
Niet in regering 
zonder 
staatshervorming 
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T ijdens het verkiezingscongres van 

VU&ID, zondag jl. zei VU-voorzitter 
Patrik Vankrunkelsven in een federale, 

noch Vlaamse regering te zullen stappen wan
neer de andere partijen voorbijgaan aan de in 
het Vlaams parlement goedgekeurde resoluties 
over verdere staatshervorming. „De resoluties 
van het Vlaams parlement zijn voor ons een mi
nimaal plan dat in een federaal regeerakkoord 
moet vastgelegd worden. De CVP, andere zoge
naamde grote partijen en alle burgers moeten 
ons duidelijk horen. Wij willen niet als stoplap 
voor een Vlaamse regering dienen, terwijl de 
Vlaamse regeringspartners federaal met PRL-
FDF aan tafel zitten en de federale logica verder 
uithollen." 

Indien wel op basis van de resoluties van 
het Vlaams parlement een akkoord over de vol
gende staatshervorming wordt bereikt, zo onder
streepte de VU-voorzitter, is de partij bereid 
haar verantwoordelijkheid op te nemen. Dat 
kan door regeringsdeelname, maar ook door 
steun vanuit het pariement. Vankrunkelsven be
nadrukte dat de VU haar zin voor verantwoor
delijkheid heeft bewezen. ,,Het is de VU die het 
initiatief nam voor de Octopusgesprekken." 

De keuze voor meer Vlaanderen, zo be
klemtoonde de VU-voorzitter, is het belangrijk
ste contract dat VU&ID de kiezer aanbiedt. Dat 

heeft niets vandoen met 'romantisch gedroom'. 
We leven in een land waar de visies tussen de 
gemeenschappen over tal van problemen te ver 
uiteenlopen. Met meer Vlaamse bevoegdheden 
wil VU&ID ook werkelijk iets aanvangen. Zo 
werd verwezen naar de noodzakelijke hervor
ming van een Vlaams gezondheidsbeleid. 
Vankrunkelsven riep de burger op te kiezen 
„voor de creativiteit, de dossierkennis, het door
zettingsvermogen en de Vlaamse aantrekkelijk
heid van VU&ID en haar kandidaten." 

Alliantievoorzitter Bert Anciaux riep 
onder luid applaus uit dat ,,de VU als enige 
Vlaams-nationale partij onvervangbaar blijft. De 
enige partij die het Vlaams belang boven het 
partijbelang stelt." Anciaux legde sterk de klem
toon op de democratische en andere vernieu
wingen waarvoor VU&ID staat. Voor Anciaux 
houdt de alliantie een project op langere termijn 
in. „We moeten verder duizenden mensen bij 
ons project betrekken. We moeten bruggen blij
ven slaan willen we het politieke bedrijf in dit 
land grondig veranderen. Wij moeten groeien 
om meer invloed te krijgen en dat hoeft niet per 
se macht te zijn. Wij zullen het project van de 
vernieuwing niet opofferen voor één of meer 
ministerposten." 

(Lees ook blz. 6 en 7) 
(evdc) 
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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD • • 

VU&ID op TV 
De VU&ID-verkiezIngsspot Is nog één keer te zien 

en wel onmiddellijk na het TVl-journaal (19u.) 
van maandag 7 Juni a.s. 

Warm aanbevolen! 

VU&ID 

N et op de vooravond van de 'Week 
van de biologische landbouw' raakte 

bekend dat kippen en eieren tijdelijk van 
het menu moeten geschrapt wegens met 
dioxine besmet. Reeds een maand lang 
waren de diensten van Landbouw en Volks
gezondheid ervan op de hoogte dat kip
penvoer frauduleus behandeld was, toch 
zwegen de verantwoordelijke ministers De 
details van dit schandaal veranderen om de 
haverklap en doen er ook weinig toe, nu 
het kwaad Is 
geschied. Waar 
het om gaat is 
de ergerlijke 

slordigheid en lichtzinnigheid waarmee de 
overheden van dit iand bandieten ruimte 
blijven geven om hun schurkenstreken uit 
te voeren Daar zijn geen andere woorden 
voor. Wie wetens en willens de voedselpro
ductie vergiftigt Is een schurk, wie deze 
toelaat door met tijdig in te grijpen Is me
deplichtig 

Zelfs In de veronderstelling dat 'het alle
maal nog niet zo erg is' blijven de ministers 
die politiek verantwoordelijk zijn schuldig 
Zij hebben gefaald, zij schudden zich ech
ter de veren en gaan naar oude Belgische 
gewoonte gewoon door. 
Het schouwspel dat Karel Pinxten (Land
bouw, CVP) ten beste heeft gegeven over
treft werkelijk alles Informatie achterhou

den, zogezegd om de verbruiker in volle 
klesperlode niet nodeloos voor het hoofd 
te stoten, of om de vleessector niet nog 
meer te schaden; het Is een schande. Als 
de minister nu beweert dat hij wel zou zijn 
opgetreden, maar door een lek werd ver
rast, dan bewijst dat zijn misprijzen voor eik 
van ons. En voor de pluimveesector die he
lemaal niet gebaat is bij een mislukte doof
potpoging Hetzelfde geldt Marcel Colla 
(SP). Als ministervan Volksgezondheid Is hij 

Niet laten begaan 
verantwoordelijk voor de controle op de 
kwaliteit van voeding. Zijn verwarde mede
delingen, het jongleren met data, het uit
vaardigen van halve maatregelen, enz... 
hebben de zaken alleen maar erger ge
maakt. Ook premier Dehaene, die door de 
regehngsrangen te sluiten zijn beide minis
ters afdekt, kan op weinig begrip rekenen. 
Mag de verbruiker-kiezer-belastingbetaler 
zich nu ook eens opwinden' Want moeder 
de vrouw heeft een lijstje opgesteld met 
alle verdachte eetwaar waar kip en ei - mo
gelijk besmet, maar geen mens weet het 
zeker!- In verwerkt zijn. En een tweede lijst
je met eetwaar waar sinds lang een reukje 
aan zit Onder aan de piramide van deze 
schande houden zich Individuen schuil die 

uit ziekelijk winstbejag met de gezondheid 
van mensen spelen. Schaamteloos hebben 
zij zich meester gemaakt van de hele voed
selproductie vlees, groenten, fruit, zuivel, 
granen... Zowat alles draagt sporen van 
groeibevorderaars, chemische preparaten, 
pesticiden, kleurstoffen, bewaarmiddelen. 
Insecticiden. . 

Grote verantwoordelijkheid in deze evolutie 
draagt de Boerenbonóü\e sinds jaar en dag 
dé promotor van een bepaald soort land
en tuinbouw Is, een onoverzichtelijk agro-
industrieel complex. Wie zo'n landbouwbe
leid kiest, geraakt onvermijdelijk gevangen 
in de wedloop van overdreven industrialise
ring en overproductie. De gevolgen zijn 

• reeds jaren zichtbaar- verlies aan tewerk
stelling, milieuafbraak, verlies van kwaliteit 
met toenemende gezondheidsrisico's voor 
mens en dier. Dat het precies de boerenor-
ganisatle is die deze neergang begeleidt, is 
pijnlijk, maar de Boerenbond Is machtig en 
rijk, heeft een pulk georganiseerd netwerk 
met tentakels in veevoederbedrijven, stu
diebureaus, kerk, kapitaal, slachthuizen en 
winkelketens., tot in de verste gehuchten 
van het land En In de CVP Deze partij levert 
de minister van Landbouw, zowel federaal 
als Vlaams, zij haalt haar directieven In het 
BB-gebouw te Leuven, In verkiezingstijd 
puilt het weekblad De Boer & De Tuinder 
van de CVPkandIdaten uit, enz... Deze we

derzijdse hohgheid verhindert een degelijk, 
dus gezond, landbouwbeleid. Voor biologi
sche teeltwijzen is nauwelijks ruimte, 
l^et dezelfde lichtzinnigheid waarop de 
voedselketen aangetast wordt, wordt met 
de ruimte gesold én met de mensen die er 
leven Maar wie zijn ze wel, de dames en 
heren dat ze met één pennentrek Doel van 
de landkaart kunnen vegen? Waar halen zij 
de arrogantie om mensen uit hun huizen te 
verdrijven? Wie heeft ze gemachtigd om 
de beste landbouwgronden jaar na jaar 
met chemische producten te bestoken? 
Terecht bedenken politieke partijen oploss
ingen voor de onveiligheid. Maar wordt het 
niet de hoogste tijd dat een einde komt 
aan de groeiende onveiligheid in de voe
ding? Met weinig moeite aanvaardt blijk
baar iedereen dat eten en drinken geen 
problemen kunnen opleveren. Alsof een 
nieuwsoortig fatalisme zich van de maat
schappij meester heeft gemaakt. 
Op het VU&ID-congres te Roeselare sprak 
ook heel even Flor van Noppen De broer 
van de vermoorde veearts verklaarde naar 
de woorden van Einstein bang te zijn ,,niet 
omwille van zij die kwaad doen, maar om
wille van zij die toekijken en laten begaan." 
Op 13 juni a.s. krijgen wij de kans om niet 
langer te moeten toekijken, maar om een 
stem uit te brengen, ook daarover' 

Maurlts van Uedekerke 



Democratie en het eeuwig leven 
Dat mensen aan politiek doen is in hoge mate toe te 

juichen. Al moetje het ook weer niet té vernieuwend 

aanpakken. UDDU staat voor Union Democratique-

Democratische Unie en is een afscheuring van dePNPb 

van - ook al zo'n witte democratische hoogvlieger -

Paul Marchal UDDU ontstond nadat kopstukken van 

beide witte groepjes elkaar helemaal zwart hadden ge

maakt. Om aan het vereiste aantal handtekeningen te 

geraken om met een nationale lijst op te kunnen 

komen waren voor UDDU alle middelen goed. Het par

ket van Mechelen ontdekte dat sommige handtekenin

gen waren vervalst. Meer nog: UDDU slaagde erin 

landgenoten te laten tekenen die al lang overleden 

zijn... 

Rechtgezet 
,,Het Hoofdbestuur van de Bond wil hierbij ten aanzien van 
alle leden zeer duidelijk stellen, zich nnet klem te verzetten 
tegen eender welk bericht of uitspraak die afbreuk doet 
aan het pluralistisch en democratisch karakter van de ge
zinsbeweging Het Hoofdbestuur van de Bond wenst te 
herhalen dat de gezinsbeweging via zijn verschillende wer
kingspijlers tot maximale ontplooiingskansen van elk 
gezin (slid) in Vlaanderen wil bijdragen en dit in een plura
listische, democratische en multiculturele samenleving 
waarin solidariteit, verdraagzaamheid, respect en gelijk
waardigheid de grondwaarden moeten zijn " 

Gelezen op de voorpagina van De Bond \/an 28 mei 1999 

• DOORDEWEEKS • 

Hardrijders oefenen hun 
hobby best niet uit in Limburg. Van de 
8.697 PV's die in Vlaanderen werden 
opgesteld na een betrapping door de 
onbemande camera werden er 3.250 
uitgeschreven in de meest oostelijke 
provincie. De cijfers gelden voor janu
ari te.m. maart van dit jaar. 

En waarom rijden ze in 
Limburg dan zo snel? Omdat de trei
nen er weer maar eens trager gaan 
sporen. Genk-Brussel aan gemiddeld 
45 km/u.: je zou voor minder in de file 
gaan staan! Pas op 1 februari 2000 
worden de treintickets duurder: lan
ger reizen, meer betalen! 

Nee, dan kan je beter rotzooi 
uit het raam gooien: in het eerste 
kwartaal werden slechts tien PV's 
tegen zwerfvuil opgesteld. En dan is 
dit beleid nog te groen hoor! 

Als het aan de NS ligt zal de 
Nederlandse treinreiziger binnenkort 
zijn treinkaartjes alleen nog kunnen 
kopen aan de automaat. 

Nog meer cijfertjes: een kwart 
van de jongeren tussen 15 en 25 be
schikt over een mobiele telefoon. 

Het schaap Dolly - naar wordt 
aangenomen het eerste gekloonde 
dier - Is oud geiïoren. Het dier kwam 
in 1997 op de wereld, maar heeft nu 
ai de fysiek van een zes keer ouder 
schaap. 

Meisjes presteren beter in het 
secundair onderwijs dan jongens. 
Allochtonen met een sociaal-econo
mische achterstand doen het beter 
dan autochtonen met eenzelfde ach
tergrond. In Brussel is spijbelen dan 
weer vooral een zaak van kansarmen. 

Ongeoorloofd gedrag op het 
Internet zal worden aangepakt. De in-
ternetproviders, ondernemingen die 
toegang verlenen op het net, hebben 
beloofd vunzigheden te melden. 

Zweden won het Eurovisie
songfestival. De Vlaamse inzending 
eindigde twaalfde. 

De vrachtwagenbestuurders 
bezetten belangrijke verkeersknoop
punten. Ze willen meer loon. 

De Elisabethwedstrljd voor 
piano is gewonnen door de Oekraïner 
Vitaly SamosJRo. 

Tot slot: één ding is zeker, 
SKLierse hééft de beker 

DOEL VERDWIJNT 

Twintig dagen voor verldezingen heeft de 
Vlaamse regering beslist om het Wase pol
derdorp Doel van de kaart te vegen. De 
lokale bevolking is verbolgen en moede
loos. De verdwijning van Doel kadert in 
het 'Strategisch Plan voor de Linker-
Schelde-Oever'. Daarin is de aanleg van 
een derde containerdok voor de 
Antwerpse haven, het Deurganckdok, 

voorzien. De Vlaamse regering meent dat 
de aanleg van dit containerdok niet an
ders dan gepaard kan gaan met de ver
dwijning van Doel. Tot 2003 kan iedereen 
er zich 'vrijwillig' laten onteigenen. 
Nadien zal men 'gedwongen' worden om 
Doel te verlaten. De Vlaamse regering be
weert dat de naburige dorpen Kallo, 

Verrebrock en Kieldrecht tot 2020 be
schermd zullen worden. 

DOEL MOET BLIJVEN 

VU&ID meent dat Doel moet blijven be
staan. De alliantie is er niet over te spre
ken dat een regering van 'lopende zaken' 
bij het nemen van een dergelijke belang
rijke beslissing het parlement buiten spel 
heeft gezet. „Wij protesteren met klem 
tegen deze ondemocratische beslissing." 
Bij monde van Vlaams VU-volksvertegen-
woordiger Lieven Dehandschutter eist de 
partij dat de plannen voor de uitbreiding 
van de haven van Antwerpen aangepast 
worden aan het behoud van de Wase dor
pen en niet omgekeerd. , ^ n het sollen 
met mensen moet een einde gemaakt 
worden. Een dorp is meer dan een losse 
verzameling van individuen. Het is een 
gemeenschap met een geschiedenis en 
een toekomst, een weefsel van menselijke 

betrekkingen in relatie tot de omgeving." 
Ook over het behoud van de naburige 
dorpen van Doel kunnen meerdere vra
gen gesteld worden. De Vlaamse regering 
meent dat deze dorpen, via het gewest
plan, minstens tot 2020 beschermd zullen 
worden. „Doel was ook door een gewest
plan beschermd, vandaag is het een vodje 
papier." Komt daar nog bij dat de ver
dwijning van de natuur niet gecompen
seerd wordt door bijkomende natuur. 
Overigens rijzen er nog vele vragen en 
twijfels over de sociale begeleiding. Zelfs 
de Europese Commissie (EC) vroeg de 
Vlaamse regering om het algemeen be
lang van de beslissing aan te tonen. De re
gering is daar niet willen op ingaan. „De 
vu is in de verdediging van Doel steeds 
rechtlijnig geweest. We zullen ons voor de 
mensen en de streek blijven inzetten." 

KOPPIG 

Om alsnog het tij te keren, schreef Lieven 
Dehandschutter een brief aan de voorzit
ter van het Vlaams parlement Norbert De 

Batselier (SP). Verwijzend naar de demo
cratische controle, eiste de VU-volksverte-
genwoordiger een uitzonderiijke samen
roeping van de Comissie voor Ruimtelijke 
Ordening, Openbare Werken en Vervoer 
Op die manier kon de bevoegde minister, 
Steve Stevaert (SP), geïnterpelleerd wor
den. 

Dehandschutter kreeg steun uit verwach
te en onverwachte hoek. Niet alleen 
Agalev, maar ook CVP-volsvertegenwoor-
diger Jos De Meyer hekelde het besluit 
van de Vlaamse regering. Bovendien ver
klaarde de gewezen directeur-generaal 
van Openbare Werken, Johan Demoen, 

dat de aanleg van het containerdok best 

2 

Plulmvee-

produktie 

loopt wei erg 

gesmeerdl 

gepaard kan gaan met het behoud van 
Doel. Demoen stuurde aan op een nieuw 
onderzoek door objectieve specialisten. 
Dat was ook het voorstel van 
Dehandschutter. Hij opperde dat een 
haalbaar alternatief om Doel leefbaar te 
houden onvoldoende onderzocht werd. 
Daarom hoort de nieuwe Vlaamse rege
ring over Doel te beslissen. Minister 
Stevaert bleef koppig aan de genomen 
beslissing vasthouden. Volgens de minis
ter weet de plaatselijke bevolking waar ze 
aan toe is. Een schrale troost. 

SCHANDAAL 

De affaire van het met dioxine besmette 
kippenvoer heeft verregaande gevolgen. 
Er is vooreerst de onverantwoorde en on
begrijpelijke aantasting van de volksge
zondheid. Bovendien vreet het schandaal 
ook de economie aan. Vooral de midden
stand is kop van jut, kippen en eieren 
mogen niet meer verkocht worden. En 
het Veterinair Comité van de Europese 

Commissie zal naar alle waarschijnlijk
heid een algemeen uitvoerverbod van kip
pen en eieren uit België opleggen. 
Bovendien wordt op Europees niveau be
keken welke maatregelen genomen moe
ten worden voor de andere elementen 
van de voedselketen waarin kippen en ei
eren zijn verwerkt. 

Er zijn meerdere aanwijzingen dat de be
voegde ministers informatie over het 
'dioxinekippenschandaal' achterhielden. 
Ook al houdt premier Dehaene de minis
ters van Landbouw Karel Pinxten (CVP) 
en Volksgezondheid Marcel Colla (SP) de 
hand boven het hoofd. Volgens VU-voor-
TintrPatrik Vankrunkelsven en Europees 
parlementslid Nelly Maes dateren de fei
ten reeds van begin 1999- Het ministerie 
van Landbouw was reeds op de hoogte 
van de moeilijkheden in maart 1999. 
Overigens is het onaanvaardbaar dat het 
parlement in de grootste onwetendheid 
wordt gelaten. VU-kamerlid Karel Van 

Hoorebeke vroeg de Kamercommissie 
Landbouw onmiddellijk bijeen te roepen. 
Op die manier konden de rapporten in
gekeken worden en de betrokken minis
ters ondervraagd. De federale regering 
weigerde echter op de vraag van het VU-
kamerlid in te gaan. Het valt ook op dat 
deze regering gretig op zoek zal gaan naar 
'individuele' verantwoordelijken. 

Uiteraard wordt daarbij de politieke ver
antwoordelijkheid uit de weg gegaan. 
Overigens, aldus Vankrunkelsven en 
Maes, toont het schandaal andermaal aan 
dat het Belgische en Europese landbouw
beleid gevangen zit in een wedloop naar 
ongebreideld winstbejag. Dat is het ge
volg van een toenemende industrialise
ring van de landbouw, overproductie en 
concentratie, verlies aan rurale tewerk
stelling. Dit alles schaadt het miUeu, doet 
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Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, als goed en trouw militant ga ik zelfs de 
grootste dommeriken niet uit de weg en dus ben ik ook eens om 
een stem gaan vragen bij de Vrome - Kaloot tot in de dood -
Ver)ans 

„Verjans, heb ik hem tijdens het nuttigen van een Chateau Neuf 
du Paap gevraagd, „waarom stemt gi) op de tsjeven'' „Omdat ik 
dat maar een keer in de vier jaar kan'" luidde het Dat kunt ge 
toch niet serieus menen antwoordde ik hem, veronderstellend 
dat hl) al meer Chateau dan Paap in zi)n hersens had zitten „Hier 

lees zelf maar'" Voor ik het wist zat ik in 'Keerpunt', uw christen
democratische concurrent, te bladeren En inderdaad. De 
Liedekerken, Mare Van Peel, Antwerpenaar en CVP-blaag, zei het 
zelf „Omdat je maar eens om de vier jaar voor de CVP in het fe
derale parlement kan stemmen' Voor het Vlaamse en Europese 
parlement krijg je die kans maar om de vijf jaar Dus moeten we 
die stem nu goed gebruiken Dit is dus een eerste goede reden " 
Dit, geel-zwarte schnjvelaar, is de eerste goede reden om op de 
CVP te stemmen ge kunt het maar eens in de vier jaar' 
Voor de CVP is blijkbaar ook alleen het federale belangrijk Of toch 
ook weer met, want Kelchtermans, Theo' voor de vrienden, wil in 
Vlaanderen nog wat laten voortboeren Zijn pnonteiten voor de 

toekomst „Het stimuleren en organiseren van het vertrouwen en 

overleg tussen diverse groepen m de samenleving, tussen econo

mie en ecologie tussen landbouw en natuur industrie en omge

ving, vogelbeschermers en vogelliefhebbers Daarnaast de ver

eenvoudiging van de regelgeving en meer verantwoordelijkheid 

geven aan de lokale besturen en diverse sectoren ' Ook al uit 

Keerpunt, De Liedekerken' Ik heb aan Verjans gevraagd om Van 

Peel toch eens te laten uitvogelen wat Theo daar nu mee bedoelt 

Na nog een Paapke, ben ik gaan slapen 

Uw perplexe. 

De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS • 

de kwaliteit van de producten teniet en 
leidt tot toenemende gezondheidsrisico's 
voor mens en dier 

ONDER DRUK 

In Brussel is de gerechtelijke achterstand 
zorgwekkend De stafhouder van de 
Franstalige balie wil daarom klacht indie
nen bi) het Europees Hof van de Rechten 

van de Mens Volgens de stafhouder ris
keert België een veroordeling wegens 
schending van het recht van de onderda
nen op behandeling van hun dossiers bin
nen een redelijke termijn 
In feite wil de stafhouder de 
Nederlandstalige politici die aansturen op 
de naleving van de taalwet, onder druk 
zetten De gerechtelijke achterstand is im
mers te wijten aan een tekort aan tweeta
lige kandidaat-rechters Eerder 'versoe
pelde' gewezen minister van Justitie 
Stefaan De Clerck (CVP) de taalwetge
ving Zo werden de taaiexamens vereen
voudigd Dat had slechts een 'tijdelijk' ef
fect De Franstalige politici willen van de 
'gelegenheid' gebruik maken om een stap 
verder te gaan Ze willen de taalwet niet 
enkel omzeilen, maar ook afvoeren 
Daartoe wordt het pnncipe van de 'rech
ten van de mens van stal gehaald 

CHEYSELS 

Het Koerdisch Instituut Brussel heeft een 
open brief gestuurd naar alle politieke 
partijen Aanleiding is het feit dat heel wat 
kandidaten van Turkse oorsprong op de 
lijsten van verscheidene pohtieke partijen 
staan Het instituut is daarmee opgezet, 
want beschouwt dit als een bemoedigen
de stap naar meer integratie 
Toch IS er een en ander aan de hand Zo 
laten vooral de Turkse kandidaten op 
Franstalige lijsten zich racistisch over de 
Koerden uit Ook Agalev-kandidaat Jos 

Gheysels is volgens het Koerdisch 
Instituut seneus over de scheef gegaan In 
een interview met Hurnyet verklaarde hij 
tegen de scheiding van Koerden en 
Turken te zijn, ,,evengoed als tegen een 
Vlaamse en Waalse boedelscheiding in 
België " Eerst en vooral gaat de vergelij
king nauwelijks op Bovendien, zo stelt 
het Koerdisch Instituut, „huih de secreta-
ns van de groene partij mee met de wol
ven in het bos en keurt hij de daden van 
het militaire en dictatonale Turkse regime 
goed Hoe is het mogelijk dat u spreekt 
over de terroristische PKK en met geen 
woord rept over de Turkse staat' In een 
Turkije waar de mensen- en volkenrech
ten gerespecteerd worden, is er geen 
nood aan een PKK en de leider ervan 
Ondanks de vele fouten van de PKK op 
het politieke en mihtaire vlak is de ware 
terrorist de Turkse staat zelf" 

DUBBELZINNIG 

Het Koerdisch Instituut beschouwt de 
houding van Gheysels als hoogst dubbel
zinnig „Als democratische partij, die dag 
en nacht waakzaam wil blijven tegenover 3 
extreem-rechts in Vlaanderen en zelfs een 5 
politieke oorlog ontketend heeft om het 
stemmen voor uiterst-rechtse partijen te 
beletten, vinden we het onaanvaardbaar 
dat u, namens uw partij, de tien keer 
meer gevaarlijke en extreem-rechtse 
Turken oproept om voor Agalev te kiezen 
Heeft uw partij de stemmen van die men
sen nodig, mijnheer Gheysels' En heeft 
uw partij extreem-rechtse Turkse figuren 
nodig op de lijst' Of geldt het 'cordon sa-
mtair', waarvan u een fervent voorstander 
bent, in dit geval met' 

En Europa? 

Het zong 

voort... 

1 ^ e verkiezingen zijn nog niet geliouden of de meeste 
^ partijen denl<en reeds aan de 'day after'. VU&ID 

spreel<t zicli met uit over mogeliJI<e partners, eist wel een 
drastische verandering van iiet beleid en stelt duidelijke 

voorwaarden aan een eventuele regeringsdeelname, 
Zo weet de kiezer waar hij of zij aan toe is 

Een positief alternatief 
Eerst haalde de CVP gesteund door de chris
telijke arbeidersbeweging uit naar extreem
rechts Nadien meenden de Vlaamse chns-
ten-democraten het parlement te moeten 
uitschakelen en tijdens een volgende legisla
tuur geen wisselmeerderheden toe te laten 
om de eigen visie betreffende euthanasie te 
kunnen doordrukken De eis om de 'fiscale 
discnminatie van gehuwden' weg te werken, 
past in dezelfde strategie om de rechtse 
vleugel voor de verlokking van het Vlaams 
Blok te behoeden Even later verklaarde CVP-
voorzitter Mare Van Peel te balen van de 
'rood-groene betutteling' en de regelne
ven]' Minister-president Luc Van den Brande 
wenst geen regering te lelden waann rood 
groen de boventoon geeft Tegelijk maakte 
de oranje rode Vlaamse regenng het Wase 
dorp Doel met de grond gelijk En er zijn 
ernstige aanwijzingen dat federaal minister 
van Landbouw Karel Pinxten (CVP) informa
tie achterhield over het 'dioxine-schandaal' 
Btj zoveel tegenstrijdige berichten en vooral 
daden ziet menig waarnemer het bos door 
de bomen met meer Er is de eenvoudige 
verklanng dat de CVP de rechtervleugel wil 
paaien De partij vreest tevens dat het 
Nationaal Chnstelijk Midüenstandsverbond 
(NCMV! naar andere partyen lonkt Nu heel 

wat ACW-militanten met groen-linkse ge
dachten rondlopen moet de steun van het 
NCMV ten alle prijze verkregen worden De 
middenstandsorganisatie is helemaal met 
ongevoelig, zo blijkt uit een onderzoek, voor 
het naar eigen zeggen behoorlijk econo
misch programma van VU&iD En wat met 
de landbouwstand' Deze krijgt andermaal 
een seneuze knauw door het dioxine-schan
daal Het Is met evident om alle zuilorganisa-
ties aan de partij te blijven binden Op ter
mijn leidt dit tot de meest verwarrende 
standpunten en bovendien tot een stagna
tie van het beleid Het was pijnlijk om zien 
hoe SP-campagneleider Johan Vande 
Lanotte tijdens het VTM-programma 
Stoelendans het onderspit moest deiven 
tegen VLD kamerlid Patnk Dewael Het SP 
boegbeeld kon met anders dan tot in den 
treure herhalen dat de Sociale Zekerheid in 
stand moet gehouden worden Hoe'? Over 
het aanpakken van fiscale fraude om de S-Z 
te kunnen blijven financieren kan Vande 
Lanotte mets zeggen, want dan wordt hem 
het Agusta-schandaal voor de voeten ge 
worpen Een volksverzekering invoeren en 
op die manier meer middelen uit vermogens 
of energiebelasting aanwenden zou een SP-
eis kunnen zijn Het is het echter niet om de 

eenvoudige reden dat een volksverzekenng 
de macht van de mutualiteiten aantast De 
defederalisenng van de gezondheidszorgen 
kan Vande Lanotte ook met opwerpen want 
dan beginnen Freddy Willockx en co te stei
geren Ovengens zwijgen ook de Vlaamse li
beralen over een alternatieve financienng 
van de S-Z, laat staan dat ze een woord rep
pen over een verdere staatshervorming 
De meeste partyen houden hun visie over 
de toekomst in de lade Er worden eerder 
signalen uitgestuurd over mogelyke coalitie
vorming Ook dat heeft weinig met stand
punten te maken Met de uitval van de CVP 
naar de rood-groene betutteling kan men 
meerdere kanten uit Het zou ons met ver
wonderen mocht de CVP daarmee de SP als
nog de kans geven zich enigszins te profile
ren zodat de huidige meerderheid dan toch 
kan aanblyven Met deze zet kan ook de 
VLD tot een keuze worden gedwongen Gaat 
deze party in op de uitnodiging van Vande 
Lanotte om - mits het behoud van de S-Z -
een paarse coalitie te vormen'' Dewael ant 
woordde met de CVP weet het met Toch 
lykt het vooral aannemelyk dat de CVP de SP 
beu is en op een 'toegeeflyker' partner re
kent Nu reeds kibbelen beide partyen over 
eventuele 'bevoegdheidspakketten' 
Achter de uitval van CVP naar uiterst-rechts 
vermoedt Bert Anciaux een hoogst machia
vellistische truc Het zou volgens de allian 
tievoorzitter slechts stemmen voor het 
Vlaams Blok opleveren, zodat de traditione
le partijen incontournable blyven De allian
tie bood tydens haar verkiezingscongres in 
Roeselaere hoe dan ook een positief alterna
tief Ze stuurt op een drastische verandenng 
van het beleid aan een nieuwe staatsher
vorming, een beter bestuur en het herstel 
van de democratie Dat zyn de voorwaarden 
voor eventuele regenngsdeeiname 

(evdc) 
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fvalvoorkoming aan de bron wordt doorkruist 

door de nefaste logica die uitgaat van de 

commercialisering van de almaar groeiende afvalberg. 

Want, hoe meer afval er wordt geproduceerd, hoe hoger 

de winstmarges liggen voor de afvalverwerkende 

nijverheid. Deze stelling werd door de VU verdedigd op 

het 19de Internationale Seminarie over Afvalbeheer aan 

de VUB. 

Vlaanderen 

zendt niet 

alleen zUn 

zonen uit, 

maar ook zUn 

afVal! 
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De verpakkingsindustrie schuift de steeds 
hogere factuur ongevraagd door naar de 
bevolking, die geen alternatieven heeft. 
De consumenten vinden in de (groot)wa-
renhuizen nauwelijks milieuvriendelijk 
verpakte producten. Zo is de retourfles 
als gevolg van het Fost-Plussysteem en het 
al te voorzichtige afvalvoorkomingsbeleid 
op de terugweg. Een dergelijke aanpak is 
onverzoenbaar met de beginselen van de 
Ladder van Lansink. De ecologische LT-
doelstellingen (lange termijn) worden al 
te zeer ondergeschikt gemaakt aan econo
mische KT-belangen (korte termijn). 
Terecht maakt de milieubeweging zich 
zorgen over deze gang van zaken in de 
sector van het afi'albeheer. 

DRINGEND 

Bovendien dreigt een monopoliepositie 
van Tractebel in de afvalsector deze nefas
te logica te versterken. Er is spraak van 
een fusie van Tractebelkleindochter Vlar 
met Indaver, een 50%-dochter van de 
Vlaamse Milieuholding. Meteen zou Trac
tebel de controle krijgen over 60 procent 
van de afvalverwerking in Vlaanderen. 
Een monopoliepositie in afvalverwerking 
belemmert volgens de Volksunie de ont
wikkeling en toepassing van de meest 
ecologisch verantwoorde oplossingen. 
Monopolist Tractebel zal kiezen voor 
winstmaximalisatie zonder oog te hebben 

voor ecologische LT-doelstellingen. Zoals 
in de electriciteitssector, met Tractebel-
dochter Electrabel, zal de verticale inte
gratie in de afvalverwerking ook leiden 
tot een kostenverhoging. De privé-aan-
deelhouders van Indaver laten alvast uit
schijnen niet gediend te zijn met een der
gelijk afvalmonopolie. De Vlaamse over
heid moet hier dus om twee redenen -
monopolievorming en ecologische rede
nen - dringend ingrijpen. 

jnen waarbinnen de menselijke behoef
ten bevredigd kunnen worden zonder 
schade te berokkenen aan het milieu. 
Onze activiteiten mogen niet ten koste 
gaan van de toekomstige generaties en 
hun leefomgeving. De overheid vervult 
hierbij een sturende rol, onder meer via 
doelgerichte milieuheffingen (principe 
"de vervuiler betaalt"). 

VER WEG' 

De Volksunie wil niet alleen de aandacht 

vestigen" op de afwenteling van het afval-

VU licht sluier van 
afvalbeleid 2000 

De Vlaamse overheid dient niet alleen een 
algemeen en stringent kader uit te teke
nen, maar ook aanzetten te geven tot 
nieuwe, milieuvriendelijkere technieken 
van afvalbeheer en -verwerking. Indaver 
heeft bewezen op dit vlak verder te willen 
gaan dan de Vlar, die al te vaak zweert bij 
achterhaalde, klassieke methodes. Indien 
Tractebel in haar opzet (fiisle met 
Indaver) slaagt, wordt het moeilijker voor 
de Vlaamse overheid om een ecologisch 
verantwoord afvalbeleid te ontwikkelen. 
Nochtans dwingt het behoud van een 
leefbare wereld voor onze (klein) kinde
ren ons tot het trekken van "groene" krijt-

Landbouw 
regionaliseren! 

De onwil van federaal premier Jean-Luc 
Dehaene (CVP) om de landbouwbevoegdhe-
den volledig te regionaliseren staat haaks op 
de stellingname van de CVP-fractie in het 
Vlaams parlement. In de goedgekeurde reso
luties over staatshervorming (3 maart 1999) 
wordt deze eis geformuleerd om een samen
hangend land- en tuinbouwbeieid te realise
ren op maat van de Vlaamse land- en tuin
bouwers. Volgens VU-fractievoorzitter Paul 
Van Grembergen toont de neo-unitaire hou
ding van Dehaene andermaal aan dat de CVP 
niet bereid is te kiezen voor een autonomer 
en beter bestuurd Vlaanderen. De CVP blijft 
wedden op twee paarden en geeft de voor
keur aan kunst-en-vliegwerk wanneer de dis
cussie gaat over een samenhangende, effi
ciënte en doorzichtige staatsstructuur. De 
toenemende schizofrenie binnen de CVP 
neemt steeds scherpere vormen aan. 

LEIDRAAD 
Bij monde van fractievoorzitter Van 
Grembergen bevestigt de Volksunie meer 

dan ooit overtuigd voorstander te zijn van de 
volledige regionalisering van het landbouw
beleid. De VU wil de resolutie van het Vlaams 
parlement daarbij als leidraad gebruiken. 
Daarin wordt gepleit om het marktbeleid en 
het daaraan gekoppelde productiebeheer 
(quota's) en het inkomensondersteunings-
beleid integraal aan het Vlaamse Gewest toe 
te vertrouwen. De overheveling van het land
bouwkundig onderzoek (inclusief het land-
bouweconomisch onderzoek) en van de 
voorlichting via de proeftuinen, de proefcen
tra, de landbouwcentra en de huidige rijks
stations is eveneens priontair. 

De controle op de inning van de bijdragen 
voor de regionale promotiefondsen moet 
een Vlaamse bevoegdheid worden, net als de 
productcontrole en de sanitaire en fytosani
taire controles. Tot slot houdt de volledige 
regionalisering van het land- en tuinbouwbe
ieid een rechtstreekse vertegenwoordiging 
van het Vlaamse Gewest in de Europese land
bouwraden in. 

probleem op toekomstige generaties (ver
ontreinigde stortplaatsen), maar ook op 
de verplaatsing van het probleem (uitvoer 
naar Derde Wereldlanden en Centraal- en 
Oost-Europa met inbegrip van Rusland). 
Ook Vlaanderen exporteert giftig afval 
voor hergebruik naar ontwikkelingslan
den dat daar dan eenvoudigweg wordt ge
stort. Oildanks internationale verdragen, 
zoals het Verdrag van Bazel, neemt de uit
voer van (giftig) afval naar ontwikkelings
landen toe. Volgens het milieuprogramma 
Unep voerden de Oeso-landen in 1989 op 
die wijze één vijfde van hun afval uit. 
VN-rapporteur Fatma-Zohra Ksentini 
rangschikt Nederland, Duitsland, Enge
land, Australië en de Verenigde Staten bij 
de grootste afvalexporteurs. 
De bevolking en het leefmilieu in de ont
wikkelingslanden dreigen het slachtoffer 
te worden van de ongecontroleerde dum
ping van giftige en niet-giftige stoffen. Om 
dit te voorkomen, is nood aan een gron
dige ontleding en bijsturing van het alval-
beleid. Voorts zijn strengere normen en 
meer controles noodzakelijk. Dit geldt 
zeker bij de export van gevaarlijk afval 
naar landen die staan te trappelen voor 
harde deviezen en waar het welzijn van 
de bevolking en het leefmilieu niet de 
hoofdbekommemissen van de regering 
zijn. 

MADE IN FLANDERS 

Het Vlaams Gewest voerde de afgelopen 
drie jaar 328.265 ton afv̂ al uit naar acht 
niet-Oeso-landen. China was de absolute 
koploper met 82.000 ton. Het ging in 
hoofdzaak om elektronische restanten 
van printplaten en elektronische onder
delen. In '97 veroverdelndonesië voor de 
eerste maal een plaatsje op de afvallijst 
door de invoer van 20.000 ton papier- en 
kartonresten en 850 ton gepolymiseerd 
polyproyleen. Naar India werden 23.760 
ton ethyleenpolymeren geëxporteerd, 
naast 1.272 ton ijzerhoudende afvalstof
fen en 300 ton gesorteerde lompen. De 

stadsstaat Hong Kong importeerde in '95 
zo'n 15.000 ton cadmiumrestanten en 
schroot uit Vlaanderen. 
De Russische Federatie, Israël, Maleisië en 
de Verenigde Arabische Emiraten zijn 
minder belangrijke afeetmarkten voor 
Vlaams afval. Rusland tekende in '96 voor 
48 ton afval dat ontstaat bij de vervaardi
ging van staal en in '97 voor 1.100 ton re
siduen die metalen of metaalverbindin
gen bevatten. In '96 importeerden de 
Israëli's 5 ton koperresiduen. Naar 
Maleisië werden vorig jaar 1.000 ton vi-
nylchloridepolymeren uitgevoerd. De 
Verenigde Arabische Emiraten tot slot 
waren in '97 goed voor de export van 
1.200 ton ethyleenpolymeren. 
Niet alle aanvragen voor de export van af
valstoffen worden echter goedgekeurd. 
Zo werd in '96 de uitvoer verboden van 
elektronische restanten, aluminiumafval 
en schroot naar China, van montageafval 
naar Hong Kong, van acrylpolymeren 
naar Polen en van aluminiumafval naar 
Taiwan. Vorig jaar stond de export van po-
lyurethanen naar Saudi Arable, van elek
tronische restanten naar China, van cok-
esrisduen naar Hong Kong en van vinyl-
chloridepolymeren naar de Filippijnen op 
de zwarte lijst. Momenteel worden de 
aanvragen onderzocht voor afvalstromen 
naar Bahrein, China, Hong Kong en 
Taiwan. 

CONTROLE 

Het Verdrag van Bazel, dat het internatio
naal afvaltransport regelt, werd door het 
Vlaamse Gewest geïntegreerd in het afval-
decreet van '84 en het Vlaams reglement 
inzake afvalvoorkoming (Vlarea). De amb
tenaren van Ovam zijn bevoegd voor het 
toezicht op de naleving van wat in Bazel 
overeengekomen werd. Bij een overtre
ding laten ze een proces-verbaal opstel
len, dat wordt doorgestuurd naar de pro
cureur. Daarnaast kan het Vlaams Gewest 
een beroep doen op vijf douaniers die 
sinds het wegvallen van de Europese bin
nengrenzen werden gedetacheerd naar 
de cel Leefmilieu van het federale minis
terie van Volksgezondheid en LeefmiÜeu. 
Het afgelopen jaar werden in totaal 710 
controles uitgevoerd in het binnenland, 
aan de grensovergangen en in de haven
gebieden. Sinds de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Bazel werden in het 
Vlaamse Gewest reeds 152 overtredingen 
vastgesteld. Daarvan hadden er 73 betrek
king op illegale sluikhandel. Onder meer 
Micro Recycling uit Lanklaar, Grammet 
Recycling uit Vilvoorde, Areb Recycling uit 
Laarne, Teratex uit Tielt en de Antwerpse 
bedrijven Van Hout Kabelrecycling en 
Continental Green maakten zich schuldig 
aan overtredingen bij de export van afval 
naar niet-Oeso-ianden. 

FilipVandenbroeke 
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De vreselijke weg 
van de vrede... 

• ACTUEEL • 

Nog niet zo lang geleden werd het einde 
ingeluid van de absolute macht van ko
ning en adel. Gaandeweg werden wetge
ving én samenleving een 'zaak van het 
volk'. De respublica. De basisrechten van 
elke mens en van ieder volk zijn als een 
mondiale verzuchting vastgelegd in de 
'Wereldverklaring van 10 december 
1948'. Geboren uit de gruwel van WO II, 
aanvaardden de staten-ondertekenaars -
in principe! - al deze rechten. En dit 
zowel voor hun 'onderhorigen' als voor 
'alle buren in de wereld'. Discriminatie 
werd gebannen. Op 16 december 1966 
nam de Vergadering van de Verenigde 
Naties de daaropvolgende twee verdragen 
aan die voor alle mensen de economi
sche, sociale, culturele, politieke en bur
gerlijke rechten zou vrijwaren. Mooier 
kon het niet. En de twee wereldmachts
blokken die tussen 1945 en 1989 de we
reld in een vijandbeeld vasthielden, lieten 
hun vredesduiven met de regelmaat van 
een klok vliegen.. met die teksten in hun 
bek! Intussen hanteerden ze vanuit de 

coulissen de regionale oorlogen en flo
reerde hun wapennijverheid. Het grote 
militaire bondgenootschap, de Navo, dat 
na de val van het IJzeren Gordijn over
bleef, ging sedertdien op zoek naar een 
nieuwe (daarbij aansluitende) rol: de 'vre
deshandhaving'. En terecht. De vrede 
moet dikwijls afgedwongen worden. Ook 
met wapens indien het niet anders kan. 
Dat bewijst Kosova eens te meer. 
Maar wat met de jarenlange aanslepende 
(oorlogs)conflicten n.a.v discriminatie in 
eigen midden? In Turkije: -de onderdruk
king en genocide op de 28 andere volks
groepen, waarvan de Koerden en de 
christelijke minderheden er 't ergst aan 
toe zijn. Of Griekenland dat evenmin de 
overeengekomen rechten gunt aan zijn 
Albanese, Macedonische, Pomaakse en 
christelijke medeburgers. De Noord-
lerse, Baskische, Bretoense, Corsicaanse 
bestaansrechten worden evenmin toege
kend. Indien een volksgroep zich roert 
binnen een van de Navo-lidstaten heet dat 
onmiddellijk: terrorisme; achterhaald na-

•iióa am ^ ^ ? a & & t t . i « ^ f o t ^ -»ii3aj!Ot.t n£iL. 

Doel moet blijven 
Nauwelijks twintig dagen voor de verkie
zingen besliste de Vlaamse regering om 
Doel van de kaart te vegen. Een week 
voor de ontbinding van het Vlaams parle
ment heeft Vlaams parlementslid Lieven 
Dehandschutter namens de Volksunie er 
geëist dat zo'n belangrijke beslissing niet 
als lopende zaak achter de rug van het 
parlement zou worden beslist. Maar blijk
baar zwicht de Vlaamse regering voor de 
Antwerpse lobby en wordt het Vlaams 
parlement buiten spel gezet. 
Tot het jaar 2003 kan iedere inwoner zich 
vrijwillig laten onteigenen. Nadien zal 
men gedwongen worden om Doel te ver
laten. De andere polderdorpen Kallo, 
Verrebroek en Kieldrecht zouden be
schermd worden tot het jaar 2020. Maar 
Doel was ook beschermd door een ge
westplan en vandaag is dat een vodje pa
pier. .. 

Nelly Maes: „Wij protesteren met klem 
tegen dergelijke ondemocratische hou
ding. Steeds heeft de Volksunie geëist dat 
de plannen voor de havenuitbreiding 
zouden aangepast worden aan het be
staan van de dorpen en niet omgekeerd. 
Aan het sollen met mensen moet een eind 
gemaakt worden. Een dorp is meer dan 
een losse verzameling van individuen. 
Het is een gemeenschap met geschiedenis 
en toekomst, een weefsel van menselijke 
betrekkingen in relatie tot de omgeving. 
Ook de amputatie van de natuur kan men 
niet compenseren want er wordt geen na
tuur bijgemaakt I Over de sociale begelei-

Nelly Maes: „De havenuitbreiding moet 
zicli aan Doei. aanpassen, en niet 

omgeiceerd". 

ding leven nog vele vragen en twijfels." 
Europarlementslid Nelly Maes wijst er 
ook op dat de Europese Commissie vraagt 
dat het algemeen belang zou bewezen 
worden. Maar de CVP-SP regering lapt dit 
alles aan haar laars. 

N. Maes: „De Volksunie is in de verdedi
ging van Doel steeds rechtlijnig geweest. 
Zij wil dat in de toekomst ook blijven. Alle 
VU- en ID-kandidaten hebben gezworen 
dat voor hen Doel moet blijven! Ze zullen 
zich voor de mensen en de streek blijven 
inzetten." 

tionalisme enz. Zij zwijgen als vermoord 
over het staatsnationalisme dat er de oor
zaak van is en dat zij beschermen... Het is 
meer dan overduidelijk dat deze twee
slachtige toestand van interpretatie der 
internationale mensenrechtenakkoorden 
niet kan blijven voortduren. Evenmin de 
(met oorlogen gegroeide) toevals-staats-
soevereiniteit. In deze schizofrenie meten 
de economisch- en militair-krachtigsten 
zich daa nog een politierol toe. Denk 
maar aan de invasies in Praag, Boedapest, 
Granada of de blokkade van Cuba om van 
de West-Afrikaanse oorlogen maar te zwij
gen 

Moeten wij, de armen-over-mekaar, blij
ven toezien hoe volkeren zoals de 
Koerden en nu de Kosovaren worden uit
gedund en verdreven? Krijgt het pacifis
tisch streven van president Ibrahim 
Rugova (al 18 jaar - sedert Tito's dood -
volgehouden'), van president Kiro 
Gligorov (dat evenlang de Macedonisch-
wankele samenleving rechthoudt) vol
doende economische en politieke steun? 
Op enkele politici na scheen niemand ja
renlang de Balkan of het Oud-
Testamentaire Mesopotamië te kennen... 
Gaandeweg werden de oorlogsdemonen 
er zo krachtig (gevoed door onze militai
re kennis en wapenpatenten!) dat ze 

beeldbuis en publiek veroverden. De 
Navo-lidstaten beseffen dat een vredes-
nummertje zoals Chamberlain zich dat 
nog kon veroorloven vóór WO II na de 
nazi-inval in Tsjechië bij het publiek en 
deze demonen zeker niet meer past. En 
dan blijft er - met de dood in het hart -
geen andere weg en strategie meer over 
dan de militaire. Ook al heeft die een 
zware prijs. 

In de schuilkelders van WO II verfoeide 
onze generatie de Britse en Amerikaanse 
bombardementen die ook Vlaanderen 
troffen. De ramp in Mortsel werd onlangs 
nog herdacht... Maar uiteindelijk verwel
komden wij de geallieerde (grond!)troe-
pen en het bijhorend Marshallplan Staat 
- een halve eeuw later - de Europese 
Unie klaar om Midden-Europa op dezelf
de wijze te helpen? 

Dan pas zal WO II voorgoed voorbij zijn. 
Zullen wij de politieke moed hebben om 
in ons buitenlands beleid van al onze 
partners te vragen om de 'Geest van 1948' 
te ratificeren in praktische wetten voor 
het binnenlands beleid? 
Dan pas zullen we kunnen spreken over 
wereldorde en zal de ontwikkelingssa
menwerking die naam waardig zijn 

Willy Kuijpers 

Wllly Kuljpei^: 

.Moeten wIJ, 

de armen-

over-mekaar, 

biUven toezien 

hoe volkeren 

zoals de 

Koerden en nu 

de Kosovaren 

worden 

uitgedund en 

verdreven?" 
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vechten voor vrede? 
Wllly Kuijpers bespreekt overal te lande met de 
profetische VNOS-beelden uit 1992, opgeno
men door Karel Van Reeth, de Kosovaproble-
matiek 

Op woensdag 19 mei organiseerde Vic Anciaux 
in de'Spiegelzaal van De Markten in hartje 
Brussel een debat ,,Balkan vechten voor 
vrede?" Namen deel- journalist Frank 
Schlömer, net terug uit Macedonië; Robert 

Stallaert, geschiedkundige die Kosova - zoals 
Cyprus - zou willen opdelen in twee toezichts-
zones, Georges Spriet van het tijdschrift 
'Vrede', tegenstander van de Navo-bombar-
dementen en Willy Kuijpers met een terreiner-
vanng in de Balkan sedert 1954 Wim de 
Neuker van Oxfam leidde de avond De WIJ-re
dactie vroeg Willy Kuijpers om zijn standpunt 
nader toe te lichten. 

vredeskoffie 
De 'Vredeskoffie"-aktie van de vier Midden-
Brabantse burgemeesters loopt als een trein 
Zowat 10.000 pakjes Java-koffie werden ver
kocht. Eenvierde van elke 100 fr. wordt ge
stort in het Vlaams Steunfonds dat bij de we

deropbouw van Kosovè wil helpen 
Wie doet mee'? Meld je bij het secretariaat: 
Nadine Veulemans - p.a Jos Bex -
Kastanjebosstraat 2A te 5020 Veltem-Beisem, 
tel. 016/49.00.48. 
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Z o'n duizend militanten woonden zondag jl. het 

verkiezingscongres van VU&ID in de nokvolle zaal 

'De Spil' in Roeselaere bij. De batterijen zijn opgeladen. 

De alliantie gaat met vertrouwen de verkiezingen 

tegemoet. 
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De zowat 
1.000 

aanwezigen 
luisterden ge
boeid naar de 
slottoespraak 
van alliantie-

voorzitter 
Bert Anclaux. 
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Op een congres van de VU valt er meestal 
wel iets te beleven. Zeker nu de partij 
samen met ID21 wil vernieuwen. De VU-
militant is een onafhankelijke, kritische 
waarnemer van het politieke gebeuren. 
Tegelijk staat de VU-achterban steeds 
open voor vernieuwing Dat brengt nu en 
dan 'ambiance' met zich mee. Het bleek 
meteen duidelijk dat de mihtant er zin in 
heeft. Nog voor het congres aanving, 
sloeg de achterban de handen op elkaar, 
een aansporing om het feest in te zetten. 
Dat gebeurde toen alle mandatarissen 
hun plaats hadden ingenomen Nelly 

Maes diende zich te verontschuldigen Ze 
nam de taak op de belangen van de al-
hantie tijdens de 'Dag van de Democratie' 
in Antwerpen te behartigen. 

HOGE VERWACHTING 

Niet voor mets ging het congres in 

Roeselaere door. De kiesomschrijving 
Kortnjk-Roeselaere-Tielt is een Vlaams-na-
tionale achtertuin, waar de boegbeelden 
Geert Bourgeois, lijsttrekker voor de 
Kamer, en Chris Vandenbroeke, lijsttrek
ker voor het Vlaams pariement, popu
lair zijn. In dit arrondissement zijn de 
electorale verwachtingen hoog gespan
nen. De twee boegbeelden werden dan 
ook uitgenodigd voor een gemoedelijke 

ren Daarvoor is een Vlaams gezinsbeleid 
noodzakelijk. Al is Vandenbroeke er nu 
reeds van overtuigd dat VU&ID zal zege
vieren. Geert Bourgeois dankte de mili
tanten. „Geef eens de kenmerken van 
een goed politicus", zo vroeg de dame 
aan de Izegemnaar „Bij een goed politi
cus zit de poliriek in de genen." 
Bourgeois voelt aan wat kan en niet en 
wanneer. ,,Bovendien moet je gedreven 
zijn door een overtuiging. Ook dossie
rkennis is zeer belangrijk " Het kamerlid 
vatte het programma van 'VU&ID gevat 
samen. „Vlaanderen moet lidstaat van 
Europa worden We wensen tevens een 
goed bestuur. Beide verwezenlijkingen 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbon
den." 

De vuurtoren 
babbel met de bevallige presentatrice 
TruusDruyts Vandenbroeke is fier op het 
'Texas' van Vlaanderen. De 'Texaan in hart 
en nieren', de fiere grootvader, hoopt dat 
er nog meer 'Texaantjes' worden gebo-

van Quickenborne zet 
blunder recht 

Ontsteltenis, verleden week vnjdag toen 
menig militant de liberale krant Het Laatste 
Nieuws in handen kreeg Op de eerste bladzij
de stond een grote foto van een jointrokende 
Vincent Van Quickenborne, woordvoerder van 
ID21 De Kortrijkzaan, die de tweede plaats op 
de Senaatslijst van VU&ID inneemt, verklaarde 
af en toe een joint op te steken en dat ook, in
dien hij verkozen wordt, in de Senaat te zullen 
doen Van Quickenborne wou daarmee het 
non-debat over de legalisenng van soft-drugs 
aanklagen Tevens verklaarde hij zich voorstan
der van de legalisenng van soft-drugs 
De manier waarop hij dat deed, kon moeilijk op 
veel sympathie rekenen Om verschillende re
denen Het standpunt daarover is binnen de 
alliantie nog met volledig uitgeklaard Van 
Quickenborne heeft niettemin het recht op 
eigen mening Maar, dat is nog iets anders dan 
een dergelijk probleem twee weken voor ver
kiezingen als thema uit te roepen Ovengens 
liet Van Quickenborne zich door Het Laatste 
Nieuws 'rollen' Bovendien stuurde hij aan op 
onwettelijk gedrag. Het gaat niet op om drug
gebruik aan te moedigen Zeker met in de 
Hoge Vergadenng 

Alliantievoorzitter Bert Anciaux nam via een 
persverklanng onmiddellijk afstand van Van 
Quickenborne ,,Over druggebruik en de lega
lisenng ervan wordt met lichtzinnig gepraat Er 
moet daarover wel een ernstig debat op gang 

worden gebracht, maar met op zo'n studenti
koze manier" 
Vlak voor het verkiezingscongres in Roeselare, 
'het hol van de leeuw', werd gevreesd voor de 
reactie van de achterban Dat viel al bij al best 
mee, de achterban bleek de misstap beter te 
verteren dan sommige mandatarissen 
Vooraleer Van Quickenborne het podium bes
teeg, vroeg Anciaux de militant 'sereniteit' en 
'luisterbereidheid' op te brengen ,,lk vraag re
spect, geen applaus, geen awoert-geroep " 
Een ietwat bleke Van Quickenborne trok het 
boetekleed aan, verontschuldigde zich uitge
breid, erkende zijn misstap en dankte de VU 
voor de geboden kansen De pers beleefde 
eens iets anders, bij wijze van vergiffenis gaf 
het publiek een applaus ten beste 
Is daarmee de kous af' Hopelijk wel Even ter 
zake Van Quickenborne klaagde terecht de 
hypocnsie van andere partyen aan En ook an
dere mandatanssen gaan in deze, soms al te 
gekke campagne, over de scheef Ovengens 
heeft met enkel Van Quickenborne een patent 
op domme uitspraken Het incident, zoals VU-
senator Jan Loones terecht opmerkte, is met 
van die aard om er zwaar aan te tillen ,,AI gaan 
wij op onze banken met dezelfde ambiance 
creëren als bij de Parti Soclaliste, waar de loka
le potentaten vaak te diep in 't glas gekeken 
hebben als ze op donderdag komen stem
men " (evdc) 

PUIKE REGIE 

Na het gesprek met Vandenbroeke en 
Bourgeois volgde een diaprojectie over 
de jaren 1992-1999. 'Dit land hoeft niet 
meer te rijmen op los zand', zou luidde 
het besluit. De VU is bovendien de enige 
partij die werkelijk een antwoord heeft 
geboden op de toenemende ontevreden
heid bij de bevolking. De partij had als 
enige de moed om nieuwe paden in te 

slaan Met een gevarieerd programma 
biedt de alliantie een positief alternatief 
De boodschappen zijn duidelijk, nooit 
pretentieus, VU&ID houdt de burger niet 
voor 'onnozelaars', zoals alliantievoorzft-
ter Bert Anciaux het meerdere malen be
klemtoonde. Overigens is ieder mens be
langrijk. De alliantie had een doventolk 
uitgenodigd zodat iedereen de bood
schap kon begrijpen. Er was bovendien 
de puike, nooit bombastische en profes
sionele regie, strak in handen gehouden 
door directeur Nico Moyaert. 

Imitator Dirk Denoyelle zette, bij monde 
van 'kameraad' Louis Tobback vooral 
VLD-politica Annemie Neyts te kijk. Al 
ontsprong ook Bert Anciaux de dans niet. 
Denoyelle bezit een spitse politieke 
humor, inspiratie genoeg in dit gekke 
landje. Dat hadden ook VU-voorzitter 
Patrik Vankrunkelsven en alliantievoor
zitter Bert Anciaux, die beiden een krach
tige toespraak hielden. ID21-woordvoer-
der Vincent Van Quickenborne noemde 
de alliantie een 'lichtpunt'. „Tussen de 
grijze massa en een bruine golf is er de 
vuurtoren van VU&ID Tijd om de hele 
zaal te verlichten en alle lijsttrekkers op 
het podium te halen. Met z'n allen, boeg
beelden en achterban zongen ze de 
Vlaams leeuw. ,,Campagne voeren is 
leuk", besloot Truus Druyts. 

(evdc) 
Foto's: Dann 

Gastheren waren Chns Vandenbroeke en Geert Bourgeois 

Truus Druyts zorgde voor de presentatie, Dirk Denoyelle kreeg met enkele imitaties de lachers 
op zijn hand. 
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De congresgangers weröen aan de ingang van CC De Spil opgewacht öoor een reusachtige Vlaamse Leeuw 

Het erecontract van Eric Defoort 
Tijdens het verkiezingscongres getuigden 
zes kandidaten over hun engagement 
voor VU&ID Paul van Buitenen, de 
Europese ambtenaar die met zijn onverd
roten inzet tegen corruptie de Europese 
Commissie (EC) deed vallen, was de uit-
zondenng op de regel Overal in Europa 
gaat hl) de groene fractie aanprijzen 
Uitzonderli)k wilde hij daar van afwijken 
Om de Europese VU-kandidaten Nelly 

Maes en Bart Staes een hart onder de 
nem te steken Zij hadden hem in de 
moeilijke dagen van zijn ontslag bijge
staan „Nelly en Bart moeten we in het 
Europees parlement behouden Met 
zulke mensen kan ik samenwerken 
Professor Mieke Van Haegendoren, doch
ter van gewezen VU-senator Maunts Van 

Haegendoren, loofde het humanistisch 

flamingantisme van de VU De pientere 
vrouw, die de 2de plaats inneemt voor het 
Vlaams parlement in Limburg en de 1ste 
opvolgersplaats voor de Senaat haalde 
zwaar uit naar bullebak Tobback, die 
elke mihtant, bezorgd om het Agusta-
schandaal, voor opportunist en carne-
rist uitscheldt 

Een sptisvondige Magnet Hermans, 4de 
plaats Senaat, 2de Vlaamse parlement in 
Mechelen-Turnhout, bekoord het publiek 
„Wat vindt ge van mijn gele T-shirt' 
VU&ID ge doet dat goed' 
Flor Van Noppen, broer van de vermoor
de veearts Karel Van Noppen en als 5de 
gerangschikt op de Europese hjst, boven
dien 2de voor de Kamerlijst in Mechelen-
Turnhout, zei „Het verhaal van Bert is 
ook mijn mijn' Uit de woorden van Van 

Noppen klonk angst voor de huidige poli
tiek, de macht van de zuilen en de 'schijn
heilige boerenorganisatie 
Fouad Ahtdar van Marokkaanse oor
sprong, neemt de vierde plaats in op de 
VU-VLD-Onafhankelijken-lijst in Brussel 
(lees ook blz 16) fiij zette 'vader Vic 

Anctaux in de bloemetjes Beiden staan 
ze voor sociaal engagement Voor Fouad 
ligt de toekomst in Vlaanderen „Brussel 
heeft Vlaanderen nodig, vergeet ons 
met' 

VUJO-voorzitter Knsttn De Winter, die de 
2de plaats inneemt op de kamerlijst 
Brussel-Halle-Vilvoorde, zei dat het pro
gramma van VU&ID de jongeren aantrekt 
, Jongeren werken hard aan deze campag
ne 

Met zijn getuigenis veroverde VU-onder-
voorzitter Ene Defoort vele harten „Mijn 
partij vindt in het democratisch Vlaams-
nationalisme haar allereerste bestaansre

den Dat was gisteren zo en dat blijft zo 
Vernieuwen kennen en doen wij in de VU 
al vanouds Wij onderschrijven de 
Belgische logica met meer, we schnjven 
ze af De professor, die de voorlaatste 
plaats op de Europese lijst inneemt en 
hjstduwer is van de Kamerlijst m Gent-
Eeklo, wilde zich ook, eerlijk en beslist 
nchten „tot de Vlaams-nationahsten die 
hier niet zijn Sommigen aarzelen, som
migen twijfelen Welnu als nationaal on
dervoorzitter, in het spoor van mijn voor
zitter Patnk Vankrunkelsven, ga ik hier 
en nu met jullie een erecontract aan dat 
het voor de VU, binnen de alüantie, op 13 
jum gaat om het smeden van een krachti
ger Vlaams-nationaal instrument Om een 
sociaal, democratisch, econormsch en cul
tureel hoog scorend Vlaanderen te creë
ren dat zelfbewust, open en sohdair in 
Europa en de wereld staat 

(evdc) 

Naast Margriet Hermans Ene Defoort Mieke Van Haegendoren en Kristin De Winter kwamen ook 

Flor Van Noppen Fouad Ahidar en EU ambtenaar Paul van Buitenen op het spreekgestoelte 

Het VU&ID verkiezingscongres werd vanzelfsprekend afgesloten met het zingen van de 

Vlaamse Leeun Daarvoor werden alle lijsttrekkers op het podium verzameld 

Schoon, en 

vooral veel, 

volk, daar In 

Roeselare. 
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Bert 
Anciaux 

VU&ID 
SAMEN VERNIEUWEN 

Campagne op 
de markt en 
op het neti 
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VU'ers voeren 
wereldwUcl 
campagne 
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Tenminste, een aantal VU-kandidaten ver
overde een eigen stek op het Wereld Wijd 
Web (WWW). Enkele nieuwe adressen die 
u meteen aan uw Favorieten kan toevoe
gen. 

VERCAUTEREN: 7 OP 7 

Afdelingsvoorzitter Frank Vercauteren 
maakte niet alleen een webstek voor VU-
Lint maar ook een persoonlijke verkie
zingswebstek voor zichzelf. Hij staat 7de 

op de Antwerpse kandidatenlijst voor het 
Vlaams parlement. Op lijst nummer 7 ui
teraard. Dus 7 op 7. De Lintenaar schetst 
bondig maar krachtig zijn zienswijze op 
een aantal politieke en maatschappelijke 
thema's die hem nauw aan het hart lig
gen. Zoals daar zijn democratie, econo
mie, bestuur, milieu, samenleving, recht
spraak en een onafhankelijk Vlaanderen 
in een federaal Europa. Verder stelt de 
VU-militant zich stijlvol voor, motiveert 
zijn engagement voor VU&ID en schetst 
zijn politieke loopbaan. Een functionele 
en erg doelgerichte verkiezingswebstek, 
die naar layout toe uniform is met de na
tionale VU-webstek. M.a.w. 10 op 10. Of 
toch 7 op 7 ? 
c=»www.volksunie.be/frankvercauteren 

CARRRRTJEWEC ! 

Vanaf nu kan hij ook op het Internet 

Nog meer stemproeven 
Nog meer scholen organiseren voor hun 
oudere leerlingen politieke debatten. 
Opnieuw bereikten ons uitslagen, dit keer 
uit leper en Herentals 

lEPER 
In leper had het Technisch Instituut Heilige 
Familie in het kader van de eindtermen 
'Burgerzin' voor de leerlingen van zesde 
en zevende jaar een debat in petto 
Deelnemers waren politici uit de regio en 
niet van de minste namens VLD AImé 
Desimpel. voor Vlaams Blok Koen Bultinck, 
voor CVP Yves Leterme, voor Agaiev 
Katleen Bevernage, Gunter Retry voor SR 
de alliantie VU&ID had Jan Loones ge
stuurd 

Tot een echt debat konden de paar hon
derd leerlingen nooit verleid worden, ze 
kregen een uiteenzetting per partij over 
zes verschillende thema's Het gesprek 
werd door C/e Martens, Radio 2 West-
Vlaanderen geleid Na de stemming, waar
over de school geen cijfers bekendmaak
te, bleek dat Jan Loones een goede beurt 
had gemaakt, de alliantie kreeg de hoog
ste score De krant Het Volk die debat en 
stemming bijwoonde merkte op dat 
Loones,,uiteraard opgetogen was met het 
resultaat van de stemming" en noteerde 
een uitspraak van de VU-senator ,,En dan 
was Bert Anciaux h\er nog met i" 
Op de tweede plaats kwamen VLD en CVR 
het Vlaams Blok haalde twee stemmen als 
gevolg van haar standpunt inzake het 
asielbeleid 

HERENTALS 
Honderddertig leerlingen van het 

Scheppersinstituut te Herentals, 6de en 
7de jaar BSO en ISO, werden uitgenodigd 
voor een debat Alle partijen traden aan, 
Vivant inbegrepen De VU werd vertegen
woordigd door lijsttrekker Els van Weert 
(Kamer) Voor het debat namen 131 leer
lingen aan de stemming deel De hoogste 
score haalde . blanco- 29! Vervolgens VLD 
21 stemmen, VI. Blok 20, CVP 16, Agaiev 
16, VU-ID 15, SP 9, Vivant 1, PvdA O en an
dere 4 

Na de stemming lagen de kaarten enigs
zins anders. VU&ID 56 stemmen, gevolgd 
door VLD 16 en Vivant 16, daarna Blanco 
15, Vlaams Blok 12, CVP 9, Agaiev 6,, PvdA 
3, SP 2 en andere 6. 

(mvl) 

storm lopen tegen de monarchie. We heb
ben het over Jan Loones, uittredend sena
tor en lijsttrekker voor het Vlaams parle
ment in het arrondissement Oostende-
Westhoek. Zijn dorpsgenoot en campag-
neman Yves Boullet tekent verantwoorde
lijk voor deze mooi verzorgde webstek 
waarop u ook de volledige kandidatenlijs
ten voor Vlaams parlement en Kamer kan 
vinden en informatie over de regionale 
kandidaten op de senaats- en europese 
kandidatenlijst. Maar waarom zou u op 
VU&ID stemmen ? Dat kan u snel even na
lezen aan de hand van vijf speerpunten 
van het VU&ID-programma. Na deze poli
tieke lectuur is het echter dringend tijd 
voor wat ontspanning. In de rubriek 
„Garrrrtjeweg", geheten naar de legend
arische militant Achiel Goderis, komt u te 
weten hoe „kookvocht van peerdevis-
schers-geimoars" een essentiële rol kan 
spelen in een verkiezingscampagne. 
Humoristische verkiezingsstrijd daar in 
West-Vlaanderen! 
g^yyyyw.volksunie.be/loones 

ANNEMIES WERELD 

De campagne van Annemie Van de 
Casteele, lijsttrekker voor het arrondisse
ment Brussel-Halle-Vilvoorde en 13de op
volger voor Europa, kreeg een duwtje in 
de rug van Bart Desmaretz. Dit VUJO-lid 
maakte voor de voorzitter van de VU-
Kamerfractie een aantrekkelijke site. Ligt 
dit aan de foto's van Annemie of zit er 
meer achter? Vooral de rubriek „De we
reld volgens Annemie" is een leuke in
valshoek. Je komt eerst op een kaart van 

het arrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde terecht. Daarop zijn enkele aan
klikbare adressen aangeduid. Het kan 
gaan om het kabinet Colla, de taalgrens
gemeente Sint-Genesius-Rode, de 
Zaventemse luchthaven of ... Patisserie 
Janssens. Telkens wordt op een ludieke, 
anekdotische maar scherpe manier een 
politiek thema aangesneden zoals 
Vlaanderen, gelijke kansen, gezondheids
zorg, ondernemen en tewerkstelling. 
Verder vindt u er de volledige kandida
tenlijsten voor het federaal en Europees 
parlement en in „Annemies bibliotheek" 
een overzicht van haar parlementaire ini
tiatieven. Enigszins verbazend is er ook 
een „franstalige" rubriek. Tenminste dat 
zou je denken als je de rubrieknaam „la 
volksunie en frangais" leest. In feite kom 
op een ingescand artikel uit La Libre 

Belgique terecht; „VU-ID développe son 
radicalisme" („VU&ID ontwikkelt zijn ra
dicalisme"), 't Is maar dat ook de fransta-
ligen het zouden weten ... 
^www.vu-id.be/annemie 

KOENS IDEEËN 

Koen T'Sijen staat derde op de Antwerpse 
kandidatenlijst voor het Vlaams parle
ment. Zijn webstek is erg sober maar de 
layout is mooi verzorgd. Onder de rubiek 
,,Koens ideeën" vindt u zijn politieke pri
oriteitenlijst, naast steunbetuigingen van 
bekende VU-gezichten en links naar an
dere VU-sites. 

c»www.volksunie.be/koentsiien 
Wordt ongetwijfeld vervolgd... 

Piet De Zaeger 

vu-verkiezingsfonds '99 
Vorige week is er een fout geslopen in de optelling van de totalen Zo moest 
het totaal vonge lijsten' 52.799 fr. zijn i p v. 52 699 Als we daarbij het saldo van 
15.700 fr bijtellen komen we tot 68 499 fr. i.p.v 75 899. Waarvoor onze ex
cuses! 

Totaal vorige lysten 

Willy Behaeghel, Knokke-Heist 
Jacques Van Asbroek, Tongeren . 
Joseph Cassimons, Denderwindeke 
Chnstina De Vos, Vosselaar . 
Romain Van Overberghen, Dilbeek 
Ward Herbosch, Wommelgem . . 

Jan Tollenaere-Lamote, Vosselaar 
Omhaling Verkiezingscongres 
Josephus Heylen, Herenthout 

68.499 

500 
2 000 
1 000 
1.000 
1 000 

1 000 
2 000 

80 000 + 100 FF 
5 000 

Totaal Vijfde lijst 93.500 + 100 FF. 

Algemeen totaal 161.999-1- 100 FF. 

cs> 435 -0271521-01 van Volksunie te Brussel met vermelding; VU-verl<lezlngs-
fonds '99, 
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vu&lD is er 
voor iedereen! 
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Net zoals bij de vorige parlementsverkie
zingen werden, op initiatief van de VU-
werkgroep personen met een handicap, 

een geluidscassette en een vereenvoudig
de programmafolder voor laaggeschoolde 
kiezers klaargestoomd. Evenals de andere 
programmavormen zijn ook de casette en 
de folder gratis verkrijgbaar op het alge
meen VU-secretariaat. 
In het verkiezingsprogramma van VU&ID 
wordt gepleit voor een algemeen toegan
kelijke samenleving. Dit betekent dat ook 
mensen met een handicap volop kunnen 
meedraaien en dat alle overheden mee 
moeten instaan om de toegankelijkheid 
van de maatschappij te verhogen. Het zou 
hypocriet zijn om te pleiten voor een al
gemene toegankelijkheid als ons eigen 

programma dat niet zou zijn Daarom 
hebben wij het initiatief genomen om de 
toegankelijkheid van ons programma uit 
te breiden. 

DE CELUIDSCASSETTE 
Op het secretariaat zijn geluidscassettes 
beschikbaar waarop een samenvatting van 
het verkiezingsprogramma staat ingele
zen. De technische realisatie van de cas
sette kwam tot stand met de hulp van het 
atelier Helen Keiler, een vzw die gespe
cialiseerd is in opnamen van cassettes 
voor blinden en slechtzienden. De kwali
teit is heel goed en kan dan ook zonder 
schroom worden aangeboden aan alle 
geïnteresseerden.Tussen de verschillende 
hoofdstukken werd een stukje muziek ge

monteerd, wat het beluisteren aange

naam maakt. De reacties op de cassettes 

zijn uitermate positief 

DE FOLDER 
Om laaggeschoolde kiezers en personen 
met een mentale achterstand te bereiken, 
stelde de werkgroep een folder samen 
waarin de speerpunten van het verkie
zingsprogramma op een heel bevattelijke 
wijze worden uitgeschreven. De teksten 
worden op een luchtige m.anier afgewis-

Doofpotkippen 
De doofpotzaak rond de recente dioxine
vergiftiging doet ml] terugdenken aan de 
tijd toen Ik als eerste kamerlid het hormo
nenschandaal aankloeg. Nadien werd het 
dossier meesterlijk en met resultaat op 
het forum van het Europees parlement 
gebracht door Jaa/c Vandemeulebroucke 
en Bart Staes. 
Begin februari wist het kabinet van 
Landbouw dat kippenvoeder met kanker
verwekkend dioxine besmet was en wer
den de grootste Inspanningen geleverd 
om dit stinkend potje gedekt te houden. 
Een duidelijk bewijs dat de belangen van 
de producent primeren op die van de ver
bruiker. 
In het verslag van het ministerie van 
Landbouw staat letterlijk dat alles In het 
werk moet gesteld worden om de consu

ment niet in paniek te brengen. De be
kendmaking van de dioxinecontaminatie 
zal voor de pluimveesector verstrekkende 
gevolgen hebben op financieel vlak. 
Lang geleden heb Ik In de Kamer geëist 
dat alle voedingsinspectiediensten van 
Landbouw naar Volksgezondheid zouden 
overgebracht worden om belangenver
menging te voorkomen. 
Dat minister Co;/a en zijn voorgangers 
mijn raad niet hebben opgevolgd, wijst op 
onbekwaamheid of een slaafse onderda
nigheid aan de sterke lobby van de 
Boerenbond. Zijn kabinetsmedewerkers 
hebben het Tragex Ce;-schandaal, nu twee 
jaar geleden, trachten op te lossen vla het 
bedrieglijk vervangen van Engelse export
stempels door Belgische. Juist vóór de 
ontbinding van de Kamers heeft minister 

Pinxten van Landbouw op de valreep nog 
getracht zijn kabinetschef aan het hoofd 
te plaatsen van het instituut voor 
Veterinaire Keuring (IVK), dat afhangt van 
Volksgezondheid. Dit staaltje van oude po
litieke cultuur is mislukt ondermeer 
omdat het headhuntersbureau een ande
re kandidaat had geselecteerd. 
Op 28 mei raaddde Colla de verbruikers 
aan geen kippenvlees of eieren meer te 
eten, terwijl Iedereen weet dat deze mo
gelijks vergiftigde eetwaren op dat ogen
blik reeds verbruikt waren. 
Inmiddels zijn de twee ministers uitvoerig 
In het nieuws geweest In de hoop daar
mee electoraal te scoren. Recente pers
commentaren eisen echter het ontslag 
van beide medlagelle heerschappen. 

Jan Caudron, lijstduwer Senaat 

seld met illustraties en foto's van de 
meest bekende kopstukken van de partij. 
De folder is heel goed bruikbaar in centra 
voor basiseducatie, in lessen voor laatste
jaarsstudenten uit het Buso, als informa
tie voor mensen met een mentale handi
cap, ... De vzw Toemeka, die recentelijk 
de campagne 'Jij stemt toch ook' startte, 
reageerde als specialist ter zake heel posi
tief op de teksten. Een dergelijke folder 
heeft volgens de groepering een heel 
ruim bereik en is ook geschikt voor men
sen die weinig politieke interesse verto
nen. De folder is er, gebruik hem. 

OPROEP 
Wi) willen graag alle kandidaten oproe
pen om mee te helpen met de versprei
ding van deze campagnevormen. Spreek 
er mensen over aan, zorg dat je een cas
sette en/of een aantal folders op zak hebt 
wanneer je de baan op trekt. Zo worden 
mensen bereikt die normaal van informa
tie worden afgesloten! VU&ID is er voor 

iedereen, ook voor mensen met een han

dicap' 

Voor meer informatie kan je terecht bij 
Hilde Degezelle op het Algemeen VU-se
cretariaat (02/219.49.30) of via e-mail 
hilde. degezelle@vu. be. 

Hilde Degezelle 

Truus Dniyts 

presenteerde 

het 

verldezings-

congres. Een 
doventolk 

vertaalde. 

VU&ID: voor 
ledereen! 
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OOST-VLAANDEREN 
Za. 5 Juni SINT-CILLIS-WAAS: Het 

invullen van uw belastingaangifte, het 
berekenen van uw personenbelasting of 
eventueel adives? Van 13 tot 14u. bij 
Romain De Crave, Eeckbergstraat 20 te 
Sint-Glllis-Waas, tel. 03/770.70.62. 

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

DO. 10 Juni LANDECEM: 
Voordracht over ,,Actief Burgerschap" 
door Hilde Houwen. Om 20u. In zaal 
Kameleon, Landegemdorp 15. Toegang 
gratis. Org.: FVK-Rodenbachfonds O.-VI. 

DO. 10 juni DEINZE: Geleid be
zoek aan de nieuwe brandweerkazerne. 
Inschrijven op voorhand bij Wllly Lowie, 
09/386.67.47. Org.: VWG-Deinze. 

WEST-VLAANDEREN 
Vr. 4 Juni BRUGGE: Jaarlijkse uit

reiking van de prijs-Stichting Witteryck. 
dit jaar aan Gaby lijnkamp-Warris. Om 
19U.30 In de gotische zaal van het Brugse 
stadhuis. 

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

Zo. 6 Juni IZECEIM: Wandeltocht 
op de Mont-Saint-Aubert (Henegouwen). 
Gidsen: VUJO. Vertrek om 14u. aan het 
Vlaams Huls. Org.: Wandelclub Vlaams 
Huis. 

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

Dl. 8 juni lEPER: WI bezoekt ten
toonstelling ,, Verwoest Gewest 
Geweest - Gewist, leper 1919-... Het her
winnen van een stad en regio". Om 14u. 
in het Stedelijk Museum, leperleestraat 
31. 

Dl. 8 Juni iZEGElvl: Tiende fiets
tocht. Start om 14u. bij het beeld Het 
Paar, Korenmarkt. Org.: Fietsclub VWG. 

Dl. 8 Juni iZECEIM: Ken Je Stad, 
o.l.v. 2 stadsgidsen. Start om 20u. aan 
het stadhuls. Org.: FW. 

Dl. 8 Juni ROESELARE: info-avond 
voor de telgetuigen van Roeselare en 
omgeving. Om 20u. in 't Laag Plafond, 
Noordstraat 211. Org.: VU-arr. KRT 

Wo.9 Juni BRUGGE: Frans 
Vromman over ,,De Gouden Eeuw van 
Bourgondië". Om 15u. In de 
Magdalenazaal, Viollerstraat 7. Deuren 
om 14u. Na de voordracht Is er koffie
tafel voor wie dit wenst. Org.: VVVG-
Brugge-Centrum. 

Do. 10 Juni KUURNE: Info-avond 
voor de telgetuigen uit het midden en 
zuiden van KRT Om 20u. in 't Molenhof, 
St.MIchielsweg 1. Org.: VU-arr.KRT 

za. 12 Juni DEERLIJK: Herdenking 
van R. De Clercq. Om 19u. aan het graf
monument aan de St.Columbakerk te 
Deerlijk. Met korte toespraak, R. De 
Clercqllederen, bloemenhulde en prijs
uitreiking wedstrijd Deeriijkse scholen. 
Org.: Ic Dien Deeriijk. 

Zo. 13 juni ROESELARE: VU&ID-
Overwinningsfeest. Vanaf I9u.30. 
Gezellig samensijn met natje, droogje en 
TV: In 't Laag Plafonds, noordstraat 211. 

LIMBURG 
za. 5 Juni BILZEN: Verkiezingsbal 

Johan Sauwens. Vanaf 20u. In CC De 
KImpel te Bilzen. 

za. 12 juni GENK: 11de Groot 
Tuinfeest met braadfeest, Limburgse 
vlaai en koffie. Samenzang met koor en 
blaaskapel, in De Slagmolen. inschrijven 
vóór 5/6 bij bestuursleden. Org.: SMF-
Ltmburg. Info: Van Elderen 
(011/68.76.47). 

ANTWERPEN 
vr. 4 Juni EDECEM: Met FVV naar 

de tentoonstelling „Antoon Van Dyck". 
Om 10U.45 vóór het museum. 
Inkomkaart niet vergeten. 

Za. 5 juni MOL: Opening tentoon
stelling Baskenland-Vlaanderen. Om 
19U.30 in 't Getouw. Gastsprekers: Rik 
Geyzen, isabelle De Keyser en Walter 
Luyten. De tentoonstelling loop tot 21 
juni en is elke dag open, behalve op za
terdag. Org.: Rodenbachfonds en 't 
Getouw. 

za. 12 Juni WOMMELCEM: 
Braadfeest van KK Jan Puimège i.s.m. 
reisclub Tirol. In de Kastanjelaan 4 te 
Wommelgem. Info: 03/353.68.94. 

ZO. 13 juni EDEGEM: Wandeling 
In Zandhoven. Samenkomst Kerkplein 
Elsdonkom I3u.30. Org.: FW-Edegem 
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Samenleven hoeft niet meer te rtlmen op overieven, afgeschreven, in 1 nauw seiireven. 

Nog 1 weel( en samenieven \an rijmen op 
medeleven, blijven streven, kansen geven I 

Patrik Vankrunkelsven 
lijsttrekker Senaat 

Annemie Van de Casteele 
lijsttrekker Kamer 
Brussel-Halle-Vilvoorde 

Vlak voor de verkiezingen - en dus op een bijzonder 
ongelegen moment - raakt de rooms-rode coalitie 
verwikkeld in een schandaal met gifkippen. Waarom 
hebben de ministers van Landbouw Karel Pinxten en 
van Volksgezondheid Marcel Colla zo lang gewacht 
om alarm te slaan? En hoe luid moet er eigenlijk 
alarm geslagen worden, want hoe kankerverwekkend 
zijn die dioxines nu écht? Plus: hoe kwam die vuile 
smeerolie in het kippenvoeder terecht? De dioxine
paniek in de Wetstraat: een analyse. 

WEEKEND KNACK: 

Gids voor de betere brol + fietsen langs de tulpen + 
snacks en salades -i- te vroege zaadlozingen 

Knack Iweekd 

Knack Agenda Vacafifl« 
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VU&ID op TV 
De VU&ID-verkiezingsspot is nog één keer te zien en wel onmiddellijk na 
het TV-l-journaal (I9u ) van maandag 7 Juni a.s Warnn aanbevoleni 
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Openingsuren van maandag tot en met donderdag 
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Zaterdag 18 uur tot 22 uur 

Zondag 12 uur 21 30 uur 

Verlofperiode de maand december 
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P ol Mara overleed vorig jaar op 78-jarige leeftijd. Omwille 

van zijn inzet voor de Vlaamse kunstenaars in het 

buitenland en uit erkentelijkheid voor zijn eigen omvangrijke 

oeuvre, werd hem in 1995 de titel van Cultureel Ambassadeur 

van Vlaanderen verleend. Tot eind augustus is werk van Mara te 

kijk in Mechelen. 

De Mara-tentoonstelling te Mechelen 

toont een erg representatieve selectie uit 

zijn hele kunstenaarscarrière. Deze om

helst een periode van haast vijftig jaar, 

vanaf 1948, toen hij afstudeerde, tot aan 

zijn dood in 1997. 

WERELDWIJD 
De retrospectieve toont vijftig grote doe

ken, aangevuld met een reeks aquarellen 
en enkele bictekeningen uit de beginpe
riode. Affiches van de vele buitenlandse 
exposities, in de meest verscheiden uit
hoeken van de wereld, heel wat catalogi 
en naslagwerken over kunstgeschiedenis, 
geven deze manifestatie een documentai
re en wetenschappelijke dimensie. Ook 
de mogelijkheid tot het bekijken van een 
video over leven en werk van deze 
Vlaamse kunstenaar is een extraatje. Op 
een enkel zelfportret na, zijn alle werken 
op de tentoonstelling afkomstig uft parti
culier bezft. Deze voor het grote publiek 
dus eerder ongekende keuze loont de 
verplaatsing naar Mechelen. 

Pol Mara werd geboren als Leopold 
Leysen op 8 december 1920 te Ant
werpen. Zijn moeder kon men zeker zeer 
kunstminnend noemen. Zijn vader was 
overdag boekhouder, maar speelde 's 
avonds contrabas in het orkest van de na
tionale opera. Het pseudoniem Pol Mara 
is een samenraapsel van zijn voornaam en 
de eerste voornaam van zijn echtgenote, 
Maria Francesca Coninckx, met wie hij in 
1948 huwde. 

Pol Mara begon zijn artistieke loopbaan 
als grafisch ontwerper bij Janssen Farma
ceutica in Beerse. De familie van dr. Paul 
Janssen zal Mara in zijn artistieke ont
plooiing steeds blijven steunen en aan
moedigen. 

Dankzij enkele studiebeurzen kreeg Mara 
de mogelijkheid om een tijdlang in 
Griekenland, Italië en Zuid-Frankrijk te 
verblijven en te werken. 
Vanaf 1972 verbleven de Mara's vooral in 
Gordes, een dorp in de Provence, in de 
buurt van de abdij van Senanque. Een 
schftterender omgeving had dft kunstzin
nige paar niet kunnen uitkiezen. Gordes 
zelf beschikt over een prachtig historisch 
kasteel, waarin nu het Musée Pol Mara is 
ondergebracht. Voorheen boden dorp en 
kasteel de woonplaats en museale ruimte 
voor die andere beroemdheid uit de mo
derne kunst, Victor Vasarely, de groot
meester van de optical art. Naast dit rian
te verblijf in het zuiden, behielden de 
Mara's hun verblijf en werkruimte te 
Borgerhout. 

Pol Mara was een zeer bereisd man. 
Meestal naar aanleiding van een eigen 
tentoonstelling bezocht hij diverse lan
den, waar deze Vlaamse kunstenaar wer
ken wist te verkopen aan musea, openba
re collecties, particuliere verzamelaars en 

kunstliefhebbers. Ook op het zuiver men
selijke vlak vormden Pol en Maria Mara 
een trouw en onafscheidelijk paar. 

CIRKELS 
Aanvankelijk werkte Pol Mara in de stijl 

van het idealistische expressionisme. 
Lang heeft hij dat niet volgehouden. Zijn 
eerste belangrijke periode situeert zich 
tussen 1952 en 1957; het is de periode 
van de zogenaamde maanhoofdjes. De 
werken uit deze tijd stellen hiëratisch ge
stileerde figuren voor, geconstrueerd op 
basis van een cirkelvormige lijntekening 

van 

de, vaak naakte vrouwen, die beantwoor
den aan een klassiek schoonheidsideaal. 
Deze tintelende vrouwenfiguren, die tel
kens een vrije inkijk op hun bekoorlijk
heid toelaten, bevolken de idealistische 
droomwereld van de kunstenaar, die ob
stinaat blijft streven naar een perfectionis
tische en esthetisch verantwoorde levens
invulling. Zijn beeldvorming blijft steeds 
mooi, vitalistisch en optimistisch, in 
menig opzicht in fel contrast met de le
lijkheid, de wreedheid en de gruwel, die 
de hedendaagse media tot in onze huis
kamer uitstrooien! 

Ter ere 
de vrouw 

en meestal geplaatst tegen een min of 
meer monochroom uitgewerkte achter
grond. De benaming van „maanhoofdjes 
" is een verwijzing naar de steeds weer 
opduikende, witachtige en ronde hoof
den van vrouwelijke naakten, meestal om
kranst met een aura. 

Op het zuiver vormelijke vlak testte Mara 
in die periode ook eigen technieken uit. 
Zo werkte hij bij voorbeeld met een dek
kende laag bijenwas op een gekleurde 
achtergrond. Via inkrassing met een stift 
toverde hij hieruit een tekening te voor
schijn. Ook experimenteerde hij met be
paalde technieken van de Vlaamse Primi
tieven, op basis van eiwit. Vanaf zijn artis
tieke beginperiode blijkt voor Pol Mara de 
cirkel hoe dan ook een construerende ba
siselement te zijn in zijn composities. Aan 
de grond daarvan ligt Mara's bewonde
ring voor de vrouwelijke figuur, die nu 
eenmaal gekarakteriseerd wordt door de 
ronde vorm, tevens een beeld van eeu
wigheid en perfectie. 

VITALISTISCH 
Rond de Expo-jaren ontstonden de eer

ste abstracte olieverfwerken. Deze perio
de zal zich trouwens doorzetten tot 1962. 
Het gaat duidelijk om tachistische wer
ken, ware explosies van ütunlekken, die 
de kunstenaar in vergelijking brengt met 
vulkanische erupties en wervelstormen. 
In deze periode kleurt het palet van Mara 
gaandeweg zachter. De waterverven zijn 
gepuurd en soberder, niet zelden met 
symbolistische verwijzingen. 
Vanaf 1963 zal Pol Mara nog maar uitslui
tend figuratief werken. Hij ontwikkelde 
toen een heel eigen methodiek voor de 
compositie van zijn teergevoelige doeken. 
Kenmerkend in deze werken zijn zeker de 
fragmentarische beelden, die elkaar in het 
doek aanvullen of veelvuldig reflecteren. 
De hoofdrol wordt van nu af onbetwist
baar gespeeld door modieuze, erotiseren-

Het werk van Mara blijft doordrongen van 
een mannelijk verlangen naar het eeuwig 
vrouwelijke. Werk na werk, steeds vanuft 
een nieuwe, originele en verrassende in
valshoek brengt Mara eeifeetoon aan de 
vrouwelijke schoonheid. Nooit shocke
rend of denigrerend toont hij een diep 
verlangen naar de vrouw. 
Niet de vranke, ruwe benadering van de 
pornografische voyeur, maar het poëti

sche, zelfs romantische verwachtingspa
troon van de idealistisch ingestelde es
theet. 

In het latere werk valt op hoe vaak kinde
ren figureren in zijn composities. Als een 
teder tegengif tegen de ruwheid van het 
Dutroux-tijdvak, wellicht ook de expres
sie van onbeantwoorde verlangens naar 
een eigen kinderzegen. Dft alles maakt de 
figuur van Pol Mara er slechts humaner en 
levensechter op. Los daarvan bUjft het 
merkwaardig dat deze 'Vlaamse schilder 
uitgerekend in het meestal toch erg chau
vinistische Frankrijk een uitgebreid en 
goed gestoffeerd museum bezit. 

Dirk Stappaerts 

o» Pol Mara, een retrospectieve. In 

het CCA. Spinoy, Meiaan, 2800 

Mechelen. Tot 29 augustus. Elke 

dag, behalve op maandag, van 

10 tot 18u. Toegangsprijs: 100 Jr. 

Catalogus: 980 fr Info: tel. 

015/29.40.00 

La 

Samarkande, 

olie op doek 
(1989) 
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Een gemiddelde van droae cijfers 
beioont de poëten niet 
Als het om een wedstrijd gaat is het publiek min
der op muziek dan op sensatie belust en In het PSK 
te Brussel is in geen eeuwen een zitje te krijgen. 
Canvas dan maar of toch niet. Niet dus, of laat op 
de avond wanneer de populaire programma's 
voorbij zijn. Terwijl de media al dagenlang luchtbel
len blazen over het kleed dat de overigens sympa
thieke Vanessa Chinltor voor het Eurosongfestival 
zal dragen, vindt onze VRT er niet beter op dan de 
luisteraar in een labyrint van verwarring te bren
gen. De Beethovensonate van kandidaat twee 
wordt plots afgebroken voor een interview met 
een laureate uit het jaar 65. En het eerste plano
concert van Chopin eindigt, hoe paradoxaal het 
ook mag klinken, na het allegro van het openlngs-
deel. De RTBf hanteert gelukkig een andere waar
denschaal. Is hier geen culturele samenwerking 
mogelijk of heerst ook hier de dictator die kijkcijfer 
heet? 
Maar naar de kern nu. Wedstrijden zijn een mara
thon en een momentopname. De kandidaten moe
ten technisch vaardig, mentaal sterk en muzikaal 
zijn. Sommige laureaten kennen een briljante flits 
maar vallen even vlug van hun voetstuk en ver
dwijnen in het vergeetboek. Andere bouwen stap 
voor stap hun carrière op en blijven jarenlang 
boelen. Geen mens die het kan voorspellen. 
Toch een paar bedenkingen. Wat vertel je als luis
teraar wanneer je Daniel Blumenthal, toch niet de 
eerste de beste, op de RTBf hoort zeggen dat de 
Schubert van de jonge Rus Chindin onrijp Is terwijl 
de gasten van Fred Brouwers dezelfde vertolking 
geniaal vinden? En wat te denken wanneer een so
nate van Haydn voor de ene te vrijblijvend klinkt, 
terwijl hij voor de andere te sterk naar Beethoven 
neigt? Er is het feit dat de Steinwayvleugel niet 
(meer) geschikt wordt geacht voor mensen als 

Mozart en Schubert die op een pianoforte een lich
te en transparante toets krijgen. En er is vooral het 
probleem van het opgelegde werk, dit jaar van de 
jonge Fin Pulkkis met de mooie titel Tears of 
Ludovico en als eerbetoon opgedragen aan de 
Spaanse componist TL. de Victoria. De plano dient 
er als slagwerk, in de hoge en de lage tonen 
heerst virtuositeit, de middenstemmen komen 
niet aan bod en voor persoonlijke Inbreng of emo
tie Is nauwelijks ruimte. 
Maar er Is ook veel positiefs. We horen niet driem
aal na elkaar Rachmaninov of TsjalkovskI, maar 
Ravel Is hier en Mozart, geen alledaagse verschij
ningen, de ene geraffineerd, de andere ludiek en 
lichtvoetig. Er wordt muziek gemaakt, soms nog 
rijpend maar met een instelling die meer beoogt 
dan technische bluf. En er zitten tussen de laure
aten een paar oertalenten, soms bezeten, soms 
bevlogen. Ik heb elke avond plichtmatig maar met 
plezier gevolgd. De eerste drie laureaten zitten In 
mijn hoofd. Tot de jury aan de tafel plaats neemt 
en voorzitter Arie Van Lysebeth de uitslag bekend 
maakt. Mijn favorieten Shal Wosner uit Israël en de 
Rus Vladimir Sverdlov die me met zijn Schubert en 
zijn Chopin sprakeloos maakte, vallen niet uit de 
boot, maar verdienden beter dan de vierde en de 
zesde plaats. Wosner verilest zijn glimlach niet, 
maar Sverdlov loopt ostentatief de juryleden voor
bij en gaat nukkig op zijn plek zitten. Vitaly 
Samoshko, een natuurtalent uit Oekraïne, wint de 
wedstrijd. Zijn Schubert was een boelende vertel
ling, het derde planoconcert van Rachmaninov een 
verhaal vol passie en gemijmer Stof voor discussie 
genoeg. En de vraag mag worden gesteld of de 
jury niet aan verjonging toe is. 

(wdb) 

^ 1 ^ a i 
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SONDACSENGLER 

'Sondagsengler' is een Noorse film van Berit Nesheim naar een 

roman van Reidun Nortvedt, en wordt in Vlaanderen uitgebracht 

onder de titel 'The other side of Sunday'. Onder die titel won hij 

al in 1996 het London Film Festival. Dit laattijdige uitbrengen 

betekent hoegenaamd niet dat het om een slechte film gaat: hij 

spaarde reeds een hele rist bekroningen bij elkaar, waaronder 

een Oscarnominatie voor Beste Buitenlandse Film. Voor wie hem 

nog niet op het een of andere buitenlandse televisienet heeft ge

zien, zijn deze zondagsengelen eindelijk ook hier 

Het verhaal: Maria (Marie Theisen) is de oudste dochter van een 

conservatieve landelijke priester Ze is nogal op zichzelf en leest 

NIEUW IN DE BIOS 

in het geheim het prachtige Lied van Soaomon, vooral voor de 

erotische passages. 

Omdat het op school blijkbaar niet getolereerd wordt als je jezelf 

bent, is Maria natuurlijk het onderwerp van spot. Meestal zoekt 

Maria de eenzaamheid van het bos, en daar ontmoet ze me

vrouw Tunheim (Hildegunn Riise), die koster is in haar vaders 

kerk, en die ze vanaf dan regelmatig zal opzoeken. Deze zegt 

haar dat ze meer aan zichzelf moet denken en zeker de lichame-

lijkheden van het leven niet moet uitsluiten. Maria heeft het daar 

echter moeilijk mee. Maar dan ontdekt ze iets over haar vader en 

pleegt er iemand zelfmoord ... 

Jeff Daniels en 

winona Ryder 

In 'Welcome 

Home, Roxy 

Carmlchael'. 

zat. 5 Juni, 

Ned. 1 om 

23U.01 

'̂=sr37' Inspecteur La Bavure Franse komische poli
tiefilm van Claude Zidl uit 1980, De ontiandige, naïeve 
Michel Clément Is - onder druk van zijn moeder - In de 
voetsporen van zijn vader getreden en politieagent ge
worden. Wanneer de journaliste ivlahe-Anne prossant 
doodsbedreigingen ontvangt van Roger MorzinI, staats
vijand nummer één, wordt Clément beiast met haar be
scherming Zon. 6 juni, TV1 om 21U.10 

'̂ =sfs?' Little Jimmy Scott: een pijnlijk mooie 
stem Documentaire over Jimmy Scott, die In 1925 
werd geboren als James Victor Scott. Als tiener leed hij 
aan het Kaliman-syndroom, een toen nog ongeneeslijke 
ziekte die de seksuele ontwikkeling van de man blok
keert. Zijn stem is hierdoor altijd die van een kind-ge
bleven, een 'handicap' die hem fortuinen opleverde. 
Maan. 7 Juni, Ned. 3 om 23U.28 

Die Ehe der Maria Braun Duitse film van 
Rainer Werner Fassbinder uit 1979. Prachtig gestileerd 
melodrama dat de geschiedenis van Duitsland tussen 
1944 en 1954 overspant. Hanna Schygulla is werkelijk 
verbluffend In de hoofdrol. Dins. 8 Juni, Canvas om 
23U. 

^^=S? Parting Clances Robert en Michael vormen ai 
zes jaar een homopaar. Wanneer Robert door zijn werk
gever naar Kenia wordt gestuurd, betekent dat dan ook 
een zware slag voor Michael. De dag voor het vertrek 
wordt een afscheidsfeestje georganiseerd. Michael ziet 
er zijn ex-vriend Nick weer, die hem de ware reden van 
Roberts vertrek onthult. Geslaagd regiedebuut uit 1986 
van Bill Sherwood Woens. 9 Juni, Canvas om 
22U.30 

^s=s!P Picnic at Hanging Rock Australische thriller 
van Peter Weir uit 1975. In een kostschool voor meisjes 
van de betere stand wordt het Valentijnsfeest gevierd. 
De strenge directrice kan de jonge meisjes, die zich 
voorbereiden om te gaan picknicken In Hanging Rock, 
nauwelijks intomen. Zij waarschuwt hen uit de buurt van 
de rotsmassa te blijven en die zeker niet te beklimmen,.. 
Don. 10 Juni, BBC 1 om lu.05 

Hudson Hawk Amerikaanse actiekomedie van 
Michael Lehman uit 1991, Eddie Hawk komt na tien jaar 
opsluiting vrij en wil een nieuw leven beginnen. Maar zo 
hebben de Mayflowers het niet begrepen; ze dreigen 
ermee Tommy, Hawks beste vriend, koud te maken als 

- Hawk niet een paar klussen voor hen klaart. Inbreken In 
het Vaticaans museum bijvoorbeeld. Onsamen
hangende thrillerparodie, waarin de écht leuke momen
ten soms verzuipen in de chaos. VriJ. 11 Juni. TVI om 
21U.55 

De film ligt in perfecte balans en de emoties van Maria worden 

op een heerlijke suggestieve manier vertolkt door de toen zes

tienjarige debuterende Marie Theisen. Je ziet hoe ze op haar eigen 

manier haar eigen oplossing tracht te vinden, ziet zeg ik, omdat 

deze actrice zowat alle emoties op zo'n eerlijke manier weet te 

vertolken, dat men vergeet dat men in een cinemazaal zit. 

Dromerige onschuld, uitdagende erotiek en demonische bezeten

heid. Marie Theisen draait er haar hand niet voor om. Ook 

Hildegunn Riise is uitstekend op dreef Alles speelt zich af op mu

ziek uit het Andante van Bruckner's tweede symfonie en ook dat 

is weer een schitterende vondst van regisseur Berit Nesheim. 

Willem Sneer 

• MEDIA • 

Mengelwerk 
** Afgelopen zaterdag moest TV-kijkend 
Vlaanderen een hartverscheurende keuze 
maken. Die avond werd immers niet al
leen het Eurovisiesongfestival uitgezon
den, maar ook Luk Alloo had een specia
le show op poten gezet. Alloos initiatief 
kon er komen omdat die avond haast toch 
iedereen naar het songfestival zit te kijken 
en dat is volgens de televisiemaker „een 
ideaal moment voor TV6 om voor een 
klein publiek eens echt onze zin te doen" 
{Het Nieuwsblad, 27 mei jl.). Bij Alloo 
keek een handvol bekende Vlamingen 
naar ... het songfestival! 

Jerry Springer zal binnenkort flink 
aan kijkcijfers inboeten: de producent 
van Springers omstreden en overwegend 
erg platvloerse show gaat de strijd aan 
met de vechtpartijen. De handen van 
nogal wat van Springers gasten stonden 

dermate los dat vechtpartijen eerder regel 
dan uitzondering waren. 'IViediawatchers' 
in de VS menen al een nieuwe trend te 
ontwaren en schrijven deze hernieuwd 
sobere aanpak toe aan recente schietpar
tijen in o.a. scholen. 

De zakenzender Kanaal Z - een ini
tiatief van Roularta en Uitgeversbedrijf 

Tijd bereikt op weekdagen gemiddeld 
162.200 Vlamingen. Het publiek bestaat 
voor een meerderheid uit hoogopgeleide 
mannen met een managementsfunctie. 
Kanaal Z is in heel Vlaanderen te ontvan
gen, maar nog niet in Brussel, Er bestaan 
inmiddels plannen om ook met een soort
gelijk station in Wallonië van start te gaan, 
• Wie een project op het getouw zet 
waarin het woord 'Europa' voorkomt, 
moet moeite doen om géén subsidies te 
krijgen. Dat blijkt alweer uit het feit dat 

Luk Alloo vierde zijn eigen 
Eurovisiesongfestival. 

het - overigens te smaken - kwisprogram-
ma 'Triviant' (Tros, Ned2, ma.avond) liefst 
vier uitzendingen gesponsord kreeg 
omdat er Europarlementariërs aan deel
namen. Wij van onze kant weigeren vanaf 
nu het E-woord nog te gebruiken als we 
daar niet eerst voor betaald worden. 
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In deze laatste 'De eeuwige strijd' van 
dit seizoen had gastvrouw Mariene 
onder het motto 'ik draag wat ik wil' 
een tribune vol 'extravaganza' verza
meld. Leder, latex, veren, sexy en ex
travagant: alles werd ons beloofd 
onder het educatieve mom van na te 
gaan wat de mensen die het aantrek
ken nu eigenlijk bezielt. 
Dit soort existentiële levensvragen do
mineert: tegenwoordig al teveel 'actu
aliteitsprogramma's'. Jambers-maga-
zine', 'Flanders Boulevard', 'Goedele', 
... Allen pretenderen ze 'het leven 
zoals het Is' op het kleine scherm te 
brengen. Ofschoon niet exclusief voor 
de commerciële televisie heeft 
Vlaanderen pas kennis gemaakt met 
dit leven sinds de komst van VTM. 
Later, met het groeien van het aantal 
kanalen. Is het aanbod spectaculair 
uitgebreid en zelfs de openbare om
roep waagt zich al eens aan een 
'Zwari;e Vijvers' of een docu-soap. Het 
recept van dit soort: programma's is 
vrij eenvoudig en - niet onbelangrijk -
ook relatief goedkoop. 
Wij weten niet hoe uw leven eruit ziet, 
maar het onze heeft wel bijzonder 
weinig gemeen met het menselijk 
staal dat zowat dagelijks ons TV-
scherm teistert:. Afgaande op 'het 
leven zoals het Is op TV' zouden wij 
aan sex, drank en drugs verslaafde 
neurotlcl moeten zijn, met minstens 
drie fobieën en naast onze Filllpljnse 
echtgenote ook nog eens een blonde 
stoot van 20 jaar jonger. Om van ons 
interieur en de moordende stalker van 
de in luiers gehulde zoon nog maar te 
zwijgen. Daar kan geen Van 

•Quickenborne of een 'Waar gebeurd'-
verhaai tegenop. 
Aan één kwaal lijden ai deze net-niet-
BV's - wie veel kijkt ziet bij hoge regel
maat dezelfde personen opduiken -
helaas niet: spreekangst. En hoewei 
wij veel van de democratie en haar 
volgelingen houden, kopen tot daar
aan toe, hij kan hem tenminste zelf 
bakken. Maar dat ongeoefende spre
kers het altijd weer willen opnemen 
tegen mensen die het echt wel beter 
weten, dat gaat er bij ons niet In. Zoals 
de dame die haar kinderen koste wat 
kost wilde opvoeden middels het 
'moeder-aan-de-haard'-principe Dat 

men daarover node moest debatte-"' 
ren 'Wil je naakt gaan? OK, maar wel 
eerst tussen de plooitjes wassen, hé!' 
En daarmee heb je het wel gehad. Dat 
was ook de enige boodschap die deze 
'De eeuwige strijd' kon meegeven en 
ophefmakend kan je dat bezwaariijk 
noemen. Prachtig ook hoe al die In 
modieuze, dure en extravagante ge-
marketlngde mensen van zichzelf 
vonden dat ze 'persoonlijkheid' had
den. En leuk dat ai die ais 'extravag
ant' opgevoerde typen dansers waren 
die getuigden dat ze zich in zo'n out
fit nooit bij grootmoeder op de thee 
zouden wagen, in feite waren er maar 

Het leven zoals het 
gelukkig niet is 

De eeuwige strijd, maandag 24 mei 1999, VTM 

is een persoonlijke keuze en daarom 
waardevol. Maar wanneer je dan tege
lijk een ongefundeerde en ongenuan
ceerde uitval doet naar de kinder
crèches als zouden die lelden tot zelf
moord en depressie, dan mag er ons 
Inziens toch een grensrechter aan te 
pas komen. Domheid kent uit zichzelf 
immers geen grenzen. Sommige 
mensen maken zoveel heisa rond de 
drol voor hun deur dat ze niet zien dat 
ze de smurrie over de hele straat 
vegen. 

Ook bij de 'discussie' over kleding bek
roop ons een licht tot middelmatig 
'Ga wegi'-gevoel. Niet omdat er fluor 
en metaal in de kledij zat, wel omdat 

drie echt extravagante types bij: één 
was Ulliane Vertessen die er een le
vensstijl van heeft kunnen maken, en 
een andere was Veronique De Cock, 
die om een niet nader verklaarde 
reden midden in de studio een zon
nebril op haar hoofd had laten 'sty-
len'. Maar het meest hebben wij ex
travagant genoten van een zekere 
Dominique. Het was een welopgevoe
de dame met een zekere visie en een 
nuchterheid waaraan we niet meer 
echt gewoon zijn. „Het gaat er hier 
om dat ik doe wat Ik wil wanneer" zei 
ze tot twee keer toe. Jammer van dat 
vreselijke Nederiands, Dominique. 

Krik 

3 juni 1999 



H et Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel (WO) 

heeft in het vooruitzicht van de verkiezingen een 

balans van 4 jaar regeringswerk opgemaakt en doet bij 

monden van zijn voorzitter een oproep tot de Vlaamse kiezer 

om op 13 juni zijn stem duidelijk te laten horen, zodat het 

politieke establishment niet langer doof kan blijven voor 

zijn wensen. 

• O P I N I E • 

op 13 juni aanstaande wordt de burger 
naar de stembus geroepen. Wat de fede
rale parlementen betreft, moet echter 
worden vastgesteld dat de kiezer niet zijn 
goed- of afkeuring kan laten blijken voor 
de partijen van de andere taalgemeen
schap. Het is nochtans wel duidelijk dat 
de Vlaamse burger mee geregeerd wordt 
door de Franstalige partijen. Dit heeft 
voor gevolg dat, zoals de voorzitter van 
het Overlegcentrum voor Vlaamse 

Verenigingen, prof Matthias Storme, het 
onlangs uitdrukte, België een confederaal 
land is, waarin elk van beide gemeen
schappen de andere op Belgische niveau 
kan immobiliseren. Dit Belgische bestel 
vertoont dan ook een groot democratisch 
tekort. 

BALANS 

Wat de Vlaamse Gemeenschap betreft, 
staat het WO voorzeker veel positiever te
genover het gevoerde beleid dan wat het 
federale beleid betreft. Het WO wenst in 
het bijzonder de inspanningen te onder
strepen die geleid hebben tot de resolutie 
van het Vlaamse parlement over de verde
re staatshervorming. Ze is misschien wel 
erg gematigd, maar zou ons toch al een 
hele stap verder kunnen voeren naar een 
efficiënt sociaal-economisch beleid voor 
de Vlaamse burger. Het WO vermeldt in 
het bijzonder de inspanningen geleverd 
door minister-president Van den Brande, 

niettegenstaande de tegenkanting van 
zijn partijgenoten Dehaene, Herman Van 

Rompuy en Van Peel. Ook moet onze 
dank uit gaan naar de voorzitter van de 
commissie Staatshervorming van het 
Vlaams parlement,/oAan Sauwens. 

Wat de praktische uitvoering van het be
leid betreft, onderstrepen we ook met 
veel lof de actie van minister van 
Binnenlandse Zaken Leo Peeters, die de 
moed heeft gevonden om de taalwet ein
delijk consequent te doen toepassen in 
de Vlaams-Brabantse rand. 
We betreuren wel enkele tekortkomin
gen. Zo, om te beginnen, de weigering 
om de nodige kredieten te leveren voor 
de pedagogische opvang van de toevloed 
in de Brusselse scholen van kinderen uit 
anderstalige gezinnen. We zijn ook niet al 
te best te spreken over het uitblijven van 
een algemeen mobiliteitsbeleid. 
Wat de federatie betreft, is het WO rond
uit negatief! 

De regering-Dehaene beroept zich welis
waar op twee successen. België werd toe
gelaten tot de pas gevormde Europese 
Muntunie en de vermindering van de 
werkloosheid. 

Deze laatste is in de eerste plaats te dan
ken aan een goede internationale con
junctuur, een gevolg van de succesrijke 
'wild-kapitalistische' economie van de 
Verenigde Staten van Amerika. 

GESCHOREN 

Dat België is mogen toetreden tot de 
EMU is het gevolg van de verhoging van 
de belastingen en de vermindering van de 
sociale toelagen. Kortom, die toetreding 
is niet te danken aan een goed sociaal-
economisch beleid, maar werd bekomen 
door de burger kaal te scheren! 
Het WO is vooral niet te spreken over de 
voor de Vlaamse gemeenschap nadelige 

Binnenlandse Zaken Van Den Bossche. 

die wat de politiehervorming betreft, de 
taalwet wil doen toepassen. 
Het Verbond stelt met verbijstering vast 
dat het nu de partijen zijn die beweren de 
belangen van de werknemers te beharti
gen, die in het door hen voorgestelde 
programma weigeren de belangrijke ver
laging van de loonkost door te voeren. 
Het Verbond drukt er zijn ongenoegen 

Kiezen voor 
meer Vlaanderen 

gevolgen van het gevoerde communautair 
beleid. Zo blijft de verdeling van de be
trekkingen in de federale diensten zeer 
nadelig voor de Vlaamse ambtenaar en 
niet minder voor de Vlaamse burger: te 
weinig betrekkingen voor Vlaamse perso
neelsleden, zowel in de centrale als in de 
gewestelijke diensten en ondermaatse 
dienstverlening. Het WO veroordeelt ook 
scherp het niet-uitvoeren van het overhe
velen van de provincie- en gemeentewet 
naar de gewesten, nochtans overeengeko
men in het Sint-Michielsakkoord. 
Het WO stelt wel met genoegen de hou
ding vast van federaal minister van 

over uit dat de federale eerste minister de 
splitsing van de Sociale Zekerheid naar 
later verschuift. 'Later' is dan aüicht tot 
Dehaene geen eerste minister meer is. 
Kenmerkend voor een 'après moi Ie délu-
ge"-beleid! 

Wat het Brussels hoofdstedelijke gewest 
betreft, veroordeelt het WO het aanblij
ven van de CVP en de SP-ministers na het 
aftreden van staatssecretaris Vic Anciaux 

(VU). Dat zou immers het Brussels pro
bleem meteen geregeld hebben, want 
Bruxelles kan niet zonder Vlaamse steun 
geregeerd worden. Nu blijven de taalwe
tovertredingen schering en inslag. 

Het WO keurt de houding van de 

Brusselse CVP- en SP-vertegenwoordigers 

af die, behalve minister Brigitte 

Grouwels, het Brussels deel van de staats

hervorming voorgesteld door het Vlaams 

parlement, verwerpen. 

Het WO roept de Vlaamse kiezer op om 
op alle niveaus, vooral echter op het fe
derale en op het Brusselse niveau, te kie
zen voor kandidaten die minstens het 
programma tot hervorming van de staat, 
voorgesteld door het Vlaams parlement, 
onderschrijven. 

Voor meer Vlaanderen, voor een efficient 
bestuur, democratisch onderworpen aan 
het oordeel van de Vlaamse burger! 

Dr. jur. Paul Stoppie 
(De auteur is algemeen voorzitter van 

het Verbond van Vlaams 

Overheidspersoneel) 

WO-voorzttter 
Stoppie roept 
op om meer 
Vlaanderen te 
Mezen. 
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OPGAVE 132 

HORIZONTAAL 
4. Beddengoed dat aan de jongsten 

bewegingsvnjheid verschaft (10) 
9. Gevaarlijk drankje uit Oost-Europa (15) 

10 Waarschijnlijk wel, maar dat moet nog 
blijken (11) 

12. Een veer als compliment (5) 
14. Die leveren leesstof (6) 
15. Er IS niets van over (2) 
16. Oorsprong (5) 
18. Ter wille hiervan likt de kat de kandeleer (5) 
19. Bezieling (4) 
20 Uitgegroeide sprookjesfiguur (3) 
21. Daaronder tref je geen leven aan (4) 
22 Wilt u allen stil zijn?i (2) 
VERTICAAL 

1 Die zorgt voor spanning (15) 
2 Sierperk(5) 
3. Voor 'maken datje wegkomt geeft het 

woordenboek dit ruige woord (14) 
5. Treintrekker (10) 
6. Haagse politicus in de keuken (3) 
7 Die probeert door vleierij in de gunst van 

Iemand te komen (9) 
8. Vlaamse pet (4) 

11. Hersenschim (5) 

13. Veroorzaakt, zegt men, huilbuien (2) 
17. Gierigaard (4) 

OPLOSSING OPGAVE 130 
Horizontaal: 2 vastgoed, 5. bodemprijs; 7 slui
tingstijd; 11 Sloveen, 12. pop, 13 slome, 14 re
gent, 16. kar, 17. Diegem 
VERTICAAL: 1 bewijsgrond; 2 voorloper; 3 spe

cie, 4 gepeins, 6 streken, 7 slogan, 8. uv, 9. 
te 10. dokken, 11 spek, 15. tu 

Georgette Maenhout uit de lepersesteenweg 
125 te 8630 Veurne wint deze week Zij werd 
getrokken uit de juiste oplossingen en krijgt bin
nenkort haar prijs thuisbezorgd 

De bnefkaart met de oplossing van opgave 131 
verwachten wij ten laatste op maandag 14 juni 
a.s. op ons adres Barrlkadenplein 12 te 1000 
Brussel. 

3 juni 1999 



Sven Catz - Brusselse 
Hoofdstedeliike Raad 

By deze kan u kennismaken met de enige VU&ID-lijst-
trekker die met op de eerste plaats van een lijst staat 
Sven Gatz ("1967) laat op de VLD-VU-0-lijst Annemie 
Neyts immers traditiegetrouw Brusselen Deze licentiaat 
in de Rechten maakte als eerste opvolger van gewezen 
Brussels staatssecretaris Wc/inc/aux van 1995 tot nu zijn 
eerste legislatuur als Brussels volksvertegenwoordiger 
vol. Het was Catz' eerste politiek mandaat voor de VU 
Daarbij sloot hij zich als 20-jarige aan. ,,Het was de 
VUJO-KUL-afdeling en de combinatie van Vlaams-natio
naal, sociaal en progressief zag ik wel zitten" zegt hij 
Politiek gaat zijn bijzondere interesse uit naar 
Ruimtelijke Ordening, Staatshervorming en Onderwijs 
Sven kijkt in dat beleidsdomein graag terug op zijn dis
cussienota over het Nederlandstalig onderwijs. Als hij 
eerste minister zou worden dan zou hij het RO-beleld 
nog verstrengen ,,lk zou een bouwstop op nieuwbouw 
afkondigen" zegt hij. „Om de dag erna allicht tot ont
slag te worden gedwongen" voegt hij er lachend aan 
toe. In zijn vrije tijd houdt Sven zich bezig met fietsen 
en voetbal om daarna bij te komen bij een fhsse pint. 

VLP-vu-0 is de beste 
waarborg voor Brussel 

,,Was Ik moe in november 
1997, toen Ik ontslag nam 
uit de Brusselse Hoofd
stedelijke Regehng' Neen, 
Ik zat nog vol creatieve 
ideeën Ja, ik was het moe 
op te boksen tegen een 
beleid van PRL-FDR dat 
de tweetaligheid van de 
hoofdstad met erkent, de 
Vlamingen met respecteert 
en het project van ver

draagzaamheid en samenhorigheid afbreekt Ik betreur 
het dat CVP en SP aan de macht vasthangen en weinig 
of geen weerwerk bieden. 

Langs de andere kant dreigt het destructieve Blok, dat 
de reële problemen alleen maar opschroeft. Het wordt 
groot met de problemen, met met oplossingen. Het ge
dijt slechts op haat en conflicten Maar het verdwijnt in 
een samenleving van sociale rechtvaardigheid, vrede en 
verdraagzaamheid. 

De samenwerking tussen Volksunie, VLD en een aantal 
Brusselse onafhankelijken, die stuk voor stuk iets bete
kenen in het gemeenschapsleven van onze hoofdstad, 
is de beste waarborg op, is het vernieuwende alterna
tief voor zo'n rechtvaardige samenleving. Het program
ma van deze open stadslijst motiveert. De VU wit en kan 
ermee wegen op het beleid van de volgende vijfjaren 
Ik stond aan de wieg van de VLD-VU-O-lijst ik ben er fier 
op. Ik sta er meer dan ooit achter. Vandaag en mor

gen." 

VIc Anclaux, 31 mei 1999 
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-fUD? 

- Neen, Dank U! 

© 

Van Peel kakelt als kip zonder kop 
© 

Nieuw hoenderras: de racekip! 
© 

Aftelcanon: 

„Er zaten zes kippen in een oud kippen
hok ..." 
© 

Veevoederbedrijf liep te gesmeerd 
© 

Denkt u ook dat er met die kippenkwes-
tie wel smeergeld zal zijn gemoeid? 
© 

• VERKIEZINGEN 1999 • 

Marie-Pauk Quix (°1956) raakte pas na 
haar 30ste actief bij de VU betrokken. In 
1985 vestigde deze germaniste zich in de 
hoofdstad. „Ik had al wat je noemt 'een 
Vlaamse reflex', maar die is daar zeker 
aangescherpt. Nederlands spreken is in 
Brussel immers niet van2elfsprekend. In 
Eisene, waar ik in 1993 ben gaan wonen, I 
is het zo mogelijk nog erger: daar heb je 
als Vlaming helemaal geen rechten." 

Marie-Paule Quix, vijfde piaats, 
Brusseise Hoofüstedeiijlce Raad. 

Tweetaligheid vragen 
is geen extremisme 

Marie-Paule spreekt over een 'systemati
sche politiek van verfransing'. ,,Wie er op 
het gemeentehuis een Nederlandstalig 
document vraagt, moet daar minstens een 
uur op wachten. Na elk bezoek aan het 
Elsense gemeentehuis diende ik dan ook 
een klacht in bij de Vaste Commissie voor 

Taaltoezicht." 

De VU sprak haar letterlijk en figuuriijk 
aan; bij de eerste verkiezingen voor de 
Brusselse Hoofdstedelijke Raad, in 1989, 
zocht de partij naar jonge Vlamingen die 
in Brussel op de lijst wilden staan. Marie-
Paule was één van hen. 

EEN NIEUW BELEID 
„Brussel heeft nood aan een nieuw be

leid" zegt ze. „Of de VU de kansen niet al 

heeft gehad? Aanvankelijk geloofden de 

VU en haar staatssecretaris Vic Anciaux in 

het Brussels model. De eerste legislatuur 

verliep niet Tionder problemen, maar men 

bracht toch nog respect op voor de 
Vlamingen. Bij de tweede termijn, met de 
PRL-FDF als partner, was dat anders. De 
Franstalige provocaties stapelden zich op. 
Toen zelfs het taalhoffelijkheidsakkoord 
niet werd nageleefd, is Anciaux het afge
stapt. Hij kon en wilde niet medeplichtig 
zijn aan de politiek van de Franstalige 
Brusselaars. De VU wil dat de Vlaming in 
zijn eigen taal wordt aangesproken, in 
alle openbare diensten en zeker in de 
OCMW-ziekenhuizen. Je bent echt geen 
extremist als je je eigen taal vraagt. De VU 
heeft tenminste de moed gehad om eruit 
te stappen. CVP en SP doen rustig voort 
alsof er niks aan de hand is en geven de 
Franstaligen daarmee een troef in han
den: 'Zie je wel dat Brussel een 
Franstalige stad is, die ook zonder meer
derheid in de Vlaamse taalgroep kan wor
den geregeerd'." 
Maar ligt de gemiddelde Brusselaar daar 

Brusselse Hoofdstedelijke 

2. Sven Gatz (Jette) 

5 Mane-Paule Quix (Laken) 

9 Marleen Van Belle (Neder-Over-Heembeek) 

ll.Jeanme Madyol (St.-Lambrechts-Woluwe) 
17 Johan Basiliades (Etterbeek) 

19 Bert Aerts (Watennaal-Bosvoorde) 

21. Marie-Lou Bracke (Laken) 

23. StefDelannoo(Anderlecht) 

27. Hüdegard Laporte (lette) 
29. Peter Platel (St.-Agatha-Berchem) 

31 Amout Wouters (Schaarbeek) 

33. Anne-Marie Salmon (Etterbeek) 

35. Jan Sebille (St.-Joost-ten-Node) 

Raad-VU&ID-kandidaten 

41 Mare De Doncker (Neder-Over-Heembeek) 

43 Sonia Cortvrindt (Brussel) 
45. Jozef Vemioesen (Molenbeek) 

49. Stefaan De Coninck (Eisene) 
51. Johan Gyssels (St.-Agatha-Berchem) 

53. Magda Van Steen (Watennaal-Bosvoorde) 
57. Luc Weyers (Laken) 

59. Sieg Monten (Schaarbeek) 

60 Veerle Baeskens (Haren) 

65. Yvette Puczeys (Eisene) 

71. José Puttemans (Neder-Over-Heembeek) 
72. Christiane Van MuyIders (Neder-Over-Heembeek) 

73. Mie Matthé (Neder-Over-Heembeek) 

Opvolgers 

4. Francis Van Lindt (Anderlecht) 

7. Goedroenjuchtmans (Schaarbeek) 
8. Betty Van der Eist (Neder-Over-Heembeek) 

12. Bert Anciaux (Neder-Over-Heembeek) 

© 
Minister duidelijk niet bij de Pinxten 

© 

Theo & Karel: groen van het eikenhout en 

rood van schaamte 

© 

Boerenbond gooit olie op het vuur 

© 

Van Quickenborne loopt blowtje op. 
© 

Als dat blowen maar niet slecht is voor het 
prostaat in de Senaat... 

© 

wel van wakker? „Ons programma is 
Vlaams, sociaal en verdraagzaam. Wij wil
len dat Brussel een tweetalige stad is waar 
evenveel respect is voor het Nederlands 
als voor het Frans en pleiten tegelijk voor 
een gewaarborgde vertegenwoordiging 
van de Vlamingen. In de hoofdstedelijke 
raad, maar ook in de gemeenteraden en 
schepencolleges. De verzorging in het 
Nederlands in de ziekenhuizen is meer 
dan een kwestie van taalwetgeving, het is 
een zaak van democratie en mensenrech
ten. Wij willen ook dat er elk jaar een ver
loederde buurt wordt aangepakt. Voorts 
richten we onze aandacht op de werk
loosheid van laaggeschoolden. Zij moe
ten een beroepsopleiding krijgen die aan
sluit op de arbeidsmarkt. Een job houdt 
mensen van de straat. Wij willen daar
naast een drastisch mobiliteitsbeleid, dat 
investeert in het openbaar vervoer en het 
autorijden in de stad ontmoedigt. Tot slot 
vormt ook sociale huisvesting een van 
onze prioriteiten." 

(gv) 

Brusselse Hoofd
stedelijke Raad 

Op 21 mei 1995 telde het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (BHG) 537.394 
ingeschreven kiezers. 
Van de 75 rechtstreeks te verkiezen ze
tels voor het BMC haalde de VU er In de 
persoon van Vic Anciaux één binnen. 
Anciaux werd staatssecretaris. Hij werd 
opgevolgd door Sven Catz, die ook 
bleef zetelen nadat Anciaux de 
Brusselse regering had verlaten. De par
tij haalde 1,4% van de stemmen en 
stond daarmee op de voorlaatste plaats 
van de grote partijen, Franstalige inbe
grepen. 
Grootste was de coalitie PRL-FDF (35% • 
28 zetels), vóór de PS (21,4% - 17 ze
tels). Daarna volgden de PSC (9,3% - 7 
zetels) en Ecolo (9% • 7 zetels). Het 
Front National was de kleinste 'grote' 
Franstalige partij in Brussel (7,5% - 6 ze
tels). 
De grootste Vlaamse partij in het BHG 
was de CVP (3,3% - 3 zetels), gevolgd 
door het Vlaams Blok (3% - 2 zetels) en 
de VLD (2,7% - 2 zetels). De SP (2,4% - 2 
zetels) was vierde en Agaiev (0,9% - O 
zetels) sloot de rij van de grote Vlaamse 
partijen. Van alle stemgerechtigden 
stemde 6% blanco of ongeldig. 
In absolute aantallen (en voor boven
staande partijen!) stemden er 339.203 
mensen voor een Franstalige lijst, 
56.746 voor een Nederlandstalige. 
Franstalig extreem-rechts was goed 
voor 30.803 stemmen. 

CAMPACNESECRETARIAAT 
Mary-Lou Bracke, Noordstraat 80, 1000 
Brussel, tel. 02/223.39.33, fax 
02/223.39.34. 
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Cazettenpraat 
,,ln zes jaar heb ik hier, behalve Vic Anciaux, niemand gezien. Nu 

naderen de verkiezingen en struikei je over de poiitici. Een schande is het." 
l=ouad Ahidar in Humovau 25 mei 1999. 

„Pfaff steekt vervolgens een betoog af voor een positieve, ver
draagzame maatschappij waar vrede is. Dat zou zo uit het programma van 
iD21 kunnen komen. Heeft hij sympathie voor die partij?" vraagt Het 
Laatste Nieuws van 27 mei 1999 aan 'ei sympatico'. ,,Tuuriijk, ik ben voor 
aiie partijen, maar ik ga me met meer iaten misbruiken. Door geen enkeie 
partij. Dat zai ik nooit meer doen." antwoordt J.M.Pfaff. 

,,Het is maar de vraag of de Franstaiigen het gesprek blijven wei
geren. Want ook ai zeggen zij het omgekeerde, zij zijn wéi vragende party 
In de Franstalige partijen, zeker in de PS, is er een regionalistische strekking 
die aanstuurt op meer bevoegdheden voor het Waalse Gewest. Bepaalde 
eisen van Waalse regionalisten in de PS zijn identiek aan de Vlaamse, schreef 
de Waalse krant Le Matin op 26 maart, 'maïs la prudence commande de se 
taire . pour l'instant'. (...) Dat alles maakt een 'communautair' gsprek on
vermijdelijk. De vraag lijkt dus niet zozeer te zijn of er gepraat wordt, dan 
wel wanneer." Mark Deweerdt in De Financieel-Economische Tijd van 27 
mei 1999 

„De meeste journalisten die de Vlaamse regering of het Vlaams 
Parlement volgen, zijn overtuigde Vlamingen, vandaar ook hun keuze dat 
bevoegdheidsniveau te volgen. Het klinkt misschien anekdotisch, en zeker 
subjectief, maar het lijkt er sterk op dat de federale regering bij de pers 
moet vertrekken van een nogal negatief vooroordeel, terwijl de Vlaamse al
tijd kan rekenen op sympathie." Gelezen in De Morgen var\ 27 mei 1999. 

,,Dinsdagavond 19.50 uur. Het groezelige kantoor van de redac
tie van het VU-weekblad Wij op de tweede verdieping van het partijgebouw 
op het Barrikadenplein." Gelezen in De Standaard van 28 mei 1999 over de 
plaats waar Bert Anciaux een zgn. 'chatsessie' - gesprek vla het internet -
hield. 

„Tobback heeft Dehaene bijna blind vertrouwd, hem gesteund, 
altijd ontzien. (...) Tobback prees Dehaene als iemand 'met wie hij in één 
partij kon zitten', liet het SP-congres applaudisseren voor de premier, culti
veerde zo de mythe van de eerste minister die de partijen overstijgt. Dat 
was fout, want Dehaene hoort bij de CVP Zoals nu blijkt." Gelezen in De 
Morgen van 28 meijl 

"-••-'•^ „Dit kleine boerenstoeltje (melkstoeltje/red.) is mijn verleden. Ik 
heb nog op de boerderij gewerkt. Op dit stoeltje rustten de pachters even 
uit, en discussieerden ze Voor mij is het een fetisj waaraan ik vasthou en 
die ik bewaar in mijn kelder" Theo Kelchtermans in de reeks 'Stoelendans' 
van De Standaard, 29 mei 1999 Sorry, maar daar krijgen wij de racerij van 

,,De show begon letterlijk me het geluid van een locomotief. Die 
vertrok 25 minuten te laat, maar haalde de achterstand in tijdens de loop 
van de bijeenkomst." Gelezen in De Standaard van 51 mei 1999 over het 
recente CVP-congres. 

„De kwaliteit van het leven staat bij de CVP voorop. Daarbij werd 
nog eens onderstreept hoe goed het gaat in Vlaanderen." Gelezen in Het 
Belang van Limburg van 51 mei 1999 over het recente CVPcongres. 

Donderdag 3 juni 

• Verkiezingsdebat over landbouw en ar

moede. Om 20u., Maria Theresia-

college, Hogeschoolplein te Leuven. 

Org.: Wervel. M.m.v Bart Staes. 

• Verkiezingsdebat. Om 20u., zaal De 

Cercle in Geraadsbergen. Org.: 

Willemsfonds. M.m.v Jan Caudron. 

• Panelgesprek. Om I4u., dienstencen

trum "Het Gaverke", Zeswegenstraat 

120 in Waregem. Org.: Sociale dienst 

OCMW M.m.v Chris Vandenbroeke. 

• Politiek debat over „De staat van de 

Staat". VKW-Kempen. M.m.v Patrik 

Vankrunkelsven. 

Vrijdag 4 juni 

• Verkiezingsdebat. WB-Westkust. M.m.v 
Jan Loones. 

Zaterdag 5 juni 

• Radiodebat op radio 't Ros - FM, 

Dendermonde. Van 11 tot 13u. M.m.v 

Nelly Maes. 

Zondag 6 juni 

• Radiodebat op radio Contact, van 10 
tot l lu . M.m.v Vincent Van 
Quickenborne. 

c»Info over debatten met medewer

king van Patrik Vankrunkelsven bij 

Camilla Geerts, 02/219.49.30. 

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

02/2233933. Andere parlementai

ren: Koen T'Sijen, 02/219.49.30. 

Leuven, stad van Louis Tobback, stad van de 
studenten, stad van duffe verkeersellende. 
De socialisten hebben Hasselt, Leuven en 
Antwerpen herschapen In één groot wegen-
werk. Tegen oktober 2000 zal alles klaar zijn. 
Om na twee jaar te herbeginnen. Op vrijdag 
heeft Leuven ook een grote, gezellige markt, 
zeker als, zoals vorige week, het weer een 
beetje meezit. „Vandaag 2 voor de prijs van 
één, madammeke, past maar 'ne keer aan 
hoor!" - „Ik zal er nog eentje bijdoen, dan 
komt ge goedgezind teojg thuis" - „Ce weet 
mijnheer, het Hageland is gekend om zijn 
droge witte wijnen, 'ne keer proeven?" De 
standjes met braadkippen ruiken heertijk, 
maar in tegenstelling tot hun goudbruine 
waar doen de poeliers geen gouden zaken: 
dioxine, weet je wel. Ook het laatste stukje 
'zuiver' vlees is buiten hun wil om besmet 
door malafide handelaren. 
Ook de VU&ID-campagnecaravaan baant zich 
een weg tussen de mensen. ID'er Frank 
DIngenen, lijsttrekker Jos Bex, Pol Vanden 
Bempt en ook eert Anc/aux. De alllantievoor-
zitter voelt zich goed thuis onder de men
sen. Die kennen hem en spreken hem aan: 
om een grapje te maken, om een persoonlijk 

probleem voor te leggen, maar - en dat Is 
weliswaar een mindertieid - ook om hun on
genoegen te uiten over 'de politiek' of over 
het feit dat 'ze al moeten gaan zitten op 13 
juni'. 
Anciaux Is meer dan populair Ofschoon hij 
Bex overal voorstelt als 'de linker én de rech-
tertiand van Willy Kuijpers' hoeft Jos niet één 
keer een handtekening te zetten. Zijn pu
bliek kent hem en Bert Is een buitenkansje. 
Of hij zijn folderi<e niet ook wil signeren voor 
de dochter thuis? En of mijnheer DIngenen 
ook even zijn krabbel wil zetten voor in het 
plakboek. Enkele mensen ook die komen vra
gen voor zon grote ballon: „Sorry, dat mag 
niet meer!". 
„Nu zien we u, maar dan moeten we weer 
vier jaar wachten zeker?" luidt het lachend. 
Anciaux legt geduldig uit dat hij ook in de af
gelopen vier jaar twee keer de martrtronde 
van Vlaanderen heeft gedaan. Een vriendelij
ke groet en de tocht gaat door In de late 
voormiddag gaat het dan richting 
Keerfeergen. Daar had een blauwe stoet al 
haar weric gedaan. Maar nu was het 'Tijd 
voor Anciaux'! Minstens tot 13 juni. 

(gv) 
15 

Ooit was er 
de driekleur.... 

Wijlen Omer Vanaudenhove overleefde in de 
Belgische electorale geschiedenisboekjes als 
de partijvoorzitter van de tricolore baksteen. 
We schrijven 1965. De 'Belgen' mochten ein
delijk nog eens naar de stembus. De rooms
rode coalitie Lefèvre-Spaak haü een volle rege
ringstijd kunnen invullen en dat was heus niet 
vanzelfsprekend. Het waren immers de jaren 
van Hertoginnedal, de beruchte faciliteiten en 
dus ook van de historische Marsen op Brussel. 
Wat nog overbleef van de toen nog altijd strak 
unitaire liberale partij, was door Omer 
Vanaudenhove intussen herdoopt tot Partij 
voor Vrijheid en Vooruitgang, de P(est) V(oor) 
V(laanderen). Een etiket uitgevonden door de 
Volksunie. Dat kon de schoen-patron uit Diest 
niet beletten om zijn nieuwe liberale partij 
naar een historische verkiezingsoverwinning te 
loodsen. Een winst van liefst 28 zetels. En dat 
met een uitgesproken unitaire slogan: 'Mijn 
partij is mijn land'. 

Drie jaar later - Leuven Vlaams en dus ook 
'Walen buiten' was nog lang niet verteerd -
wilde Vanaudenhove die indrukwekkende 
electorale stunt nog verbeteren. De liberale 
voorzitter pakte uit met een 20m2 grote tri
colore baksteen tegen de muren, een grauw-
rode baksteen met daarop de letters PVV in 
zwart, geel en rood. Niet meteen een voor
beeld van een mooie affiche, maar goed, 
zwari;-geel en rood was 'in'. 
Dat vond ook de Brusselaar Henri Simonet 
Toen nog socialist vroeg hij zijn kiezers 20m2 
meter groot 'Blijf vrij, kies Brussels'. En dus 

voor Simonet. De toenmalige burgemeester 
van Anderiecht liet naast zijn boodschap zich
zelf conterfeiten, liefst drie keer, zwart, geel 
en rood. 

Voor Vanaudenhove werd het geen electorale 
afgang, toch nog 1 zetel winst, maar van een 
versterkte 'unitaire' PW was evenmin sprake. 
Het was voor onze nationale driekleur wel de 
electorale zwanenzang. Nog even dook het 
zwart-geel-rood op tijdens de verkiezingscam
pagne van 1995 De groep 'Unie' wilde kiezers 
lokken met een Engelstalige affiche 'United 
Colors of Belgium' - Benneton was niet ver 
weg - terwijl partij nummer 22 of de 'Belgische 
Eenheidsbeweging België' zich driekleung ma
nifesteerde met een kaart van het vast aan 
mekaar gesnoerde België 
Het zal de aandachtige kiezer intussen opge
vallen zijn dat de driekleurige Belgen er dit 
keer niet bij zijn. Of toch en dan liefst 20m2 
groot maar niet (meer) als partij. Met de bood
schap dat een goede Vlaming een goede Belg 
is en dat een goede 
Franssprekende een goe
de Belg is. Wat dat ook 
moge betekenen. Vla
mingen en Franstaiigen 
elk op hun affiche. Wat 
met de Brusselaar moet 
gebeuren, dat weet de 
'België Plus'-groep ons 
niet vertellen ... 

Mare Platel 
Sde plaats Senaat 

^ ^ 
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We ontmoeten de tweetalige Fouad 

Ahidar in het Molenbeeks gemeenschaps
centrum Cetrum West waar )onge migran
ten begeleid en onderwezen worden en 
waarvan hij coordinator is. Ahidar is er 
immens populair en wordt om de haver
klap in de Vlaamse media opgevoerd. Het 
steekt de Franstaligen de ogen uit. Zij 
proberen alle Vlaams-Brusselse kandida
ten met het Vlaams Blok te associëren. De 
25-jarige Brusselaar steekt daar een stokje 
voor, praat met de mensen, overtuigt hen 
van het tegendeel. Bij de Franstaligen 
stijgt de nervositeit. ,,Ik word fysiek be
dreigd." 

Ahidar laat zich niet ontmoedigen, neemt 
geen blad voor de mond. 'Integratie' 
vindt hij een verwerpelijke, zelfs racisti
sche term. „Als migranten iets mispeute
ren zijn ze niet gemtegreerd, als de au
tochtonen over de scheef gaan komt dat 
door de sociale achterstelling. Niettemin, 
aldus de Molebekenaar, „komt racisme 
van twee kanten. Iedereen heeft een beet
je racisme in zich, het komt er op aan het 
beestje niet naar buiten te laten komen. 
Ook ik hekel de agressie van sommige 
groepen migranten" Van eventuele posi
tieve discriminatie voor inwijkelingen 
moet Ahidar niet weten. Hij stuurt aan op 
gelijke kansen voor iedereen. 
En... Onbekend is onbemind. ,,Ik ben ge
trouwd met een Vlaams meisje uit 
Mariakerke. Gemengde huwelijken wor
den moeilijk aanvaard. Wat men hier 
hoort over de Marokkanen is overwegend 
negatief. En de Marokkaanse gemeen
schap heeft een specifiek oordeel over de 
Belgische meisjes. Ze beschouwen ze als 
te frivool omdat ze soms van partner ver
anderen of regelmatig uitgaan. Mijn ou
ders hadden het moeilijk om mijn vrouw 
te aanvaarden. Gemengde huwelijken 
worden niet zelden als een verlies van de 
eigen identiteit beschouwd. Ik zei tot 
mijn vrouw: misschien moeten we de re
latie beëindigen. Ze vroeg: wat heb ik 
misdaan? Ik stapte naar mijn ouders en 
vroeg wat heb je liever- een Marokkaanse 
die elke avond gaat stappen of een Vlaams 
serieus meisje? Dat heeft mijn ouders tot 
nadenken aangezet. Nu loopt alles op 
wieltjes Iemand moest toch eens de tra
dities doorbreken? Ik heb volgehouden, 
anderen zullen volgen. We kennen elkaar 
niet, dat is het probleem." 

Waarom koos u voor een Vlaamse 
lijst? 

Fouad Ahidar: ,,Ik ben afkomstig van de 

bergstreek in Marokko Wij Berbers zijn 

een numeriek grote bevolking, maar een 

taalkundige en politieke minderheid. Dat 

hebben we met de Vlamingen in Brussel 

gemeen. Minderheidsgroepen horen 

samen te werken. Ik ben absoluut gekant 

tegen aparte migrantenlijsten Dit sluit sa

menwerking uit Voormalig Brussels VU-

F ouad Ahidar neemt de vierde strijdplaats in op de 

Brusselse lijst van VU, VLD en onafhankelijken 

(VU-VLD-0). Hij kiest voor de Vlaamse gemeenschap. 

En is vast van plan zijn electorale vel duur te verkopen. 

Een gesprek. 

staatssecretaris VicAnciaux heeft me over 
de streep getrokken om een plaats op de 
VU-VLD-0-lijst in te nemen. Hij is de 
enige Brusselse politicus die regelmatig 
de gemeenschapsinstelling Centrum 

West, gesubsidieerd door de Vlaamse ge
meenschap, bezoekt. We werkten ook 
steeds uitstekend samen binnen de ad

viesgroep Migranten van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie (VGC). In 
Brussel is de VU zeer progressief en staat 
ze open voor de problemen van de mi-

vasthoudt om ze nadien 'los' te laten. Er 
bestaan hier 23 Franstalige verenigingen 
die zich dag en nacht tot de jongeren zou
den moeten richten, er zijn de vele 
Franstalige jeugdwerkers, straathoekwer
kers en sportanimators Wat heeft dit op
gebracht? De crimmaliteit in Molenbeek is 
dramatisch gestegen, het is hier bijna een 
jungle geworden. Wie is daarvoor verant
woordelijk? Het ontwrichte Molenbeek is 
het resultaat van een jarenlang PS-be-
leid." 

Onbekend 
is onbemind 

granten. Vic Anciaux heeft ons en de kans
arme jongeren in de buurt steeds verde
digd. Ik ga bovendien niet ontkennen blij 
te zijn met de strijdplaats die me werd 
aangeboden. Ik kom wel als onafhankelij
ke op de lijst. Ik ken de nationale VU 
voorlopig onvoldoende. Ik weet dat de 
partij een ruime Vlaamse autonomie 
voorstaat. Ik hoop op een dialoog en blij
vende solidariteit tussen Nederlands-
taligen en Franstaligen. Als dialoog onmo
gelijk wordt, dan moet er hoe dan ook 
iets aan dit land veranderen. Ik heb erva
ring met het FDF. Deze partij is rabiaat 
francofoon, wil enkel een Franstalig 
Brussel. Ik kan dus zeker de Vlamingen 
begrijpen die dat grondig beu zijn." 

Voor de vu moeten de gemeen
schappen meer impact op Brussel 
krijgen. 

F. Ahidar: „Dat is een goed idee. Maar, 
zijn de Franstaligen daartoe wel in staat? 
De Franse gemeenschap is hier sinds 
jaren aan de macht en Brussel is een cata
strofe geworden. De Vlaamse gemeen
schap is veel beter in staat om de 
Brusselse problemen aan te pakken. Ze 
biedt nu reeds uitstekend onderwijs en 
vorming aan. Misschien moeten de 
Vlamingen het Brussels beleid in handen 
nemen. Hoe dan ook moeten ze hier op 
meerdere terreinen aanwezig zijn en 
meer macht opeisen. De Franstaligen 
kunnen niet anders dan aanvaarden dat 
de Vlaamse gemeenschap hier beter pres
teert. Kijk naar Molenbeek Alle initiatie
ven van de Vlaamse gemeenschap zijn 
hier kwalitatief hoogstaand. De Vlaamse 
gemeenschap houdt overigens rekening 
met de specifieke noden. Als de 
Franstalige gemeenschap iets onder
neemt, wordt het geld weggegooid. Ze 
openen een buurthuis en houden er de 
jongeren binnen zonder wat dan ook aan 
te bieden Er is geen sprake van begelei
ding, van communicatie met de school, 
met de ouders De Franstalige buurthui
zen zijn kooien, waar men de migranten 

„Op termijn moeten we een Vlaams burger
schap in Brussel overwegen." 

De Vlaamse gemeenschap hoopt 
de migranten op termijn te over
tuigen voor Vlaamse lijsten te 
stemmen. Gelooft u in deze stra
tegie? 

F. Ahidar: „Nu wordt vooral de jeugd be
reikt. Op langere termijn kan dit electora
le vruchten afwerpen. Op korte termijn 
moeten ook de ouders betrokken wor
den. Meer en meer wijzen wij alle mi
granten op de inbreng en de steun van de 
Vlaamse gemeenschap. Dat hebben we 
vroeger te weinig gedaan. De mensen vuis
ten niet van wie de initiatieven uitgingen. 
En de Franstalige partijen blijven maar 
herhalen dat de Vlamingen racisten en al
lemaal Vlaams Blokkers zijn. In het kader 
van het project 'Brussel Gekleurd', waren 
hier onlangs grote feesten in Molenbeek. 
De Franse gemeenschap investeerde voor 
6%, de Vlaamse gemeenschap voor 94%. 
De meeste aanwezigen waren hoofdzake
lijk Franstalig. Er werd een politiek debat 
georganiseerd en enkel Franstalige politi
ci bleken uitgenodigd Dat kan toch niet' 
Ik heb me kwaad gemaakt Zeker toen ik 
Didier Gosuin (FDF) bezig hoorde Hij 
deelde mee niet meer met de Vlamingen 
te willen samenwerken. Anders zou hij 
die 6% subsidies niet meer verienen!" 

Heel wat migranten volgen 
Nederlandstalig onderwijs. Dat is 
positief, maar ook problematisch. 

F. Ahidar: „De migranten hebben onvol
doende voeling met de Nederlandse taal 
omdat ze het thuis of elders niet spreken. 
In feite zouden ook de ouders 
Nederiands moeten leren. Indien ieder
een de twee talen beheerst, stijgt de mo
gelijkheid tot gelijke kansen. Overigens is 
het Nederlands de taal van de toekomst. 
Ik kan dus instemmen met een inburge-
ringstraject voor nieuwkomers en migran
ten van de eerste generatie. Temeer, 
omdat de ouders hun kinderen niet meer 
kunnen volgen wanneer ze taal en ge
woonten niet kennen. Het is één van de 
redenen waarom migrantenjongeren ont
sporen. De migrantenouders hebben 
geen controle meer over hun kinderen. 
Ze kunnen hun rapporten niet lezen, niet 
praten met de leraren. Bovendien moeten 
er kleinere klassen komen, specifieke les
sen voor bepaalde groepen en meer leer
krachten. We horen daarbij te vermijden 
dat de Brusselse Vlamingen zich niet 
meer tot de scholen in de hoofdstad wen
den. De Vlaamse scholieren mogen in 
hun ontwikkeling niet door de anderstali
gen gefnuikt worden. Er zijn ook heel wat 
Franstaligen die kiezen voor het Vlaams 
onderwijs. Het kan niet dat zij die scholen 
verkiezen omdat ze kwalitatief hoog
staand zijn en zich van de rest niets aan
trekken. Ook de Franstalige pers heeft 
geen enkele interesse voor het Vlaamse 
gemeenschapsleven. Migranten en 
Franstaligen lezen dat de Vlamingen 
Brussel willen afpakken. Daar moet iets 
aan gedaan worden. In de eerste plaats 
horen we alle Brusselaars die naar 
Vlaamse scholen komen uit te leggen wie 
hen dit puik onderwijs biedt. Ik zeg 
steeds aan de mensen: je moet de 
Vlaamse gemeenschap bedanken. In elke 
gemeente moet bovendien voor ieder cul
tureel of persoonsgebonden domein een 
Vlaamse schepen komen. Diegenen die 
zich tot het Vlaams gemeenschapsleven 
wenden, zouden best op termijn voor 
Nederlandstalige lijsten stemmen. Als dit 
niet met overredingskracht kan, tja dan 
moeten we een Vlaams burgerschap in 
Brussel overwegen." 
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(1992): 

„De Vlaamse 
gemeenschap 
houdt rekening 
met specifieke 
Brusselse 
noden." 
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