. Jeugddienst Vlanajo ver
zorgt de gratis kinderopvang. 
Waar? In de gerenoveerde gebouwen van 
het oude Brusselse warenhuis La Ten-

tation is nu het Galicisch Centrum ge
vestigd (Lakensestraat 28 te Brussel). Op 
5 minuten wandelen van de Grote Markt 
en 15 min. van het Centraal Station. 

Dl. 4 mei siNTMinJlOEN: voor
bespreking met diavoorstelling van de uit
stap naar de zes Voerdorpen op 27/5. Om 
14u. in Ons Huis. Markt 6.0rg. VWG-Sint-
Truiden. Info: J. Vancoppenolle, 
011/68.72.40. 

DO. 6 mei CENK: Verklezlngstnfo-
avond van vu-Genk. Om 20u. in het zaaltje 
van restaurent Sint-Maarten, Stationsstraat 
13. Met Anita Wellens-Pumal, Laurens Ap-
peltans, Johan Sauwens en Frieda Brepoels. 

za. 8 mei BOKI;IJK: Provinciale 
vu-manifestatie met o.m.debat van de 
Limburgse VU-kandidaten, tentoonstelling 
,,Stem vrouw. 30 jaar vrouwen in de po
litiek", kinderanimatie en vanaf I8u. uit
gebreid Breugeliaans wandelbuffet met 
koude en warme gerechten (400 frp.p., -
I2j. 200 fr.). 's Avonds optreden van Lies 
Steppe en Angelo Bisceglia. Inschrijven 
vooral bij Frieda Brepoels (011/23.70.35, 
fax 011/23.70.39). 

Dl. 11 mei HEUSDEN-ZOLDER: 
vwc-West-Limburg viert moeder. Om I4u. 
in De Zandloper, Hessdinstraat 40. Met re
ceptie, toespraak door Willy Kuijpers, hul
diging van de moeders en boterhammaal
tijd. Deelname 150 fr. inschrijven en info: 
Frans Vanstipelen, 011/42.59.59. 

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

DO. 27 mei HASSELT: zie Sint-Trui
den, info: VVVG-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 
Uitstap met 3 WVG-afdelingen per bus 
naar de zes Voerdorpen en omgeving. Met 
gids. info: VWG-Sint-Truiden, J. Vancop
penolle, 011/68.72.40. 

za. 12Juni CENK: 11de Groot Tuin-
feest met braadfeest, Limburgse vlaai en 
koffie. Samenzang met koor en blaaskapel. 
In De Slagmolen. Inschrijven vóór 5/6 bij 
bestuursleden. Org.: SMF-ümburg. Info: 
Van Elderen (011/68.76.47). 

ANTWERPEN 
DO. 29 april ANTWERPEN: Debat 

over sociale zekerheid, wonen en veilig
heid. M.v.m. Patrik Vankrunkelsven. Van 14 
tot I6u. in Tref centrum Derde Leeftijd, 
Ufsia Antwerpen. Info: Camilla Geerts, 
02/219.49.30. 

Vr. 30 april BORCERHOUT: Quiz 
avond in de Reuzenpoort. Info Jan De 
Scheerder, tel. 03/236.45.40. Org.: Knng 
voor Vlaamse Volksontwikkeling. 

vr. 50 aprïl KALIVITHOUT: F W 
brengt geleid bezoek aan het asielcentrum 
te Hoogboom. Samenkomst om 14u. aan 
de kazerne. Kazerneweg (aan de lichten). 
Info: Lucienne 5666.91.52). 

ivia. S mei WOi: Jan Caudron over 
„De nieuwe medische cultuur". Om I4u. In 
zaal Het Leeuwken (bij de kerk) te Mof. Org.: 
WVC-MOf. 

DO. 6 mei BORCERHOUT: 2de Se
niorennamiddag van de Kring voor Vlaamse 
Volksontwikkeling. Gezellig samenzijn met 
zang en dans. Om 14u. in zaal Paroza. 
BacchuslaanteBerchem. Deelname: 100 fr. 
Inschrijven bij Jan De Scheerder, 
03/235.45.40. 

vr. 7 mei EDECEIM: Toneelvoor
stelling ,,De Gidsen" In het Mark Liebrecht-
centrum te Mortsel. Kaarten 250 fr. bij 
Agnes (457.76.86). Org.: FVV-Edegem. 

za. 8 mei KESSEL: spaghetti-
avond t.v.v. verkiezingsfonds Els Van 
Weert. Vanaf 17u. in de Turnzaal in Kessel. 
Deelname: 250 fr. inschrijven op tel. 
03/488.26.88 of door storting op rek.nr 
413-8186941-03. 

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

Zo. 9 mei KALIVITHOUT: 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. 10 mei ZOERSEL : Bert Anciaux 
en Flor Van Noppen spreken met de kiezer. 
Om 20u. in het Koetshuis, (naast gemeen
tehuis). Lionel Vandenberghe (voorzitter 
Ijzerbedevaartcomité) is gespreksleider. 
Org.: VU-Zoersel. 

IVla. 17 mei EDECEIU: Dia-avond 
,.Inleiding tot het Antoon van Dijckjaar", 
door Jacques Gevaerts. In de zij-zaal van het 
Elzenhof Kerkplein te Edegem-Elsdonk, om 
20u. Org.: Culturele Kring Edegem. 

Vr. 21 mei LINT: Leden en sym-
pathisantenfeest van vu-Lint met Visbuf-
fet en vleesschotel.. In OC De Witte Merel, 
Liersesteenweg 25. Gastspreker is Fons 
Borginon. Info en inschrijven vóór 16/5 bij 
Frank Vercauteren (03/455.71.56). Meer 
info: www.volksunie.be/Lint. 

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

Za. 29 mei BONHEIDEN: Barbecue 
van VU-arr Mechelen. Vanaf I5u.30 in de 
Krankhoeve. Deelname 400 fr; Kaarten: Els 
Van Weert 03/488.26.88) of Sandra Van 
Opstal (03/422.61.67). 

Di. 1 Juni BERCHEM: Daguitstap 
naar Vlaams Toontuinen. Vertrek Berchem-
station om 8u. stipt. Aankomst te Hoe-
gaarden om 9U.30. Met streeklunch, be
zoek aan Zoutleeuw. Deelname: 1.350 fn 
Inschrijven vóór 10/5. Org. en info: FW-
Berchem, 03/321.73.60. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volicsunle-partijbestuur 
van maan(Jag 26 april j l . wer(d volgende 
persmededeling verspreid, 

VREEDZAME AANPAK 
KOSOVA-CONFUCT 
VERDIENT NIEUWE KANS 
Er Is onduidelijkheid gerezen over het VU-
standpunt m.b.t. de aanpak van de Kos-
ovè-crisls en het Navo-optreden. Wij zet
ten nog eens duidelijk onze inzichten op 
een rij • 
1. De VU pleit ervoor elke kans op een 
diplomatieke oplossing van het conflict 
aan te grijpen. De VU is van oordeel dat de 
Belgische regering het Duitse voorstel voor 
een tijdelijk en voorwaardelijk "staak het 
vuren" moet ondersteunen. Dit mag 
geenszins beschouwd worden als de to
lerantie van de gruweldaden van Milosevic. 
Integendeel, dit soort misdaden tegen de 
mensheid kunnen en mogen niet onge
straft blijven. Maar als een staakt het vuren, 
gekoppeld aan een diplomatiek offensief 
waar ook Rusland een belangrijke rol in 
speelt, een duurzame oplossing voor het 
conflict ook maar Iets dichterbij brengt, 
heeft de internationale gemeenschap de 
plicht dit een kans te geven. 

2. In die onderhandelingen moet duidelijk 
gesteld worden dat er een einde moet ko
men aan de etnische zuiveringen ; dat de 
Kosovaren moeten kunnen terugkeren naar 

hun thuis In Kosova ; dat deze terugkeer 
moet gebeuren onder toezicht en bescher
ming van een internationale vredesmacht 
(bij voorkeur onder de hoede van de VN). 
3. Rekening houdend met deze stand
punten kan de VU het platform voor de 
vredesbetoglng van zondag a.s. niet in
tegraal onderschrijven omdat er sprake is 
van een onvoorwaardelijke stopzetting van 
de bombardementen. Trouw aan de nooit 
meer ooriog gedachte en met de absolute 
wil om tot een vreedzame oplossing voor 
het conflict te komen wil de VU dit initiatief 
toch positief benaderen. De krachtlijnen 
van het forum : vreedzame politieke op
lossing, stop alle geweld en solidariteit zijn 
ook de onze. Maar de VU wil ook de 
politieke verantwoordelijkheid opnemen 
en de vele duizenden Kosovaren niet aan 
hun lot overiaten bij een mislukking van 
een diplomatiek offensief. Het effect van 
de stopzetting van de bombardementen 
moet voortdurend geëvalueerd worden op 
basis van de vorderingen op het diplo
matieke veld. In naam van het pacifisme 
kunnen we als Internationale gemeen
schap geen volk laten verdrijven en uit
moorden. Die verantwoordelijkheid willen 
en kunnen we niet dragen. 
Enkele vertegenwoordigers van de VU , 
waaronder alliantlevoorzitter Bert Anciaux, 
zullen zondag 2 mei met die boodschap 
mee opstappen In de manifestatie voor 
vrede in de Balkan. 

Onbemande camera's: 
ook m Aalst en Leuven 

Ook in het arrondissement Aalst werd op 
zaterdag 17 april jl. op een 'zwart kruis
punt' door VU&ID actie gevoerd voor 
meer veiligheid. Tussen het pamfletten 
delen door was er even tijd voor een 
fotootje waarop o.a. Hubert Matthijs 
(raadslid, Lede), Emi Feusels (OCMW-
raadslid, Aalst), A. E. Bogaert ID-raads-
lid, Aalst), ere-kamerlid Jan Caudron, 
Danny Denayer (raadslid, Aalst) en An
toon Van der Heyden (raadslid, Aalst). 

Een puike ploeg die er ondanks de aprilse 
grillen de glimlach niet bij verloor! 
Datzelfde kan worden gezegd van de 
Leuvense VU&ID'ers. We laten ook hier 
de beelden voor zich spreken. De afdeling 
Oud-Heverlee mobiliseerde en begroette 
die zaterdag onder meer Danny Pieters, 
Jos Bex, Luc Van Eesbeeck, Peter Van 
Hoof, Stijn Bex, Bert Lambert, Luc De-
geest, Philippe Vanhelmont, Paul Van den 
Bempt en Nadine Veulemans. 
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vu-Aalst start 
verkiezingscampagne 

Zaterdag jl. was het in de Aalsterse bin
nenstad niet alieen Top-dag voor de mid
denstand, maar was het eveneens een top
dag voor VU-Aaist. 
Het Aaisterse afdelingsbestuur ging met zijn 
zes l<andidaten voor de l<omende veri<ie-
zingen een eerste confrontatie met i<iezers 
aan. Dit gebeurde tijdens het jaarliji<s eet
festijn In feestzaal 't Kapelieken. 
Een succes over gans de lijn en ruim 20% 
meer aanwezigen dan vorig jaar. De aan
wezigheid van enl<ele kopstukken van ID-21 
zoals Margriet Hermans en André-Emiel Bo-
gaert was hier ook niet vreemd aan. 
Wie zeker een pluim verdient zijn de ge

zusters Lena en Esther Caudron (twee nich
ten van ere-volksvertegenwoordiger Jan 
Caudron) die er in slaagden onder hun bei
den ruim 417 eetmalen en/of steunkaarten 
te verkopen. Ze werden dan ook beiden in de 
bloempjes gezet door Danny Denayer, lijst
trekker voor de Kamer en door Geert Ver
doodt, afdelingsvoorzitter en 1ste opvolger 
voor het Vlaams Parlement. 
Nogmaals een hartelijk proficiat aan Lena en 
Esther en een bijzondere dank aan alle me
dewerkers voor het geleverde werk. 
En nu op naar een succesvol 13 juni! 

(pva) 

De graspieper ten bate 
Zopas kocht het provinciebestuur in de ge
meente Bilzen (Eigenbilzen) een 10 ha groot 
natuurgebied in de Hoefaert. 
De Hoefaert Is een waardevol landschap van 
ongeveer 147 ha. Hiervan heeft 83 ha de 
bestemming natuurgebied (grondgebied Bil
zen) en 64 ha de bestemming natuurreservaat 
(grondgebied Lanaken-Cellik). De Hoefaert si
tueert zich op één van de meest zuidelijke 
uitlopers van het Kempens Plateau. Het maakt 
een belangrijk deel uit van het kerngebied van 
KeHa, het unieke overgangsgebied tussen 
Kempen en Haspengouw. 
Frieda Brepoels: „Het gebied dat door de 
provincie is aangekocht is gekend onder de 
naam 'Stevorden' Het wordt gekenmerkt door 
een zeer waardevol Eikenberkenbos, en waar
devolle vochtige weidegraslanden die van be
lang zijn voor de graspieper en roodborsttapuit. 
Door een goed beheer zou het gebied in de 
toekomst een woongebied kunnen worden 
voor de watersnip, die er nu reeds voedsel komt 
zoeken tijdens de trekperioden. Ook de slob-
eend en de zomertaling zouden hier tot broe
den kunnen komen." 
Frieda Brepoels, gedeputeerde van Milieu, die 

voor deze aankoop het initiatief nam, wil de 
gekochte percelen nu in concessie aan na
tuurvereniging Orchis geven. Orchis heeft in de 
Hoefaert reeds 15 ha in beheer. 
Door de aankoop van deze 10 ha aan de 
noordgrens van het gebied kan het erkende 
natuurreservaat zich nu eindelijk verder uit
breiden. 

wesMimiiurg 
naar zangfeest 
Het iJzerDedevaartKomitee west-Umburg gaat 
in samenwerking met Gewest-Maaseik naar het 
62ste Vlaams Nationaal Zangfeest in Antwer
pen. 
Voor West-Limburg is één opstapplaats voor
zien: oprit 28 (Zolder) E314 (uur wordt later 
meegedeeld). 
voorwaarden: 650 fr (verplaatsing bus + zit
plaats van 500 fr. Blok C 7). 
Coördinator: W.L. Frans Vanstipelen 
(011/42.59.95 - na 18u.). 
Er zijn twintig zitplaatsen voorzien. Gelieve het 
bedrag van 650 fr over te schrijven op rek. 457-
5073481-96 van Frans Vanstipelen, Noordberm 
61 te 3550 Heusden-Zolden 

Vaicantle in 
de KEÎ PEN -
AVERBODE 

Gezellig vakantiehuisje - living -
keuken - badkamer - 2 slaapk -
garage (max. 6 pers.) gelegen in 
grote tuin -i- 20 OOOm̂  tegen 
natuurgebied "Gerhagen" - ideaal 
voor wandelen en fietsen 

Tel. 013 /77 .25 .46 . 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

D E Z E W E E K I N K N A C K http://www.k„ack.be 
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Afhalen van palinggerechten mogelijk 

van maandag tot en met donderdag: 
12 uur tot 14 30 uur -18 uur tot 21.30 uur 
18 uur tot 22 uur 
12 uur 21.30 uur 
de maand december 
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O M S L A G V E R H A A L 

DE GROTE POUTIEKE ENQUÊTE 
Wie is de ideale eerste minister? 
Welke partijen moeten liet land 
besturen? Waar liggen de 
prioriteiten van de Vlaamse, de 
Brusselse en de Waalse kiezer? 
Zijn er te weinig vrouwen in 
de politiek? Waar liggen de 
werkelijke machtscentra in dit 

land? Laat het Agusta/Dassault-proces nog sporen 
na? Wacht ons op 13 juni een nieuwe Zwarte 
Zondag? Kortom, de grote poUtieke enquête van 
Knack. En een gesprek over de resultaten ervan 
met politicoloog Mark EIchardus. 

W E R E L D 

DE NAVO EN DE OORLOG 
In Washington vierde de Navo afgelopen week
einde zijn vijftigste verjaardag, maar door de 
Kosovo-crisis ging het feest niet door. Wel 
beraadde het bondgenootschap zich over een 
nieuw strategisch concept. Waar, wanneer en 
waarom mag de Navo voortaan aanvallen? En 
wie levert de wapens? Ondertussen duurt de 
ellende van de Kosovaarse vluchtelingen voort, 
en stijgen de spanningen tussen vluchteUngen, 
hulporganisaties en lokale bevolking in Albanië. 
De Navo en de oorlog: berichten uit Washington 
en Noord-Albanië. 

M O D E R N L E V E N 

OP BEZOEK BU DE KOPPENSNEUERS 
In Ecuador is het kruisbeeld dieper in het 
Amazonewoud doorgedrongen dan Coca-Cola 
en elektriciteit. En de meterslange blaaspijp 
waarmee de koppensnellers hun gifpijlen 
afschoten, is vervangen door een karabijn. 
"Voor het verjagen van kolonisten en mijnpros-
pectoren is een geweer veel beter geschikt." Over 
de grot van de mystieke vogels, de holle beloften 
van de blanken, de roetlucht boven het stadje 
Coca, zwemmen tussen de piranha's en het 
kabaal van brulapen: een reportage. 
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Vlaams 
kinderboekensucces 

in Bologna 

Wie op 7 april jl. op de middagvlucht van 
Sabena naar Bologna zat, kon daar met 
zowat alle Vlaamse uitgevers van kinder
en jeugdboeken kennismaken. Eén on

gelukje, en het kinderboekenwezen in 
Vlaanderen zou zijn onthoofd. 

VLAAMSE WINNARES 

Allen waren ze op weg naar de Fiera del 

Libro per Ragazzi, dé internationale boe
kenbeurs voor vakmensen die er au
teursrechten komen verkopen, of co-
edities aan de man trachten te brengen. 
Ieder jaar ziet men er ook meer en meer 
illustratoren uit de hele wereld die er hun 
tekeningen komen slijten. Maar liefst 
1.391 deelnemers uit 81 verschillende 
landen hadden er hun stand met kinder
en jeugdboeken, leermiddelen en mul
timedia volgestouwd. Dit alles op een 
oppervlakte van 22.000 vierkante meter, 
met vijf paviljoenen voor Italië en vier 
grote zalen voor de internationale deel
nemers. 

De jaarlijkse tentoonstelling van illustra
ties kreeg inzendingen • van 2.0-10 ar

tiesten, die samen meer dan 10.000 te
keningen inzonden. Die werden beoor
deeld door een internationale jury, die 99 
artiesten uit 17 landen selecteerde. De 
tentoonstelling zal later nog te zien zijn in 
Brazilië, Japan en Taipei. Daarnaast liep 
er eveneens Amabhuku, een tentoon
stelling van illustratoren uit Afrika, met 
134 tekeningen van 34 tekenaars, die 
werd geopend door Alpha Oumar Ko-
narè, president van Mali. 
Jaarlijks worden er ook prijzen uitgedeeld 
en een speciale vermelding in de groep 
fictie ging naar Zeg me dat het niet zal 

sneeuwen! van Jaak Dreesen met illu
straties van Goeie Dewanckel - teke
ningen die in Vlaanderen reeds de Boe-

kenpauw kregen. Het juryrapport meldt: 
„Dit boek heeft een gevoelige, intelligente 

layout, met een uniek gebruik van kleur, 

illustraties, zelfs de plaatsing van de pa

ginanummers is enig." 

HOE LANG NOC? 

Als men een opiniepeiling onder de deel

nemers en bezoekers had gedaan, dan was 

de stand van de Vlaamse Uitgeversver
eniging (VUV) zeker als een der mooiste 
uit de bus gekomen. Een stand die on
begrijpend door onze noorderburen 
wordt bekeken, want dat hebben zij niet, 
daar zorgt ieder voor zichzelf, liefst met 
getrokken messen tegenover zijn col
lega's, en dit terwijl in de Vlaamse stand 
broederlijkheid heerst tussen de uitge
verijen Averbode, Bakermat, Clavis, Con
tinental Publishing, Davidsfonds, De 
Eenhoorn, C. De Vries-Brouwers, Facet, 
Lannoo, Standaard Uitgeverij en Van In. 
De stand was nog mooier en functioneler 
dan vorig jaar. Dit mede door de steun 
van het Vlaamse ministerie van Cultuur, 
dat zich jaar na jaar grote inspanningen 
troost om Vlaanderen op de wereldkaart 
van het kinder- en jeugdboek neer te 
zetten. Ook met steunpunten in Spanje, 
Noorwegen en Engeland, waar door het 
ministerie aangetrokken mensen, probe
ren auteursrechten van Vlaamse auteurs 
en illustratoren aan de man te brengen. 
De jongste jaren met steeds stijgend re
sultaat. Tientallen Vlaamse kinderboeken 

verschenen in Duitsland, Frankrijk, 
Noorwegen, Zweden, Denemarken, 
Spanje, Italië, Litouwen, Slovenië enz. 
Het recent verschenen Rikki van Guido 
van Genechten, een uitgave van Clavis, 
kan men binnenkort in tien talen lezen, en 
Nieuwsgierige Lotje van Lieve Baeten, is 
aan zijn dertiende taal toe. Als je dan weet 
dat er vijfjaar geleden nauwelijks iets was, 
zijn dit enorme successen. 
En zie, wat staat er te gebeuren? De 
Vlaamse minister van Cultuur heeft hal-
velings laten weten dat er volgend jaar 
wel eens geen steun meer zou kunnen 
zijn, terwijl de harde werkers in het 
buitenland eveneens afgeschaft zouden 
worden. Begrijpe wie het kan. 

Zoilus 

werk uit '97 

van Goeie 

Dewanckel. 
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I n prentenboeken kan alles. Dat maakt dat 
kinderen ze niet alleen graag zullen lezen 

en bekijken, maar dat ook de volwassenen het geen 
karwei vinden om ze voor te lezen. 

Fantasie 
aan de macht! 

Eén van de meest opmerkelijke pren
tenboeken die de jongste tijd versche
nen zijn is 'Sprookjestijd' van Rotraut 
Susanne Berner, in het Nederlands uit
gegeven wij Ouerido. Het bevat een 
zevental sprookjes van de gebroeders 
Grimm die op een bijzondere wijze zijn 
hertekend, In een kindvriendelijk strip
verhaal passeren o.a. Roodkapje, Vrouw 
Holle en Gelukkige Hans de revue. Wie 
Roodkapjes grootmoeder ziet - en de 
stijl van tekenen en grappen maken In 
dit verhaaltje meerekent - kan haast 
niet anders dan denken aan Wllly Lint
hout en de Urbanus-strlps. Erg grap
pige, aanbevelenswaardige uitgave! 
c» SprooklestUd. Rotraut Susanne 
Berner. uitg. Querldo - Amsterdam. 
1998.550 fr. 
Een al even creatieve Invalshoek heeft 
'Vijfde zijn' van Ernst LandI en Norman 
Junge, in het Nederlands uitgegeven 
door Ploegsma. Het hele verhaal speelt 
zich af In de wachtzaal van de speel-
goeddokter. Een houten pop - die een 

beetje op Pinokklo\\\vx. - heeft zijn neus 
bezeerd en wacht zijn beurt af. Hij is de 
vijfde. Telkens ziet hij andere patiënten 
ziek of gekneusd naar binnengaan en 
gezond weer buitenkomen. Een ge
schikt prentenboek voor kinderen die 
een doktersbezoek maar eng vinden. 
Het boek werd bekroond op de In
ternationale Boekenbeurs In Bologna 
Het zal die titel wel niet gestolen heb
ben. 
o» vijfde zijn. Ernst Jandi & Norman 
Juge. Ultg. Ploegsma - Amsterdam. 
1999. 500 fr. 
Het Davidsfondszal er zich voor hoeden 
de rechten van het werk van Babette 
Cole nog uit handen te geven. Deze 
dame tekende al voor meerdere zeer 
fantasievolle prentenboeken die allen 
In Leuven werden uitgegeven De 
nieuwste In het rijtje heet 'Wilde Lu-
cretla' over een meisje dat omschreven 
wordt als 'een ongemanierd klein mon
ster'. Het kind laat winden, plaagt 
baby'tjes, eet niet wat de pot schaft. 

Nadat haar vader - een maffe uitvinder 
- zich ook geen raad meer weet met 
haar, komen de echte monsters op de 
proppen Lachen geblazen! 
o» Wilde Lucretla. Babette Cole. 
Ultg. Davidsfonds/infodok - Leu
ven. 1998. 32 biz., 495 fr. 
,,ls het leven met wonderbaarlijk" dat 
vragen Zagazoo en Mirabella zich af aan 
het eind van 'Zagazoo' Dit verhaal - van 
de hand van Quentin Blake, hulste
kenaar van wijlen RoaldDahl- gaat over 
het gelukkige paartje Joost en Bella 
Hun vredige leven wordt op een dag 
bruusk verstoord als ze In een vreemd 
pak een jongetje aantreffen. Zagazoo 
heet het en hIj beschikt over een aantal 
wel heel vreemde eigenschappen. 
Joost en Bella weten met hun geluk dan 
ook geen blijf als Zagazoo zich op een 
goede dag eindelijk keurig lijkt te gaan 
gedragen. Maar dat Is niet het einde van 
het verhaal 
c^ Zagazoo. Quentin Blake. Ultg. 
Fontein - Baarn. 1998.398 fr. 
Ook in 'Onze nieuwe baby' van Bob Gra
ham Is er nieuw leven op komst In de 
familie Maas. Lisa en Jelmer het toekom
stige broertje en zusje wachten de komst 
van de nieuweling af: ze kunnen de baby 
in mama's bulk zelfs voelen. De eerste 
Indrukken van hun broertje zijn niet echt 
positief; hij Is niet groot, kan de ge-
schenkjes van Lisa en Jelmer niet vast
houden en hij doet bijna niets. Het meest 
bijzonder vinden ze dat hij een verschrik
kelijke boer heeft gelaten. Het duurt 
evenwel niet erg lang vooraleerTommie, 

wantzoheetdejongste Maas, echt bij de 
familie hoort 'Onze nieuwe baby' Is een 
erg informatief prentenboek over zwan
gerschap dat niet ook maar één moment 
belerend IS Puik werk' 
c» Onze nieuwe baby. Bob Graham. 
Ultg. Ploegsma - Amsterdam. 1998. 
32 biz., 500 fr. 
'Désirée Is ziek' en dat zal het dorp 
geweten hebben. Désirée Is een var
kentje dat eigenlijk zo'n beetje de moe
der Is van het beestenbos Ze gaat op 
ziekenbezoek, doet het werk voor de 
haas en wast voor de zwaan Als ze zich 
na een weekend met zo gezond voelt 
zorgen de gezusters Bleek en hun vnen-
den er voor dat Désirée weer de oude 
wordt. Innemend rechtoe-rechtaan 
prentenboek vor de allerkleinsten 
o» Désirée is ziek. Geertje & Nils 
Smit. Ultg. Ouerido - Amsterdam. 
1998. 500 fr. 
In 'Het verhaal van de koning' of 'Het 
meisje en de nacht' gaat een meisje op 
zoek naar een speelkameraad voor de 
trieste koning Daartoe duikt ze In haar 
verkleedkoffer waaruit ze de meest 
vreemde types weet te halen. De koning 
IS echter maar weinig geboeid. Pas wan
neer het meisje met hem wil spelen, is hij 
tevreden. Een prettig vooriees of eerste 
leesboek met tekeningen die zo gemaakt 
lijken door kleuters van 4 of 5 jaar 
o» Het verhaal van de koning. San
dra De WeUze. Uitg. Ouerido - Am
sterdam. 1998.459 fr. 

(gv) 
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WAKING NED DEVINE 

"Waking Ned Devine' heeft een Brits etiket opgeplakt gekregen, 

maar er werkten liefst vijf Europese productiehuizen met Canal 

Plus samen om dit Ierse epos van de debuterende schrijver-

regisseur Kirk Jones, van de grond te krijgen. We zomen in vanuit 

de ruimte op het kleine Ierse dorpje Tully More, aantal inwoners 

52. Twee nog goed op de been zijnde oudere heren, Jackie (Ian 

Bannen) en Michael (David Kelly) lezen in de krant dat een 

dorpsgenoot, die onbekend wenst te blijven, een behoorlijk grote 

lottopot heeft gewonnen. Ze zoeken als jachthonden naar enig 

spoor van rijkdom, en uiteindelijk vindt Jackie uit dat Ned Devine 

de winnaar was. Maar er is een probleem. Als Jackie naar het krot 

van Ned trekt, vindt hij de ouwe daar dood, gestorven aan een 

NIEUW IN DE BIOS 

hartaanval en met het lottobiljet nog in zijn hand. Jackie overhaalt 

Michael om de rol van Ned Devine te spelen, zodat ze het potje 

samen kunnen delen. Ze rekenen op zowat 500.000 pond, maar 

als de lottoman van Dublin in het dorp aankomt, om de idenditeit 

van Ned vast te stellen, blijkt het om 6.894.620 ponden te gaan. 

En de loterij wil zeker zijn van haar zaak ... Deze grappige film 

doet je denken aan het beste dat ooit over het kanaal kwam! 

THE RED VIOLIN 

De Engelse titel moet verhullen dat The red violin' in feite van 

Italiaans-Canadese makelij is (oorspronkelijk 'Le violon rouge'). 

De Canadese regisseur Erangois Girard heeft een ode aan de liefde 

en de muziek over een periode van 300 jaar gemaakt. De prent 

volgt de viool van de titel, waaraan een bloedig geheim is 

verbonden, doorheen deze drie eeuwen. Eigenlijk zijn het een deel 

korte verhalen die aan elkaar zijn gelijmd, maar ze zijn te ongelijk 

van inhoud, om boeiend te kunnen blijven. Waar Girard in zijn 

vorige film 'Thirty two short films about Glenn Gould' wel 

slaagde, moet hij nu het hoofd buigen voor diverse andere pogingen 

in dezelfde richting. Samuel L Jackson en Gretta Scacchi kunnen 

de boel niet redden. (*1I2) 

Willem Sneer 

M E D I A 

Batman Forever Amerikaanse fantastische 
film van Joel Schumacher uit 1995, met Val Kilmer, 
Tommy Lee Jones en Nicole Kidman, Het stadje 
Gotham City wordt geteisterd door twee demonen: 
Two Face, een verminkte openbaar aanklager en 
Edward Nygma, een ontevreden, op wraak beluste 
werknemer. Batman volgt Inmiddels een psycho
therapie bij de knappe Chase Meridian.,. Zat. 1 mei. 
Kanaal 2 om 2iu.20 

Bruce Willis en 

Damon wayans 

In 'The Last 

Boyscout'. Zon. 

2 mei, Kanaal 2 

om 21U.20 

'ifeJ' Much ado about nothing sprankelende 
verfilming van het blijspel van Shakespeare, door 
acteur en regisseur Kenneth Branagh. De bijtende 
grappen en grove beledigingen worden aan een 
nieuw publiek voorgeschoteld en de film werd een 
relatief kassucces. Centraal staan liefde en verraad 
aan de vooravond van een huwelijk. Met Emma 
Thompson, Michael Keaton en Denzel Washington. 
Maan. 3 mei, BBC 2 om 14U.10 

ï̂fe=ï̂  De late shift in het reportagemagazine over 
het sociale en economische leven in Vlaanderen 
wordt een kijkje genomen in een Antwerps centrum 
voor deeltijds beroepsonderwijs. Enkele Jongeren 
worden gevolgd bij hun eerste stappen naar een baan 
in de bouw, de horeca, de vieesverwerking en de 
verkoop Dins. 4 mei, Canvas om 23u. 

^̂ fer̂  irainspotting Schitterende Britse film van 
Danny Boyte uit 1996 met Ewan McGregor, Ewen 
Bremner en Susan Vidier. in Edlngburgh wonen aan 
het eind van de Jaren tachtig junkies samen in een 
zielig appartement. De werkloze Mark Renton pro
beert uit zijn trieste bestaan te ontsnappen en In het 
begin lukt dat vrij aardig Originele film over vriend
schap en verraad in junkiemiddens, woens. 5 mei. 
Canvas om 20u.55 

O Panorama: Klasfoto zonder leraar? Het 
onderwijs kwam de laatste tijd met een aantal schok
kende Items in het nieuws geweld tegen leraars, 
spijbelen, pesterijen en dies meer. Weerspiegelen 
deze fenomenen ook de dagelijkse realiteif^ Pa
norama ging het vragen aan de eerste betrokkenen, 
de leerlingen Dond. 6 mei, TV1 om 22U.05 

^ J Reservoir dogs De debuutfilm van de 29-
jarige Amerikaan Quentin Tarantino vertelt het verhaal 
van een uit de hand gelopen diamantroof, hoewel de 
roof zelf nooit te zien is. Tarantino toont alleen de 
voorbereiding en de gevolgen: de boeven blijven 
achter als een bende miezerige verschoppelingen, die 
als ratten in de val zitten. Uitstekende, half-ironische 
film met Harvey Keitel, Steve Buscemi en Tim Roth. 
vrtj. 7 mei, VT4 om 23u.50 
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Politici zUii 
geen circusaapjes 

J l Vorige week woensdag verraste 
Paul Van Grembergen, VU-fractieleider in 
het Vlaams parlement, vriend en vijand 
door volgende persmedeling de wereld in te 
sturen: „De VU-fractieleden van het 
Vlaams parlement zijn niet bereid om aan 
het stofferen van spelprogramma's tijdens 
de verkiezingsperiode die onder het mom 
van verkiezingsprogramma's gehouden 
worden deel te nemen. Willen anderen tot 
het simplistisch verbond toetreden, dan is 
dit hun verantwoordelijkheid en vrije 
keuze." 

Van Grembergen viseerde onder meer het 
VTM-magazine 'Stoelendans', Dat wordt 
geen klassiek verkiezingsprogramma (de
bat, interview, verkondigen van het eigen 
grote gelijk), maar een infotainment-ioi-

mule waarmee het grote(re) publiek ge
durende een uur zou kunnen worden ge
boeid, ledere grote Vlaamse prftij krijgt van 
VTM één uur 'Stoelendans'. Het opzet van 
het programma vertoont - althans op pa
pier - gelijkenissen met 'Het Lagerhuis' 
(recent op Ned3, gepresenteerd door Paul 

Witteman, begeleid door Marcel van Dam, 

een stevig, meestal hoogstaand discussie
programma), maar ook met 'Afrit 9' of 'Het 
hart van Vlaanderen' (resp. VRT en VTM, 
human interest voor het brede publiek). 
Eén tribune van deze 'Stoelendans' wordt 
gevuld met leden van de 'partij van de avond', 
de andere met onafhankelijke burgers en met 
leden en sympathisanten van andere partijen. 
Beide kampen kunnen met elkaar debatteren 
of worden door journalisten op de rooster 
gelegd. Voorts is er een bijdrage over 'De 
mens achter...', wordt een partijkopstuk in 
stelling gebracht tegen een politiek tegen
strever, worden de partij en enkele militanten 
kort voorgesteld en krijgt iedere partij de 
mogelijkheid om haar plannen met een voor
opgesteld budget aan het publiek voor te 
stellen. Tot slot bevat het programma ook 
bloopers: politici die uit hun rol vallen of die 
kemels schieten tijdens interviews en is er een 
kleine quiz over de dingen des levens, type 
'Wat kost een brood?' en 'Hoe lang duurt de 
treinreis Genk-Brussel?' Het programma 
loopt in prime time, wat - naar VTM-normen 
- een bereik van ongeveer 1 miljoen kijkers 
betekent. 

En daaraan wil Van Grembergen dus niet 
meedoen? „Ik wilde een duidelijk signaal 
geven dat ik de kermis en het feestgedoe op 
de rug van politici hartsgrondig beu ben." 
zegt hij. „Het enige doel is het halen van 
kijkcijfers en niet het dichten van de kloof 
tussen burger en politiek. Politici zijn toch 
geen goedkope aapjes om in een circus mee 

Paul Van Grembergen: „Politiekis te ernstig om mee te amuseren. 

op te treden. Ik wil geen zeehonden kussen 
of stieren temmen. Ik wens niet te dis
cussiëren over oppervlakkigheden. Dit 
heeft niets met 'zuiverheid' te maken, wel 
met cultuur en met eigenwaarde. Met de 
vraag of men zich zomaar voor schut moet 
laten zetten. Een politicus heeft het recht 
zich te gedragen naar eigen smaak en in
zicht. Ik wens een halt toe te roepen aan het 
goedkope mediagelul en wil niet meer 
antwoorden op vragen over pakweg Luik-
Bastenaken-Luik. Als men wil dat de po
litiek zijn rol speelt, dan moet men de 
politici op hun politiek beoordelen en niet 
op bijkomstigheden. Politiek is te ernstig 
om mee te amuseren. Als ik roep in de 
woestijn dan is dat jammer, maar dan is dat 
maar zo." 

Van Grembergen kan met dit inzicht niet op 
de algemene VU-steun rekenen. Is hij mis
schien een beetje misnoegd omdat hij niet 
als prominente VU'er zal worden opge
voerd? „Dat is zever. Wie mij kent weet 
beter." klinkt het. Klaus Van hacker, hoofd 
informatie van VTM, zegde in De Morgen 

dat de VU-fractieleider van harte welkom 
blijft. Van Grembergen gaat evenwel niet op 
die uitnodiging in. „Ik zal hoe dan ook niet 
naar 'Stoelendans' gaan." En de andere 
Vlaamse volksvertegenwoordigers van de 
VU? „De keuze staat hen volledig vrij. Als 
er pertinente vragen worden gesteld, zullen 
zij daar zeker op antwoorden." Op maan
dag 3 mei a.s. kan u zelf vaststellen hoe de 
VU haar 'Stoelendans' doorstaat. 

Gui Polspoel, gewezen VRT-Wet-
straatjournalist zal in de aanloop naar de 
verkiezingen regelmatig te zien zijn op het 
VTM-scherm als een van de journalisten 
die in VTM's 'Stoelendans' (zie boven) 
doorlichten. Hij zal ook het debat op de 
avond van de verkiezmgen leiden. Polspoel 
was de jongste tijd voetbalcommentator bij 

de betaalzender Canal+. 

^ Volgens het marktonderzoeksbu
reau Censydiam, is 'Panorama' in zijn 
huidige vorm geen programma voor 
'spontane genieters' of 'gezinskijkers', 
maar wel voor 'meerwaardezoekers'. En 
laat voor die laatsten nu net Canvas ont
worpen zijn. Schakel het programma dan 
gewoon over naar dat kanaal, denk je als 
verstandig mens dan. Maar dat is buiten de 
Censydiam-zieners gerekend: 'Panorama' 
moet van profiel veranderen. 

ï* Vanaf volgend jaar kan de Am
sterdamse TV-kijker niet meer kijken naar 
een aantal veelbekeken commerciële zen
ders. Tenminste dat is het voornemen van 
de Amsterdamse kabelmaatschappij. Die 
wil een vast pakket zenders, meestal open
bare, aanbieden tegen een lagere prijs dan 
nu het geval is. Anderzijds zal zij meer 
vragen voor het extra aanbod. Tegelijk 
zouden de mensen die voor het gehele 
pakket betalen hun TV-toestel ook als 
medium om mee op het internet te surfen 
kunnen gebruiken. Ook in Vlaanderen 
werden al soortgelijke proefballonnetjes 
opgelaten, maar van een echte discussie 
rond dit onderwerp is nog geen sprake. 
Vreemd overigens dat Amsterdam de com
merciële kanalen achter een decoder wil 
plaatsen. Juist de commerciëlen leven van 
reclame-inkomsten die best door zoveel 
mogelijk mensen moeten worden gezien. 

De gemiddelde Vlaming beschikt 
thuis over tal van mediamogelijkheden. 
Dat blijkt uit een studie van de KULeuven. 
TV en radio zijn vanzelfsprekend goed 
ingeburgerd - tal van gezinnen beschikken 
over meerdere toestellen - maar ook de 
multimediacomputer (35%), de GSM 
(33%), internet (15%) en de fax (19%) zijn 
in relatief grote getalen aanwezig in de 
Vlaamse huishoudens. 
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Misplaatst 
Een gevoel van onbehagen heeft me 
overmand naar aanleiding van de ju-
welententoonstelling in het Provinciaal 
Museum voor Moderne Kunst in Oos
tende 
Zow/ei de titel als de openingsplech
tigheid vind Ik ongepast 
Wat de titel betreft „een eerbetoon" 
brengen aan de Amenkaanse minister 
van Buitenlandse Zaken M Albnght, die 

er met in geslaagd is via diplomatieke 
weg een Navo-optreden in Servië en 
Kosovè te vermijden, is ongepast 
Dat de officiële opening gebeurt door de 
Belgische minister van Buitenlandse Za
ken Derycke, geeft aan het gebeuren 
bovendien een politieke dimensie die 
met hoort 
Politiek hoort zich immers inhoudelijk 
met met kunst in te laten en mag er 
zeker met op parasiteren Dat de mi
nister van Buitenlandse Zaken de ope-

Heilig? 
Regelmatig zijn de Vlaamse politici en 
hun partijen die opkomen voor meer 
Vlaamse autonomie kop van jut bij hun 
Franstalige collega's. Niet gehinderd door 
enige vorm van intellectuele eerlijkheid 
en nuancering verbinden deze Belgicisten 
het Vlaamse ontvoogdingsstreven met 
„Bosnische toestanden" en fascisme. 
ZIJ voelen zich zelfs zodanig verbonden 
met het gegeven van „de Belgische natie" 
dat de nationale driekleur gevrijwaard 
moet blijven van spot en beschimping op 
straffe van opsluiting. Ik ben benieuwd 
met welke argumenten deze heren aan de 
onderhandelingstagel gaan zitten bij een 
volgende staatshervorming. Of is het een 
misdaad na te denken over een nieuwe 
institutionele organisatie van dit blijkbaar 
„heilig" koninkrijk? 

Joris Vandenbroucke, 

Borgloon 

Nep-democratie 
Op zaterdag 24 april werd m het hele land 
actie gevoerd voor de slachtoffers van 
Kosova. Dat was ook zo in Kleine Brogel 
waar een handjevol vredesactivisten wil
den betogen tegen de oorlog in het al
gemeen en meer bepaald tegen de kern
wapens die daar liggen opgeslagen. 
Als ik de borden zie in omringende ge
meenten die trots vermelden dat ze kern-
wapenvrij zijn, dan voel ik mij zwaar 
bedrogen In Peer (waar Kleine Brogel toe 
behoort) ligt immers genoeg tuig om 300 
keer Hiroshima te verwoesten' De on
gewapende activisten werden door een 
indrukwekkende politiemacht met een 
tot de verbeelding sprekend arsenaal aan 
materiaal en wapens opgepakt, gefouil
leerd, geboeid en weggevoerd. 
Uiteraard deden die rijkswachters mets 
anders dan wat hen door de christelijke 
burgervader van de gemeente van een 
even christelijk minister werd opgedra
gen. ZIJ deden hun éérste plicht, het 
beschermen van de democratie. Ik 
hoorde het bevel geven dat zelfs toe
vallige toeschouwers die een fototoe
stelletje durfden bovenhalen opgepakt 
moesten worden... En dan vraag ik mij 
verontrust af, is dit wat „recht en orde" 
wordt genoemd' 

Ik wil hiermee de partij tot wie de op
drachtgevers van de beschamende ver 
toning behoren geluk wensen. 
Het was de éérste keer in mijn 55-jarig leven 
dat ik dit mocht meemaken en het was een 
grondige les in... nep-democratie. 

Mady Vermeulen, 

Heusden-Zolder 

ning doet op een ogenblik dat ons land 
betrokken is in een gewapend conflict 
wekt minstens de indruk dat de politiek 
hier wel degelijk misbruik maakt van de 
kunst 
Ik kan aannemen dat een en ander al 
lang geleden gepland werd maar in het 
licht van de actualiteit in Kosova, hadden 
titel en openingsformule aangepast 
moeten worden 
Dat dit met is gebeurd, is onbehoorlijk Ik 
betreur dat en houd het Provinciebe-

^ WEDERWOORD ^ 

stuur mee verantwoordelijk De ten
toonstelling loopt immers in een pro
vinciale instelling en de opening gebeurt 
mede door de gedeputeerde voor Cul
tuur 
Om pnncipiele redenen heb ik de ope
ning dan ook met bijgewoond 

Wlifried vandaele, 
provincieraadslid, 

De Haan 

13 

Deze week in Knack: 
De grote politieke enquête 

Knack peilde de kiesintenties 
van de Belgen. 
Resultaten vindt u deze week 
exclusief in Knack. 

H^^^WfJ 
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Herman Lauwers 
Vlaams parlement 

„En dus vraag ik u de resoluties goed te keuren. Want 
we slaan er bruggen mee. Een brug tussen méér 
Vlaams zelfbestuur én méér democratie. Een brug 
tussen bewuste Vlamingen en bewuste democraten. 
Een brug tussen de VU en de vlottende kiezers. Een 
brug tussen ons en allochtone Vlamingen. Een brug 
tussen democratische nationalisten en ontgoo
chelde burgers". Vlaams parlementslid Herman Lau
wers (°1953) hield op het VU-ledencongres van 
november 1997 een bijzonder gesmaakte en rake 
toespraak. Het congres keurde de teksten goed en er 
volgde een minutenlang applaus. Herman sloot zich 
In 1987 bij de VU aan als verruimingskandidaat. Hij 
werd verkozen voor de Kamer en later het Vlaams 
parlement. Herman ontpopt zich tijdens zijn politieke 
loopbaan als een expert inzake Jeugdwerk (hij was in 
een vorig leven verbondscommissaris van de WKSM, 
de scouts en gidsen), Ruimtelijke Ordening en Min
derheden. Hij was ook voorzitter van de werkgroep 
'Ontzuiling' in wat toen nog gemeenzaam 'de 
Vlaamse Raad' werd genoemd. In 1995 verzamelde 
het Brasschaatse gemeenteraadslid bijna 10.000 
voorkeurstemmen. Herman komt tot rust bij een 
kampeertocht in de vrije natuur of bij het lezen van 
een filosofisch werk. 

Fons Borginon - Kamer 
Fons Borginon (°1966) 
is de Benjamin van de 
VU-Kamerfractie. Fons 
werd in 1995 vooreen 
eerste keer verkozen in 
de Kamer met zowat 
5.400 voorkeurstem
men Ofschoon van 
goeden huize sloot hij 
zich pas begin jaren'90 
bij de VU aan- „Na de 
beruchte 'Zwarte Zon
dag' wilde ik het 
Vlaams-nationalisme 
niet helemaal overla
ten aan extreem-rechts." De afgelopen 4 jaar stond 
deze advocaat meer dan zijn mannetje in de be
leidsdomeinen Defensie, Buitenlandse Zaken en 
Staatshervorming. Hij kijkt graag terug op de voorbije 
legislatuur, maar hoopt niettemin dat de VU-ka-
merfractle na 13 juni met enkele leden kan groeien. 
Fons heeft zich ook fel verzet tegen Dehaenes hou
ding Inzake het Europees stemrecht: „Dat hij dat 
wilde doordrukken mét het bewust overtreden van de 
grondwet, ergerde mij mateloos. Een grondwet is zo 
essentieel dat je die alleen maar kan negeren als er 
echt hogere waarden in het gedrang komen. Zo kan ik 
me voorstellen dat Vlaanderen die grondwet even 
links laat liggen als anderen stelselmatig weigeren om 
over de Vlaamse staatsvorming te praten: het zelf
beschikkingsrecht van een volk Is belangrijk genoeg 
om zelfs een grondwet even te vergeten". De dagen 
nè 15 juni worden voor Fons boelende tijden! 

M 

Gratis scheerbeurt wordt vervan
gen door gratis schilderbeurt 

Schildert een 'witte schilder' ook in 
kleur? 

© 
+ Een Mondriaan? 

- Neen, een onhandige 
'witte schilder'! 

© 

Guy Polspoel van de Drie Wijzen 
naar de VTM-wijzen. 
© 

Vergeleken met Kosova verdwijnt 
millenniumbom in het niets ... 

^ VERKIEZINGEN 1999 v 

Joost Goris (°1946), kandiderend op de 
vijfde plaats van de Antwerpse kamerlijst, 
is al meer dan 30 jaar actief binnen de VU. 
„In 1970 werd ik in Hove een van de 
jongste gemeenteraadsleden binnen de 
partij." zegt hij. Na een eerste legislatuur 
in Hove te hebben volgemaakt, wordt 
Goris gemeenteraadslid in Edegem. Hij g 
zal dat blijven tot in 1995: dan wordt hij 
er schepen van Openbare Werken. 

Joost Goris, vijfde plaats Kamer 
Antwerpen 

De vu is een politiek 
laboratorium 

Om aan de kost te komen werkt Joost op 
de Onderzoeks- en Ontwikkelingsafde
ling van een Zweedse multinational. 
Daarnaast is hij deeltijds docent 'Tech-
nologie-Materialenleer' aan de Hoge
school Antwerpen, bij het departement 
'Productontwikkeling', een opleiding die 
raakt aan deze van ingenieur, industrieel 
ontwerper, marketing en economie. 

ZELFSTANDIG DENKEN 

Joost houdt van het ontwikkelen van 
nieuwe dingen, een streven dat hem haast 
automatisch naar de VU dreef. „De VU 
was en is te vergelijken met een politiek 
laboratorium" verduidelijkt hij. „Ik kom 
uit een sterk Vlaams-nationalistisch ge
tint nest. In mijn familie leefde niet zozeer 

het taalflamingantisme dan wel de maat
schappelijke idee van het federalisme: de 
structurele onafhankelijkheid van Vlaan
deren." Joost was een van de velen die 
mee opstapten in de Marsen op Brussel. 
„Daarna heb ik mijn politiek engagement 
vooral meebeleefd vanuit de jeugd- en 
studentenbeweging. Er werd ons toen 
geleerd niet aan de kant te staan, maar 
mee in een project te stappen." 
Dat was aan het eind van de beruchte 
jaren '60: „Er rees verzet tegen de tra
ditionele partijen" herinnert Joost zich. 
„De VU was zowat het enige alternatief, 
tenzij men de Communistische partij ver
koos. Ik vond en vind er mensen die 
zelfstandig denken; een kadaverdisci
pline is er uit den boze. Er heerst geen 

Vlaams Parlement 

1.Herman Lauwers (Brasscliaat) 
l.Francine Van De Ven (Antwerpen - 1D21) 
3.Koen T'Si]en (Boecliout) 
4.]ons Giebens (Antwerpen) 
5.Lutgart Van Dessel (Oelegem) 
6.Katlieii]ne Toen (Bercliem) 
y.Franlc Vercauteren (Lmt) 
S.Rem Schiltz (Brecht) 
9.Sven De Loenen (Aartselaar) 
lO.Danielle Vangermeersch (Schelle) 
11.Luk Lambrechts (Ekeren) 
ll.Tom Bevers (Essen) 
B.Ciinstme De Sloover (Mortsel) 
M.Alfons Brat (Merksem) 
15.Christiane Govaerts (Wilryk) 
16.Debby La Puma (Merksem - ID21) 
ly.Wim Van Haegendoren (Zoersel) 
18.JefDenil(Borsbeek) 
19.Lutgarde Matthysen (Stabroek) 

Opvolgers 

l.Dirk Vergauwen (Edegem) 
l.Rudy Van Velthoven (Merksem - ID21) 
3.Karin Dekeulener (Kalmthout) 
4.Bart Scholiers (Kontich) 
5.Luk Lammens (Wilrijk) 
6.Guy Carpentier (Burcht) 

Kamer 

l.Fons Borginon (Berchem) 
2.Lucie Drossaert (Deurne) 
3.Dirk Beels (Antwerpen - ID21) 
4.Gerda Van Langendonck (Kapellen) 
i.Joost Gons (Edegem) 
6.Katnen Vlieghe (Zwijndrecht) 
y.Geert Conaerts (Lint) 
S.Anita Ceulemans (Borsbeek) 
9.Patrick Cools (Kalmthout) 
lO.Bertha Dierckx (Berendrecht) 
ll.Johan Guldix ('s Gravenwezel) 
12.Anita Rens-Claes (Hove) 
13.Koen Kennis (Antwerpen) 
14.Hugo Schiltz (Antwerpen) 

Opvolgers 

l.Erik Broeckx (Mortsel) 
2.Fons Tobback (Essen) 
3.Herman Van den Houte (Stabroek) 
4.Hilde Hermans (Kontich) 
5.Son]a De Graef (Deurne - ID21) 
6.Koen Pauli (Antwerpen) 

Nu kan je in Antwerpen 

ook al filekijken naar een kijkfile 1 

© 

Steeds meer regen verkleint kans 
op navelstaren 

© 

Zetduivel: 
VU&ID houdt militairendag 

© 

Serge Lenglez slaagt ook al niet aan 

de universiteit van het leven ... 
© 

standen- of vazallenmentaliteit. In het 
dagelijkse leven vind je talloze mensen die 
via allerlei wegen eten uit de ruif van 'de 
grote beweging'. In de VU is dat niet zo: je 
treft er heel veel mensen die van niks 
begonnen zijn en die de partij ook niet 
zien als iets om promotie mee te maken. 
Dat individualistisch trekje spreekt me 
aan; je moet het zélf doen. Ook nu nog 
heeft de VU frisse ideeën al zijn er langs 
links en rechts natuurlijk wel kapers op de 
kust gekomen. De partij blijft natuurlijk 
wel haar stempel op de dingen drukken: 
kijk bv. maar naar het Octopusakkoord. 
Ook het pacifistische element vind ik, tot 
slot, zeer belangrijk." 
„Ik ben niet de man die de populaire toer 
opgaat." antwoordt Joost wanneer we 
hem vragen hoe hij campagne wil voeren. 
„Daarvoor ben ik een beetje teveel tech
nocraat. Ik let bv wel erop dat mijn 
dossiers correct en volledig zijn. Mensen 
verwachten van je dat je je zaken kent en 
dat je recht door zee bent. Dat is ook 
belangrijk." 

(gv) 

Kiesomschrllving 
Antwerpen 

Op 21 mei 1995 telde Antwerpen 
677.963 ingeschreven kiezers. 
Van de 19 in Antwerpen te verdelen 
zetels voor het Vlaams parlement 
haalde de VU er in de persoon van 
Herman Lauwers één binnen. De par
tij haalde 7,27% van de stemmen en 
sloot daarmee de rij van de grote 
partijen. Grootste was het Vlaams 
Blok (25,05% - 4 zetels), vóór de SP 
(18,53% - 4zetels) en de CVP (18,41% 
- 4 zetels). De VLD (16,29% - 4 zetels) 
en Agaiev (10,34% - 2 zetels) waren 
respectievelijk vierde en vijfde. Van 
alle stemgerechtigden stemde er 
4,75% blanco of ongeldig. 
Van de 14 in Antwerpen te verdelen 
zetels voor de Kamer van Volksver
tegenwoordigers haalde de vu er in 
de persoon van Fons Borginon één 
binnen. De partij haalde 6,4% van de 
stemmen en sloot daarmee de rij van 
de grote partijen. Grootste was het 
Vlaams Blok (22,2% - 4 zetels), vóór 
de CVP (19% - 3 zetels) en de SP 
(18,5% - 2 zetels). De VLD was vierde 
(17,5% - 5 zetels) en Agaiev (10,4% • 1 
zetel) vijfde. Van alle stemgerech
tigden stemde er 5,89% blanco of 
ongeldig. 

CAMPACNESECRETARIAAT 
Arrondissementeel secretariaat, 
José De Creef en Lutgart Desmet, 
Paleisstraat 155, 2018 Antwerpen, 
tel.&fax: 05/288.58.80. 

29 april 1999 



Cazettenpraat 
„In zijn discussienota over het Nederlandstaiig onderwijs in 

Brussel pleit Sven Gatz, VU-lid in de Brusselse hoofdstedelijke raad, onder 
meer voor een versoepeling van de normen (kleinere klassen), een 
aangepaste lerarenopleiding en een nauwe samenwerking met de 
ouders. Daar is geld voor nodig, en een zekere sensibilisering. Maar kijk, 
er blijkt wel degelijk een beschaafde oplossing voorhanden. Een op
lossing die bovendien perfect compatibel is met het geloof in een 
multiculturele samenleving." HlldeSabbe, columniste, in DeMorgenyzn 
21 aprill999. 

m „De toestand van het land staat of valt natuurlijk niet met de 
discussie of dit of dat artikel van de grondwet mag worden veranderd. 
Maar het wordt stilaan duidelijk dat dit eindeloze geruzie steeds minder 
nuttigheidsgehalte vertoont, zeker in het nieuwe Europa De weigering 
te praten over de organisatie van de federale staat, plaatst meteen de 
vraag naar de zin van die staat op de agenda. En dat is toch precies wat 
de Franstalige politici wilden vermijden." Dirk Achten in De Standaardvan 
21 april 1999. 

„Dl Rupo wees er, glimlachend, op dat zes miljoen Vlamingen 
hun eisen niet kunnen realiseren als de vier miljoen Franstaligen in dit 
land niet mee willen." Over de beperkte grondwetsherziening. Gelezen in 
De Financieel-Economische Tijd van 21 april 1999 

„De beter presterende deelstaat heeft recht op het genot van 
een deel van zijn grotere economische inspanning. Is het zulk een 
onredelijke vraag dat degene die steun verleent, toch nog van een deel 
van zijn hoger inkomen wenst te genieten? Is het een negatie van 
solidarteit wanneer degene die steun verleent, niet wenst dat hij door die 
steunverlening armer wordt dan degene die steun ontvangt?" Em. prof. 
Senelle over de transferten. in De Standaard van 22 april 1999. 

„Uit het massaal verzamelen van pakjes met voedingsmiddelen 
en medicamenten voor de bloedende Balkan zo maar direct afleiden dat 
Vlaanderen voortaan minder racistisch gaat reageren lijkt me wat al te 
optimistisch." Staf Nimmegeers In De Morgen van 23 april 1999. 

„Aan Franstalige kant mag er dan een unaniem afwijzingsfront 
gegroeid zijn naarmate het Vlaams Parlement in de voorbije legislatuur 
opschoot met zijn staatshervormingsresoluties, toch wordt er in Vlaan
deren van uitgegaan dat er, eens de verkiezingsdruk voorbij, te praten 
valt. Wellicht klopt dat." Gelezen in Het Belang van Limburg, van 24 april 
1999. 

In debat 
Donderdag 29 april 

• Debat over 'Sociale Zekerheid, wonen 

en veiligheid', Trefcentrum Derde 

Leeftijd, Mark Liebrechtcentrum, Hei

lig Kruisstraat 16 te Mortsel, van 14u.-

16u. M.m.v. Patrik Vankrunkelsven. 

• Debat over de Social-profitsector. Van 

14 tot 16u. te Vilvoorde. M.m.v. 

Etienne Van Vaerenbergh. 

• Panelgesprek met politici. Don Bosco-

Instituut te Haacht. M.m.v. Jos Bex. 

Vrijdag 30 april 

• Politiek debat over Justitie en Vei-

Hgheid. Van 9u.30 tot llu.30. 

Org.:KlPSHO te Hasselt. M.m.v. Jo-

han Sauwens. 

• Politiek debat. Sint-Lievenscollege, Ta-

baksvest 12 te Antwerpen. Van 10 tot 

12u. M.m.v. Vincent Van Quicken-

borne. 

Dinsdag 4 mei 

• Verkiezingsdebat lijsttrekkers Senaat. 
UIA - Edegem, 20u. M.m.v. Patrik 
Vankrunkelsven. 

• Projectdag Sint-Ursula-Instituut te 

Lier. Voormiddag. M.m.v. Els Van 

Weert. 

• Verkiezingsdebat leerlingenraad Dul-

laert te Eeklo. M.m.v. Vincent Van 

Quickenborne. 

Woensdag 5 mei 

• Ontmoeting met leeriingen. Om lOu. 
in het Scheppersinstituut te Wetteren. 
M.m.v. Eric Defoort. 

Donderdag 6 mei 

• Verkiezingsdebat Vlaamse Actiegroep 
Geel. Om 20u. in 't Roosendaelhof, 
Stationsstraat 50. M.m.v. Patrik Van
krunkelsven. 

Vrijdag 7 mei 

• Info-avond voor integratiecentrum 
Cleynaerts te Diest. Om 20u. M.m.v. 
Jos Bex. 

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

c» Info debatten Patrik Vankrunkelsven: 

Camilla Geerts, 02/219.49.30. 

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

02/223.39.33. Anderen: Koen 

T'Sijen, 02/219.49.30. 

c» WIJ neemt graag debatnieuws op. 

Seintje naar Hilde De Leeuw. 

Alles wat 
u moet 
weten 
voor 
13 juni 

Enige tijd geleden is bij uitgeverij Klu-
wer het 'Verkiezingszakboekje 1999' 
van de persen gerold. Het Is een extra 
bijlage bij het 'Politiek Zakboekje', dat 
een schat aan informatie bevat over de 
politieke instellingen in dit land. 
Dit 'Verkiezingszakboekje 1999' is een 
uitstekend overzicht van zowat alle 
wetten, regeltjes en gebruiken die een 
rol spelen bij de verkiezingen in België. 
Het eerste hoofdstuk behandelt het 
'Institutioneel landschap'. Wat voor 
parlementen zijn er? Wat is een po
litieke partij? Hoe zijn de verschillende 
instellingen samengesteld? Een 
tweede deel gaat dieper in op het 
kiesstelsel in België. Wie mag gaan 
stemmen? En wie mag kandideren? 
Wat Is een kieskring? Een kiescollege? 

Een derde hoofdstuk - voor militanten, 
getuigen, medewerkers van de stem
bureaus en kandidaten zeker niet on
belangrijk! - betreft de organisatie van 
de verkiezingen van 13 juni a.s. Hoe 
gebeurt het oproepen van de kiezers? 
Wie duidt de getuigen gaan? En de 
zetels: hoe worden die verdeeld? Ko
ken kost geld, ook bij een verkiezings
campagne. Hoofdstuk 4 heeft het 
daarom over de verkiezingsuitgaven 
door de overheid. Die voorziet bv. niet 
alleen geld voor kiesmateriaal, maar 
ook voor het vergoeden van de leden 
van de stembureaus. Een volgend deel 
betreft de partijfinanciën en een zesde 
onderdeel heeft het over onder meer 
(de beperking van) de uitgaven voorde 
verkiezingscampagne. Het 'Verkie
zingszakboekje' wordt afgesloten met 
een bijdrage over opiniepeilingen. 
c» VerMezIngszakboeKle. C. Yse-

baert & Y. Panneels. Ultg. Kluwer 
Editorial - Diegem. 1999.170 biz. 
Gratis voor de abonnees van het 
Politiek ZakboeKle (1.850 fr/Jaar). 
Losse verkoop: 676 fr. 15 

HAAL MEER UIT 
WIJ biedt tien van haar lezers een gratis exemplaar van het handige 'Verkiezingszakboekje' aan. Gele 
briefkaart, faxof e-postvóór8 mei naar: WIJ, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, fax 02/219.97.25 e-
post: redactie@vprti be met daarop het antwoord op de vraag 'Waar en wanneer houdt de alliantie 
VU&ID haar verkiezingscongres?' De onschuldige kinderhand doet de rest 

JOS Chabert en 
'zijn' voorkeurstemmen 

Het was een w/oensdag na een zoveelste ver
kiezingszondag, einde van de jaren zeventig. 
Veel te vroeg natuurlijk om al over juiste 
cijfers te bescinikken van voorkeurstemmen. 
Zeker in Brussel waar het soms dagen duurde 
voordat men aan de definitieve prijsuitreiking 
kon beginnen. 
Toch beschikte ik als Wetstraatverslaggever 
die inderdaad wat vroege namiddag al over 
een drietal Brusselse voorkeurstemmen. VdB, 
van wie de tweede uitslag was weet ik niet 
meer maar de derde was die van Jos Chabert, 
Een collega-radiojournalist zou de uitslagen 
natrekken bij de betrokkenen De VdB-uitslag 
bleek te kloppen, zo ook de tweede uitslag. 
En dus, zo concludeerde mijn achtbare col
lega zou die van Chabert ook wel juist zijn. In 
het korte nieuwsbulletin van 17 uur werden 
de drie uitslagen voor het eerst publiek ge
maakt. Mét de vermelding dat het voor Cha
bert een electorale achteruitgang was. Met
een het kabinet van Chabert aan de re-
dactietelefoon met heftig protest, de uitslag 
was nog niet definitief' Om verder onheil te 
voorkomen werd het bericht voorlopig be
vroren. 
Alleen, berichten voor het radionieuws wer
den toen uitgetikt met telkens de nodige 
dubbeltjes. Voor latere bulletins, voor de we
relduitzendingen én een velletje voor de te
levisie. En daar begon het drama de voor
keurstemmen van Chabert verhuisden on
veranderd naar de televisieredactie, die daar
mee om kwart voor acht het journaal begon 

Toen Ik later op de avond thuis kwam, was ik 
Chabert al lang vergeten. Maar hij mij niet. Ik 
kreeg nauwelijks tijd om mijn jas uitte doen, 
Chabert aan de telefoon. De eerste en ook de 
enige keer dat een minister mij thuis opbelde. 
Ruim driekwart uur bleef hij maar door-
zeuren. U weet wel, over deontologie, over 
die rooie BRT-rakkers, over het bewust on
dergraven van zijn politieke positie, over het 
leed dat we zijn familie hadden aangedaan .. 
Excuses, verontschuldigingen tot en met de 
belofte om midden de Brusselse Grote Markt 
onze schuld te gaan belijden, het mocht niet 
baten. Het eindigde uiteindelijk met de be
lofte van een fikse rel bij de BRT-leiding. 
Het werd dus uitkijken, want argumenten 
hadden we inderdaad niet. Lou De Clercq, 
toenmalig persman van de bewindsman 
bleef mij telkens weer bestoken met telkens 
weer hetzelfde verhaal, maar de klacht bleef 
uit. Tot ik een vergelijk voorstelde. Ofwel 
kwam de klacht er. Ofwel 
liet de radionieuwsdienst 
de intussen weer minister 
Chabert enkele tijd 'on
besproken'. Ondergete
kende was toen Wet
straatverslaggever ... De 
klacht is er nooit geko
men! Toegegeven, de ex
cellentie scoorde uitein
delijk beter dan wij had
den aangekondigd. 

Mare Piatei 

19 april 1999 



Militanten overleggen: het arrondissement Antwerpen was één van de eersten 
om ae plakplannen te bespreken. 

Phililian iiJ3J2jrJ 

Antoine Denert: 24ste op de VU&ID-
senaatslijst en gastheer voor de 

VU&ID-militanten in het kasteel van 
Bazel (Kruibeke). 

Voor de twijfelaars en ongelovige 
Thomassen: ook van deze VU&ID-

manifestatie zal niemand het Vlaams 
karakter zijn ontgaan. 

In het kasteel van Bazel, deelge
meente van Kruibeke, ging afge
lopen zondag de VU&ID-militan-
tendag door. Onder een stralende 
lentezon ontving gastheer Antoine 
Denert (24ste plaats op de se
naatslijst) tal van VU&ID-kandi
daten en -sympathisanten. Allen 
hadden ze maar één ding voor 
ogen: hoe kom ik zo snel mogelijk 
zo veel mogelijk te weten over de 
komende verkiezingscampagne ? 

- Tot wie moet ik mij tijdens mijn 
campagne richten? 

- Welk logo gebruik ik? En welk 
lettertype? 

- Welk drukwerk staat er tot mij
ner beschikking? 

- Zijn er ook postkaarten? En zo 
ja, wat staat er op? 

- Waar adverteer ik het efficiëntst? 
En het goedkoopst? 

Campagnedraaiboeken, verkie
zingsprogramma's en affiches wis
selden in grote getalen van ei
genaar. Sinds zondagmiddag geldt 
voor de VU&ID-militant maar één 
devies: 'Plakken maar!'. 

In het echte leven laten politici zich 
minder gemakkelijk rollen. 

Jaak Vandemeulebroucke legt de 
hand op een pakketje foto's. 

Een helicopter uit Bilzen? Dit moetJohan Sauwens zijn. De burgervader is ook 
voorzitter van Bilzen VV en hij wilde het kampioenenfeest niet missen. 

Afgelopen 
zondag 
verwisselden 
honderden 
verkiezings
affiches van 
eigenaar. De 
campagne is 
begonnen. 

16 

Frieda Brepoels en Mieke Vanhaegendoren kunnen er zeker van zijn: de affiches 
hebben het juiste formaat. 

25 jaar in het parlement en nog altijd niet 
genoeg ervan... 

29 aprfl 1999 


