vu&iD-pamflettenactie rond het dioxineschandaal
vrijdagmorgen 11 juni (6u.30 - 8u.30) in de grote Vlaamse stations
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Hoe geldig stemmen?
- door te stemmen bovenaan de lijst
- door te stemmen voor één of meerdere effectieve kandidaten
van dezelfde lijst
- door te stemmen voor één of meerdere opvolgers van dezelfde Ijjst
- door te stemmen voor één of meerdere effectieve kandidaten
én opvolgers van dezelfde lijst
- door te stemmen bovenaan de lijst én voor één of meerdere
kandidaten en opvolgers van dezelfde lijst

ie de jongste weken tevergeefs naar
een verkiezingsthema zocht heeft er
een gekregen, een thema om U tegen te
zeggen Onverwacht' Of misschien toch
nieti Want de cnsis die veertien dagen voor
13 juni IS losgebarsten zat er reeds lang aan
te komen Vandaag maken wij de complete afgang van een jarenlang onbeleid mee
Wat nu gebeurt is de 'bekroning' van een
politiek zoals hij volgens een bepaald recept wordt gevoerd 1 de problemen oplossen wanneer ze zich stellen, 2 regeren
met het oog op de toekomst is met nodig
Twee legislaturen lang heeft Jean-Luc

W

naar behoren functioneren En dat is met
het geval zo blijkt eens te meer Er is een
Jaak Vandemeulebroucke nodig geweest
om de falende veterinaire keunng aan te
klagen en de kanalen bloot te leggen die
via rijkswachtkazernes naar frauduleuze
vetmesters en medeplichtige slachthuizen
informatie lekten Met groot geduld wist
de VU-euro-mandatans het netwerk van de
hormonenmaffia te ontcijferen Ondanks
bestendige bedreiging heeft hij gekund
wat de administraties van Volksgezondheid, Landbouw en Justitie verzuimden te
doen

Zet een streep onder
vier jaar onbeleid!
Dehaene deze politiek gehuldigd hij heeft
er zelfs zijn waarmerk van gemaakt met de
dramatische gevolgen die wij nu ondergaan
Vandaag verveelt de premier het publiek
met de dooddoener dat met hij, noch een
van zijn ministers, de afgedraaide olie in
het veevoeder heeft gemengd Maar daar
gaat het met over, waar het om gaat is dat
zijn beleid deze catastrofe mogelyk heeft
gemaakt Problemen als de dioxinevergiftiging los je met op als de besmetting is geschied, dergelijke drama s kunnen enkel
voorkomen worden als élle administraties

Nog deze week stonden veertien veehandelaars voor de rechtbank, zij worden beschuldigd van een reeks hormonenmisdnj
ven De aanklachten zijn met min met alleen verhandelden zij velerlei soorten verboden groeibevorderaars zij leverden ook
het kankerverwekkende Des-hormoon Er
werd berekend dat zij aldus 14 miljoen fr
hebben verdiend De schade aan de volksgezondheid IS echter met te becijferen
Sinds Vandemeulebroucke in 1988 zijn
strijd tegen de frauduleuze vetmesterij
begon, heeft hij herhaaldelijk de opnchting
van een betrouwbare voedselinspectie be-

pleit, maar telkens vonden CVP én
Boerenbond dat met nodig ook met toen
regeringspartner SP er om vroeg Ook de
VLD heeft een dergelijke dienst steeds
overbodig geacht In 1996 gaf de federale
Kamer de regenng de opdracht zo'n dienst
op te nchten maar weer werd de boot afgehouden omdat Boerenbond geen pottenkijkers lust De Landbouwminister, een
CVP'er, plooide als een knipmes' Deze
gang van zaken legt met alleen de onmacht van de regering bloot, maar toont
ook haar misprijzen voor de volksvertegenwoordiging
WIJ halen dit voorbeeld aan omdat verzuim
aan de basis ligt van de dubbele catastrofe
die WIJ thans meemaken de bedreigde
volksgezondheid en het miljardenverlies
Hadden Dehaene en Co de taak hen toen
door het parlement opgedragen uitgevoerd dan was dit onheil wellicht nooit over
ons gekomen Pas zondag jl hebben de
premier, Louis Tobback en Cuy Verhofstadt
verklaard een onafhankelijke voedselin
spectie te zullen opnchten Opnieuw heeft
de Dehaene-doctnne gezegevierd handelen wanneer het kalf verdronken is'
De premier wist zich steeds hakkelend uit
de penarie te redden, nu zit hij zichtbaar in
de puree Voor het eerst in zijn loopbaan
zijn de zaken aan zijn controle ontsnapt
Zelfs de verkiezingen interesseren hem met
meer, zo erg is de locomotief ontspoord
En zeggen dat hij dit zelf heeft gezocht'

Want deze eerste minister heeft mets geleerd Nooit heeft hij zich rechtstreeks tot
de bevolking gencht ook met in de bange
ogenblikken Niet na de kindermoorden,
met na Agusta, met na de Rwanda-moorden, met tijdens de vlucht van Dutroux,
ook met toen de dioxinecnsis losbarstte
Op geen enkel ogenblik heeft Dehaene
enige blijk van medeverantwoordelijkheid
getoond Vandaag is hij het slachtoffer van
zijn eigen beleid'
Dat de verkiezingen hem met meer interesseren IS zijn zaak Wij zijn wél geïnteresseerd, meer dan ooit zelfs' Want zondag
krijgen wij de kans om een streep te trekken onder dit wanbeleid Het federale kabinet kreeg vier jaar tijd om Justitie te hervormen, maar bracht daar weinig van terecht het Octopusakkoord sneuvelde op
de valreep aan de Sociale Zekerheid werd
geen moer veranderd, tewerkstelling en
werkloosheid bleven onaangeroerd de
grondwetsherziening blijft in de map
zodat de staatshervorming met kan worden verfijnd, de migrantenproblematiek
suddert verder en ethische kwesties blijven onopgelost
Zoveel onbekwaamheid is met langer
duldbaar in het stemhokje kunnen wij dit
gesukkel stoppen De kandidaten van de
alliantie VU&ID staan borg voor een gron
dige vernieuwing van het versleten bestel
dat België heet, geef ze een eerlijke kans'
Maurlts van Uedekerke

Bil een vertaling ...

Waarom VU&ID?

Prinses Lilian, de tweede vrouw van Leopold LLL, heeft eer van koning Leopold LLL Raskin, daarover aangezich negatief uitgelaten over 'Prinses Lilian. De vrouw

sproken in De Morgen, zegt meermaals contact te heb-

die Leopold LLL ten val bracht', het recentste boek van ben gezocht met Lilian, maar daar geen positief antgewezen VU-senator Evrard Raskin. Via een officiële woord op te hebben gekregen. Oh ja, nog dit: het werk
mededeling laat ze weten dat 'het pas uitgekomen

ligt al ruim 8 maanden in de Nederlandstalige boek-

werk' van Raskin verklaringen bevat en 'kwaadwilli-

handel Pas twee weken geleden verscheen het in het

ge verdachtmakingen die schade berokkenen' aan de

Frans...
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mag het!' was in de SP-(BV-)campagnel<rant te lezen. Maar van de Raad
van State mag het nog niet. De met
veel poeha aangekondigde maatregel
dat iedereen weer naar believen koterijen in zijn tuin mocht zetten, is
nog niet goedgekeurd door de RvS.
Die weerhield de 'hoogdringendheid'
niet met het argument dat voor de
verkiezingen zowat alles 'hoogdringend' is.
Het aantal asielzoekers is in
1998 bijna verdubbeld. Vooral uit
Kosovè kwamen merkelijk meer aanvragen.
Doven

en

slechthorenden

kunnen voortaan ook faxen naar het
noodnummer 100.
Twee maanden na de invoering van de zgn. dienstencheques waarmee fiscaal aantrekkelijk geschilderd en behangen kan worden - zijn
er al meer dan 5.000 de deur uit.
De overheid legt een bestand
van voetbalhooligans aan. 't Zou zo
stilaan tijd worden ...
Het ammoniakgehalte in de
Vlaamse lucht is zowat het hoogste
ter wereld.
De gemiddelde parlementaire
loopbaan duurt 9,9 jaren. Voor de VU

Mieke Van Haegendoren in het Vlaams Marxistisch Tijüsciinft,
nr 2, juni 1999
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RAMP
'Een tuinhuisje? Van Stevaert

„Het sociale gedachtegoed dat ik ieerde binnen de socialistische beweging neem ik zeker mee naar VU&ID ik heb gekozen
voor een partij die op alle niveaus beleidsverantwoordelijkheid
gedragen heeft en dit opnieuw wil doen Het is ook een partij
die op een meer onbevangen manier dan de traditionele partyen de huidige uitdagingen aankan, omdat ze niet voortdurend moet omkijken naar de belangen van zuilorganisaties
Maar het is ook een partij die weet dat politiek de kunst van
het mogelijke is."

Het dioxine-schandaal is tot een ware
ramp uitgegroeid. De 'kosten' worden
op een goede 200 miljard fr. gerekend,
niemand weet nog wat wel en niet mag
worden gegeten, de bevoorradingsproblemen nemen toe, de schade aan de gezondheid kan pas op langere termijn
worden nagegaan, het aantal faillissementen is onoverzienbaar. Steeds meer
voedingsbedrijven leggen hun productie
lam. Almaar meer landen sluiten hun
grenzen voor eetwaren uit België.
Het Europees Veterinair Comité acht gerechtelijke stappen tegen de Belgische
overheid niet uitgesloten. De federale
regering heeft aan het Veterinair Comité
een lijst van ruim 1400 bedrijven overhandigd die veevoeder met dioxines
hebben verkregen. Europa stelt weinig
vertrouwen in deze lijst en neemt bovendien geen vrede met de beslissing
van het kernkabinet om alleen de vetrijke vleessoorten uit de handel te nemen.
Meer nog, de Europese Commissie wenst
ook de zuivelproducten uit de handel te
weren. De federale regering is het daar
niet mee eens. Ze kan zich enkel voorlopig akkoord verklaren met het verbod
op verkoop van boter. De regering
meent ook dat de verkoop van rund- en
varkensvlees weinig problemen vormt.
De
nieuwe
minister
van
Volksgezondheid, Luc Van den Bossche
(SP), verwijt sommige Europese landen
enkel op commerciële belangen uit te
zijn. Daar is allicht iets van aan. Toch
slaagde de regering er pas dinsdag jl. in
om een verdachte lijst van pluimveebedrijven aan de EC te overhandigen. Voor
rund- en varkensvlees is er op het mo-

ment van dit schrijven nog geen definitieve lijst.
MOTIEVEN?
Door welke motieven is de beslissing van
de federale regering om de confrontatie
met de Europese Commissie aan te gaan,
ingegeven? Daarover bestaat hoe dan ook
onenigheid binnen de regering. De
Waalse socialisten, nu en dan gesteund
door de SP, menen dat geen enkel risico
mag worden genomen. De PS verwijt de
Vlaamse partijen verantwoordelijk te zijn
voor het schandaal. Ze legt daarbij steevast de nadruk op de nefaste rol van
Boerenbond. Al heeft de PS daartegen
weinig ondernomen en is er ook in
Wallonië vooral sprake van industriële
kwekerijen. Ook tussen de Vlaamse regeringspartijen botert het niet. De CVP
neemt het SP-minister Van den Bossche
kwalijk het dossier te beheersen. Daarom
nam de premier het heft in handen.
Dehaene beseft dat de crisis hem duur
kan komen te staan. In de coulissen warmen mogelijke opvolgers zich ongeduldig. En dat is geen recent fenomeen.
LIJSTEN
De premier wil de economische schade
beperken en de voedselvoorraden terug
aandikken. Dat zou een positieve evolutie zijn. De vraag rijst of de regering een
verstandige beslissing neemt. Het kernprobleem, zo geeft de Europese
Commissie aan, ligt in de opstelling van
de 'lijsten'. De overheid slaagt er niet in
de handel behoorlijk in kaart te brengen
door de omvangrijke zwarthandel.
VU&ID eist de oprichting van een 'voedselveiligheidsdienst' die in staat is crimi-

is dat 9,2.
De Vlaamse scouts en gidsen
willen en mogen niet meer gebruikt
worden voor de campagnes van het
belgicistische B-plus.
Koningin Beatrix zou de rijkste
monarch van Europa zijn.
De veiling van Van Rossems
Ferrari's bracht 58 miljoen f r op.
Zondag

jl.

betoogden

actie tegen
in

Brussel goed 1.000 mensen uit tal van
organisaties voor vrede in Kosova.
Ook VU&ID was vertegenwoordigd.
Tot slot: Wendy van Wanten
heet

voortaan

gewoon

Wendy.

Begrepen, Von Saksen-Coburgh?
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VU&ID voert
files.

nele netwerken te ontmantelen. Onder
leiding van een nationale magistraat
horen de ambtenaren van deze dienst
binnen hun vakterrein politionele bevoegdheden te krijgen.
Vlaams
VU-volksvertegenwoordiger
Johan Sauwens heeft intussen de voorzitter van de commissie Leefmilieu gevraagd het dioxinedossier bij hoogdringendheid in de commissievergadering te
bespreken. ,,0p die manier kunnen de
Vlaamse volksvertegenwoordigers zich
buigen over alle aspecten die aan het
dossier verbonden zijn: leefmilieu, volksgezondheid en landbouw. Voorts moeten
ook experten bij de discussie betrokken
worden."
GEHEIM
De plannen voor de splitsing van de ziekteverzekering en de kinderbijslagen liggen klaar. Er zijn de geheime documenten en deze die het pubUek kan inkijken.
Zo gaf Vlaams minister van Begroting
Wivina Demeester (CVP) een aantal wetenschappers de opdracht een studie
over de haalbaarheid van de regionalisering van de ziekteverzekering klaar te
stomen. Om het na de verkiezingen van
13 juni op de onderhandelingstafel te
leggen. De Standaard (7 juni) kon niettemin de 'vertrouwelijke' nota inkijken.
Daarin staat dat de overheveling van de
gezondheidszorgen naar de deelstaten,
zoals door een ruime meerderheid in het
Vlaams parlement gewenst, geen onoverkomelijk probleem vormt. De nota maakt
wel niet duidelijk of de overheveling meteen en volledig, dan wel stapsgewijs
dient te gebeuren. Er wordt vermeld dat
de defederalisering van de gezondheidszorgen ook in Brussel toepasbaar is zonder de vaak betwiste invoering van de
subnationaliteit of een Vlaams- en
Franstalig burgerschap.
Demeester heeft het in 'haar' nota ook
over een toekomstig Vlaams gezondheidsbeleid. De klemtoon zou eerder op
het voorkomen van ziekten, dan op het
genezen van zieken moeten liggen. Een
grotere rol voor de huisarts is daarbij
aangewezen, een eis die eerder door
VU&ID werd verwoord. De alliantie staat
evenwel, in tegenstelling tot de CVP, op
het gratis huisartsenbezoek.
Opvallend is dat Demeester de inbreng
van de belangengroepen wil terugschroeven. Al moet dit met een korreltje
zout worden genomen. Want de overmatige macht van deze groepen wordt
slechts ingedamd wanneer de gezondheidszorgen op alternatieve wijze worden gefinancierd. Daar wordt in de geheime nota met geen woord over gerept.
In de nota staat overigens een impliciete
waarschuwing aan het adres van de
Vlaamse socialisten. Deze zijn het ruime
overwicht van de christen-democratische

waarde Heer
Hoofdredacteur.
Vriend De Liedekerken, ware het niet dat ik geen gevogelte meer
op het fornuis zet, de koekoek zou nogal eens dampen. Dat het
gaat stinken, is wel al zeker. Al mijn eieren, sauzekes, koekskes,
soepen en vers vlees heb ik in de groencontainer gedaan, de bokalen heb ik uitgewassen en bij het glas gezet, de blikken bij het
PMD en de rest bij, euh ... de rest! Als burger zijt ge toch een beetje bezorgd voor 't milieu en de gezondheid, nietwaar? Maar kunt
gij. De Liedekerken, eens nagaan of Pinxten of Colla mij 1.673 fr.
wil terugbetalen voor de waren die ik heb moeten weggooien? En

kunt gij mij ook het adres laten geworden waar ik beide heren kan
aanklagen voor de risico's die zij mij hebben doen lopen? Als ge
glas bij de restfractie gooit, kunt ge een boete krijgen, maar als ge
alle besparingen en loonstoppen die wij de afgelopen jaren allemaal hebben moeten doorstaan op uw eentje weer ongedaan
kunt maken, dan hoeft ge daar niet eens verantwoording voor af
te leggen ... Ik geloof die Pinxten geen picogram meer, De
Liedekerken. Nu, ik heb de jongste dagen wel veel aardrijkskunde
bijgeleerd: zelfs landen waar ik nog nooit van had gehoord willen
geen producten meer uit België!
Zondag zal ik mijn verstand gebruiken om u en uw vrij ideevolle
flamingante democraten een steuntje te geven. Tenminste: als gij

ervoor zorgt dat ze zich voortaan op het voetpad houden en niet
meer op de autostrade gaan flaneren. En dat ze zeker ook alles
aanhouden want ze gaan anders een flinke kou pakken. Dat juffrouwke wil naakt het maatschappelijke debat aanzwengelen. Aan
mijne zwengel, ja! Daarom, vriend van het geel-zwartste gazetje,
geef ik VU&ID een kans. Maar dan niet kakelen, hè. Eieren leggen!!
Uw getrouwe.
De Gele Geeraerts
Bijgevoegd: lijst met weggegooide producten
ter waarde van 1.673 fr.
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zuil binnen de welzijns- bejaarden- en
gehandicaptensector grondig beu.
Demeester wil al deze sectoren binnen
één departement gezondheidszorg onderbrengen. Het budget van dit departement zou dat van Onderwijs overstijgen.
Uiteraard zou een christen-democraat
het 'superdepartement' moeten leiden.
Het verklaart de toenemende hetze tussen CVP en SR
CONCREET PLAN
In tegenstelling tot Demeester, hebben
VLD-senator Luc Coene en VU&ID lijsttrekker voor de Kamer in Leuven, Danny
Pieters, een concreet plan voor de defederalisering van de gezondheidszorgen
en de kinderbijslagen aan de pers bekend gemaakt. Het kan ook op internet
worden opgevraagd (www.welcome.to/
dannypieters).
Volgens Pieters en Coene, die hun studie
in opdracht van hun respectieve partijvoorzitters uitvoerden, is de onmiddellijke en volledige splitsing van de gezondheidszorgen en de kinderbijslagen een
haalbare kaart zonder de solidariteit met
de andere deelstaat op te geven. „Ook
het Brussels hoofdstedelijk gebied is
geen oorzaak van grote moeilijkheden.
Juridisch en organisatorisch zorgt het
keuzerecht voor de Brusselse inwoners
tussen een Vlaams en Franstalig gezondheidsstelsel voor een oplossing. Ook financieel vallen door een dergelijke regeling geen onoverkomelijke hindernissen
te verwachten."
De splitsing van de gezondheidszorgen
en kinderbijslagen kan snel en eenvoudig worden doorgevoerd indien deze
sectoren ook op een andere wijze worden gefinancierd. Dat vormt vandaag
precies het probleem. De gezondheidsuitgaven kunnen niet meer louter door
inkomsten uit arbeid worden gefinancierd, daar veel te weinig mensen aan het
werk zijn. Overigens moeten gezondheidszorgen en kinderbijslagen een gelijk recht voor iedereen worden. Dat betekent dat er geen onderscheid meer
wordt gemaakt tussen de verschillende
beroepscategorieën, zodat, bijvoorbeeld,
het kindergeld voor zelfstandigen gelijkgeschakeld wordt met dat voor werknemers. Dat kan indien de financieringsbasis voor de gezondheidszorgen en de
kinderbijslagen verruimd wordt. De
beide sectoren zouden dan niet meer gespijsd worden door de huidige sociale
bijdragen van werknemers, werkgevers
en zelfstandigen, maar door een 'universele sociale bijdrage', betaald door alle
inwoners van de gemeenschap. Deze bijdrage wordt op het belastbaar inkomen
berekend. Op die manier worden niet
enkel inkomsten uit arbeid, maar ook uit
roerende en onroerende goederen en uit
kapitaal aangesproken. Er kan tevens ge-

bruik gemaakt worden van alternatieve
inkomsten, zoals de heffing op het zakencijfer van de farmaceutische industrie. Hoe dan ook moet vermeden worden dat vermogenden tweemaal langs de
kassa moeten passeren. Zo wordt het
roerende of onroerende inkomen dat nu
reeds wordt belast in mindering gebracht. Ook de personenbelasting zou
niet stijgen omdat de nieuwe sociale bijdrage aftrekbaar zou zijn van het intussen verhoogde netto-inkomen. Ook zij
die van een vervangingsinkomen leven,
zouden niet meer dan vandaag moeten
betalen. Op verscheidene manieren kan
bovendien de solidariteit met de andere
deelstaat worden behouden. Deze moet
dan wel doorzichtig en onderhandelbaar
zijn.

D
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Dehaene heeft
veel te lang
met kiekens
gewerkt!

e rooms-rode regering heeft grondig gefaald. De
bevolking heeft nood aan een ander beleid. Dat
is vandaag meer dan duidelijk.

De wagon en de trein
Een vaak gehoorde klacht bij de bevolking
dezer dagen is dat weinigen weten voor wie
ze eigenlijk nnoeten stemmen Er is het fundamenteel wantrouwen in het politieke bestel. Dat gaat gepaard met een diepgeworteld gevoel van machteloosheid en onzekerheid. De federale regering besliste eertijds
om de verkiezingen voor Vlaams parlement,
Brusselse raad, Senaat, Kamer en Europees
pahement gelijktijdig te laten verlopen. Dat
was een hoogst ondemocratische beslissing,
over Europa is tijdens deze campagne schier
een woord gezegd. En heel wat burgers
weten niet eens voor welk bestuursniveau
ze eigenlijk moeten kiezen.
De politieke gezagsdragers weten reeds lang
dat de fundamenten van het democratisch
bestel op losse schroeven staan. Ze hebben
de kop in het zand gestoken. Er werd meewarig, cynisch en grijnzend gereageerd op
de voorsteilen voor een Nieuwe Politieke
Cultuur. Niet alles wat daarover wordt verteld, is even zinnig. Maar, de 'wlj-weten-hetbeter-houding' van de huidige meerderheidspartijen, zoals alliantievoorzitter Bert
Anciauxterecht opmerkt, heeft bij de bevolking het aanvoelen versterkt ais 'onnozelaars' behandeld te worden. Deze houding
leidde er tevens toe dat slechts enkelen werkelijk regeerden, dat de parlementen of de
rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordigers veelal buiten spel werden gezet. Zelfs

mochten ze slechts één thema uitspelen en
werden er geen gedurfde eisen verwoord,
kwestie van de burger niet voor het hoofd
te stoten en de kansen op regeringsdeelname gaaf te houden. Hoe kan de bevolking
op deze manier een weloverwogen oordeel
vormen?

De alliantie VU&ID heeft de democratische
wagon aan de communautaire trein gekoppeld. Gedurende de voorbije legislatuur
heeft de VU voortdurend gewezen op de
voor de camera's haalde de premier neer- nood aan een gedepolitiseerd, ontzuild en
buigend naar de volksvertegenwoordiging beter bestuur, dichter bij de mensen De
uit. Hoe kan dan van de bevolking verwacht partij heeft daartoe de handen uitgestoken
worden dat ze voldoende respect opbrengt naar vertegenwoordigers van andere partijen. De nood aan verandering, daarom met
voor verkozen politici?
Op initiatief van Jaak Vandemeulebroeke en telkens vernieuwing, maar evengoed een
de vu-kamerleden Annemie Van de Casteele herstel van essentiële democratische spelreen Karel Van Hoorebeke schaarden alle de- gels, werd met gehoord. En niet de meermocratische partijen zich achter de eis om derheidspartijen, laat staan de premier, wel
dhngend één geïntegreerde voedselinspec- de VU was de locomotief inzake het
tiedienst in het leven te roepen Op aandrin- 'Octopusakkoord'. De alliantie heeft bovengen van de regering en onder druk van de dien een gedurfd en vooruitziend voorstel
Boerenbond werü dit parlementaire voorne- inzake de hervorming van de Sociale
men naar latere tijden verwezen.., De wei- Zekerheid op zak. Met een volksverzekering,
gering om tijdig problemen het hoofd te waartoe iedereen bijdraagt en iedereen gebieden, heeft de gezondheid van de burger lijke rechten krijgt, kan het zelfstandige
aangetast en tot een ware economische Vlaanderen een aangepast sociaal beleid uitramp geleid. Het gaat hier niet over een 'In- stippelen. De VU is de enige partij die het sacident', maar over inefficiënt bestuur, be- menleven tussen alle bevolkingsgroepen in
langenvermenging, politieke benoemingen, Vlaanderen op realistische wijze wil bevordehet gebrek aan visie en moed om gedurfde ren. Ze koppelt rechten voor elkeen aan
en doortastende maatregelen te nemen. plichten voor elkeen, zoals het hoort. De feDat deed zich op nagenoeg alle terreinen derale regering heeft het samenlevingsprovan het politieke domein voor. De rooms- bleem tussen de gemeenschappen en tusrode regering heeft zonder meer grondig sen autochtonen en inwijkelingen laten vergefaald. Ze bleef telkens weer ter plaatste rotten. Ze heeft het bedje gespreid van een
trappelen, niet in het minst door commu- pure anarchistische partij die haat en geweld
nautaire onenigheid. En toch heeft de be- predikt en ledere burger uitroept tot baas In
volking met de kans heeft gekregen om van eigen straat. VU&ID biedt op zijn minst een
de 'grote' partijen te weet te komen wat ze waardig alternatief,
daarover denken, waarvoor ze eigenlijk
staan. Opgepept door de reclamebureau's,
(evdc)
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og enkele dagen scheiden ons van 'de moeder aller
verkiezingen'. Het laatste woord in WIJ's
verkiezingsbijdragen is voor de VU-ondervoorzitters Nelly
Maes en Eric Defoort.

N
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andere partijen er niet over spreken is dat
voor de VU een reden te meer om dat wél
te doen.'

Het communautaire Is ondanks
de felle aanloop nu wel opvallend afwezig.
Erie Defoort:
„De v u Is op
het politieke
schaakbord
ledere dag
opnieuw het
bewijs dat er
een Vlaamsnatlonallsme
bestaat dat
een opbouwende rol
speelt In de
gemeenschap.'

We ontmoetten Nelly Maes en Eric
Defoort precies twee weken geleden.
Enkele uren na afloop van het gesprek
zou Belgiës zoveelste schandaal losbarsten: de kippenkwestie. Jammer? Mogelijk: dit gesprek bevat daarop geen reacties. Maar toch ook verrijkend; sommige
uitspraken klinken heel anders in het
licht van wat volgen zou. De verkiezingscampagne draaide hoe dan ook toen al op
volle toeren ...
Nelly Maes: „Het meest inspannende
werk is eigenlijk al gedaan in de vier jaren
die voorafgingen aan deze campagne. Nu
bezoek ik iedere dag markten, ontmoet ik
iedere dag andere mensen. Dat maakt het
prettig. Ik heb wel zo mijn bedenkingen
over de manier waarop de media de campagne verslaan. Men focust vooral op enkele politieke kopstukken. Anderzijds begrijp ik dat de media bekommerd zijn om
hun kijkcijfers en zich juist daarom vastpinnen op die bekende gezichten. Maar
ook in de kranten is er bijzonder weinig
aandacht voor de uitdieping van concrete
programmapunten.''

Wie langs Vlaamse wegen gaat,
stelt vast dat er ontzettend veel
'grijze muizen' kandidaat zijn...
N. Maes. ,Jij noemt dat 'grijze muizen',
maar misschien zijn dat wel heel interessante mensen. De media hebben daar
vaak geen belangstelling voor."
Eric Defoort: „De partijen zouden wat
dat betreft meer moed moeten opbrengen, al besef ik dat hen dat stemmen kan
kosten Denk maar aan wat Agalev in 1995
overkwam: de groenen wilden koste wat
kost campagne voeren rond thema's. Nu
zijn ze ook gaan personaliseren: Agalev is
plots Vogels en Geysels "

Het Vlaamse landschap Is op dit
moment ook al niet van een buitenaardse schoonheid.

4

N. Maes: „De partijen hebben een ongelooflijke flater gemaakt door sommige
vormen van communicatie tijdens de verkiezingen uit te sluiten. Ik erger mij
blauw aan al dat machtsvertoon - op een
slordige en amateuristische wijze - van
CVP en VLD die rijen borden rangschikken, akker na akker. Dan liever grote reclameborden of aangekochte spots op TV
Er zijn nu te weinig mogelijkheden waarbij de partijen zich kunnen voorstellen
zoals ze dat zelf willen. Ze moeten zich
aanbieden zoals de media ze graag willen
zien. Wij zouden onszelf nooit voorstellen
zoals dat gebeurd is in bv 'Stoelendans'.
Wij zouden proberen om onze doelgroep
aan te spreken, daar waar een commercieel TV-station in de eerste plaats pro-
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beert om zijn doelgroep aan te spreken.
De politiek is daar het slachtoffer van,
maar TV-optredens consequent weigeren
is poHtieke zelfmoord,"

PLICHT OF RECHT?
De Europese campagne lijkt wel
onbestaande.
N. Maes: „Dat vreesde ik al. Eigenlijk is
dit een ondemocratische manier van werken: de grote partijen hebben al die verkiezingen op één dag gewild zodat ze
daarna 'hun' regeringen kunnen samen-

N. Maes: „Men wil het thema liever niet
aanpakken. Wie een federale regering wil
vormen, kan niet zomaar om de PS heen.
De VLD wil koste wat kost in die regering
en zwijgt dus over het communautaire.
De CVP onderschrijft wel de stellingen
van het Vlaams parlement, maar in
Dehaenes boekje staat dan weer dat er
eerst moet worden geluisterd naar de
Walen. De VU vraagt dat Vlaanderen eerst
zélf zijn regering maakt en dat er pas
daarna een federale wordt gevormd."

Hoe kan je rekening houden

wakker worden in
een normaal land
stellen met de mensen die ze graag willen. Ze halen dan de 'trekpaarden' en de
'locomotieven' overal terug als ze menen
die nodig te hebben. Dat is vervalsing.
Het is verschrikkelijk om aan de burgers
uit te leggen dat er vier verkiezingen zijn.
Velen trekken op 13 juni echt tegen hun
zin naar de stembus en zijn van plan er
'een flinke schop' tegen te geven. Het is
één van de redenen waarom wij pleiten
voor stemrecht.'

Schakel je dan niemand uit?
N. Maes: „Nee. De mensen die zichzelf
uitschakelen door niet te gaan stemmen
geeft ik ongelijk. Ik zou iedereen aansporen om te gaan stemmen."
E. Defoort; „Met het stemrecht verplicht
je partijen zich uit electorale overwegingen te gaan richten op groepen in de samenleving waarvan men vermoedt dat ze
hun stem niet zullen uitbrengen. Zij zullen die groepen beschouwen als een potentieel kiespubliek. Stemrecht is ook
minder neerbuigend naar de bevolking.
Nu verpücht je mensen: 'Jij moet!' In het
andere geval zeg je: 'U heeft dat recht'. Ze
kunnen daar naar eigen believen gebruik
van maken."

met Wallonië wanneer men
daar als één man 'Neenl' roept?
N. Maes; „WaUonië blijft dat niet doen.
Waalse politici zeggen wel dat deze verkiezingen gaan over het voortbestaan van
België, maar ze spreken enkel over de
noden van Wallonië. Wanneer zij België
nodig vinden, dan bedoelen ze dat het er
moet zijn voor het oplossen van de
Waalse noden."

Om dan na 13 juni in de rol te
kruipen van 'de minder fortuinlijke, arme landgenoot'?
E. Defoort; ,,Denk je dat ze dat met plezier blijven doen?"
N. Maes: „De Vlamingen laten zich weer
in het defensief dringen. Vlaanderen zou
gewoon een Vlaamse regering moeten
vormen en Wallonië laten verstaan dat het
geen haast heeft bij de vorming van een
federale. Dan zal Wallonië gedwongen
zijn zelf ook eerst een regering te vormen.
Daarna kan gekeken worden wat beide
gemeenschappen nog samen willen
doen. Let wel; ik stel de solidariteit niet in
vraag, wel het automatisme van de
'Vlaamse pomp'."

COMMUNAUTAIR
is er een echt te onderschelden
verkiezingsthema?

Vreest u niet dat, wanneer
Vlaanderen het been stijf
houdt, Wallonië zal gaan rondstrooien dat in Vlaanderen allemaal kleine Mllosevic'jes leven?

N. Maes; „Het Blok is er natuurlijk voor
een deel in geslaagd zijn thema's op te
dringen. Behalve dan dat van de Vlaamse
onafliankelijkheid: daarover heb ik nog
geen woord gehoord."
E. Defoort: „Hier past enige zelfkritiek;
de VU streeft naar een zelfbewust
•Vlaanderen dat open en solidair in
Europa en de wereld staat, maar misschien zegt zij dat wel onvoldoende. Als

E. Defoort: „De verwijzingen naar
Milosevic zijn echt demagogisch."
N. Maes: „Het wordt op den duur zelfs gênant voor de Belgicisten; die weten ook dat
wanneer je de Vlamingen om de oren blijft
slaan met zo'n ai^menten, die het op termijn ook wel voor bekeken houden."
E. Defoort: „In die zin is het boekje
'Achter België' van Dirk Achten nuttig. Je
kan over een aantal details weliswaar dis-

cussiëren, maar hij maakt heel duidelijk
dat wanneer wij over het communautaire
spreken, wij dat nog altijd doen in een
Belgische context. Maar die fase is in feite
voorbij."
N. Maes; ,,Ik wil echt wel solidair zijn met
Wallonië en er op een doorzichtige, gestructureerde manier voor zorgen dat die
regio eenzelfde welvaartsniveau haalt als
Vlaanderen, maar voor mij is 'België'
voorbij. Het is niet meer het referentiekader waarin ik de toekomst voor mijn kinderen zie. Europa wordt almaar belangrijker Dat moet nu een echte democratie
worden en een echte unie worden op de
terreinen waar de lidstaten dat willen. Zo
willen wij een unie om aan buitenlandse
politiek te doen. Europa moet niet meer
aan het VS-leibandje lopen."
E. Defoort: „Nog een voorbeeld om aan
te tonen waarom België voor mij voorbij
is: het is zelfs geen efficiënt instrument
meer om resultaatgericht solidair te zijn
met groepen die het moeilijker hebben,
i.e. WaUonië."
N. Maes: „In dat geval zou Vlaanderen
ook moeten kunnen meebeslissen over
Wallonië. Nu moeten we feitelijk akkoord
gaan met alles wat de PS en haar bondgenoten in Wallonië doen. En dat heet
'België'. Vlaanderen heeft zelfs niet de
mogelijkheid om het slecht bestuur in
Wallonië te sanctioneren."

WHISKY EN CAMEMBERT
Het Vlaams Blok dreigt een thema op zich te worden: zo gek
kan je het toch niet bedenken?
E. Defoort: „Binnen de CVP heeft men
plotsklaps ontdekt dat een deel van haar
rechtervleugel wel eens extreem-rechts
zou kunnen gaan stemmen. En wat moet
je denken van die Rerum Novarum-toespraken: dat de christendemocraten vrezen dat ook een deel van de ACV-aanhang
gaat verrechtsen? De VU heeft zich bij het
opstellen van haar programma alvast niet
laten leiden door deze of gene partij. Zij
is vertrokken vanuit haar eigen gedachtengoed. Zo gaat de VU de Europese verkiezingen in onder het motto
'Vlaanderen: lidstaat van Europa'. Niét
omdat de VU zo voor dat staatkundige
denken is, maar zolang Eiu"opa functioneert via lidstaten wil de VU dat
Vlaanderen op een even efficiënte manier
in Europa vertegenwoordigd is als de
400.000 Luxemburgers of de 5 miljoen
Denen."
N. Maes: „Anderzijds wil ik dan weer
geen deel uitmaken van zo'n 'rompEuropa' dat mondiaal niets te zeggen
heeft Vlaanderen moet een Europese lidstaat zijn, met zoveel mogelijk autonomie.
Maar: de materies die men aan Europa
toevertrouwt, die moeten aan een echte
unie worden toevertrouwd, met een democratisch samengestelde regering. Ik wil

niet zo'n Europa dat bepaalt wat er in
whisky en Camembert moet zitten: dat
weten dat de Schotten en Normandiers
zelf wel het beste. Zolang er geen vergif in
zit, hoef ik mij daar, als Vlaming, niet mee
bezig te houden. Maar dat ik niet eens namens Europa kan zeggen wat ik over
Kosova denk, dat vind ik erg!"
E. Defoort- „Hier zie je dat een normale
Vlaams-nationale gedachtengang haast
automatisch leidt naar een grotere context. Terwijl veel mensen de Vlaams-nationalisten verwijten bezig te zijn met hun
eigen parochie, zie je bij ons net het tegenovergestelde! Het Vlaams-nationale
denken is juist een weg naar een bredere
ruimte, mét behoud van ons vertrekpunt
Sommige zelfgeproclameerde progressieve intellectuelen zouden niet liever hebben dan dat het Vlaams-nationalisme een
exclusiviteit werd van een extreem-rechtse opstelling. Dit zou beter passen in hun
ietwat primaire sociologische en politologische schema'tjes. Juist de VU doorkruist
hun simplisme. De VU is op het politieke
schaakbord iedere dag opnieuw het bewijs dat er een Vlaams-nationalisme bestaat dat een opbouwende rol speeh in de
gemeenschap. Natuurlijk heeft het
Vlaams-nationalisme ook andere gezichten, maar een soortgelijke redenering
geldt ook voor pakweg de islam of het socialisme."

ERBIJ?
Stapt de vu mee In de regering
als haar dat wordt gevraagd?
N. Maes: ,,De partij stapt enkel in een regering die beantwoordt aan het VU-programma. Het is duidelijk dat de VU de
Belgische status quo wil doorbreken. De
partij stapt in elk geval nooit in een regering zonder zo'n programma. Nooit.
Mogelijk zal de VU gevraagd worden - de
VLD wil wat Vlaamser lijken, de CVP wat
socialer - maar op dit moment delen wij
natuurlijk de lakens niet uit. Als CVP en
VLD voldoende stemmen hebben dan zullen zij zich van het VU-programma weinig
aantrekken."
E. Defoort: „Dan kan van een regeringsdeelname eok weinig sprake zijn. Je stapt
toch niet in een regering voor het krijgen
van een aantal 'portefeuilletjes'! Je vertrekt vanuit een bepaald gedachtengoed
en kijkt in welke mate je daarvan essentiële onderdelen kan verwezenlijken."
N. Maes: „In een Vlaamse regering zou
de VU dezelfde rol kunnen spelen als
Agalev, zelfs iets minder dogmatisch: de
vernieuwende en ecologische component. De vraag is of je dat moet doen zonder dat er ook op federaal niveau iets gebeurt. Als men ons nodig heeft voor
Vlaanderen zullen we ervoor moeten zorgen dat we ook op federaal vlak de patstelling kunnen doorbreken. Het is niet
voldoende om op 'Waams vlak te partici-

peren en het federale te laten voor wat
het is."
E. Defoort- .,Ki)k naar Jordi Pujol m
Catalonié. In feite hebben hij en zijn partij niets te zien met het centrale beleid in
Madrid, maar hij is bereid zaken op federaal niveau te ondersteunen op voorwaarde dat er essentiële zaken in zijn regio
worden veranderd Dit zijn natuurlijk speculaties, maar de VL' zou daar een voorbeeld aan kunnen nemen "

VOOR WAT ...
Wat krijg ik terug in ruil voor
mijn stem op VU&ID?
E. Defoort: ,,Een efficient engagement'"

Maar - ik ben nog van de OPC wat levert mij dat concreet op?
De CVP en de VLD geven voor
vanaiies en nog wat cheques en
van de SP Is alles echt 'gratis'...
N. Maes: ,Je geeft de helft van je inkomen aan de staat. In ruil daarvoor heb je
het recht op een goed, transparant bestuur. Dat kunnen wij je garanderen. En
je krijgt er meer Vlaanderen voor."
E. Defoort: „Meer Vlaanderen als middel! De VU zit niet, als konijnen gebiologeerd door een lichtbak, te wachten op
'een autonoom Vlaanderen'. Neen, wij
zien 'meer Vlaanderen' als een onmisbaar
middel om te kunnen komen tot een sociaal, democratisch, economisch en cultureel ..."

... paradijs?
E. Defoort: „Neen, neen! Dat besef je
ook."
N. Maes: „Eigenlijk krijg je voor je stem
een normaal land terug. Ik wil aan politiek
kunnen doen zoals een Nederlander,
Duitser of Fransman. Met de W krijg je
een ander soort politiek, een ander aandachtspatroon. Niet zozeer de gevestigde
machten en hun heilige huisjes zullen dan
alles naar zich toetrekken. Je krijgt een
beter cultuurbeleid, een ander onderwijsbeleid. Je krijgt een veel realistischere politiek op het vlak van leefmilieu."

E. Defoort: „Zeker Ik zit hier niet om
Agalev aan te vallen, maar dat belerende
vingert|e altijd. Het zit zelfs in hun slogan'De toekomst is groen!'. Beeld je eens in
dat de VU zou zeggen: 'De toekomst is
geel-zwart!' Mogen er met wat meer kleu' ren van de regenboog zijn waar iedereen
wat accenten inlegt' Het klinkt zo dogmatisch Kijk naar de Duitse groenen- binnen de vijf jaar wilden ze van alle kernenergie verlost zijn. Dat is een interessant
project, want wie weet met wat wij bezig
zijn' Doen dus! Maar zonder sociaal-economische breuk! Het is nooit de kunst om
één iets te realiseren, wél om het te combineren met een andere waardevolle dingen "

MACHT EIM MISBRUIK
Kan je deelnemen aan de macht
zonder erdoor gecorrumpeerd
te raken en tegelijk een goed
overzicht behouden?
N. Maes: „Dat kan je - met de nieuwe wet
op de partijfinanciering - perfect. Je hoeft
als partij niet meer te gaan 'bedelen', de
eerste poort naar mogelijke corruptie. Je
moet ook bij je zaak blijven. Een bekend
minister uit het Waasland heeft me ooit
verteld dat hij als minister veel minder
werk had dan als burgemeester. De administratie heeft liever dat de minister niet
te veel weet. Wie zelf van de belangrijkste
dossiers op de hoogte wil zijn, moet bereid zijn hard te werken en beschikken
over een goed inzicht, zeker in mensen.
Als ik zie hoe in dit land ministers echt
'gemaakt' worden, dan vraag ik me toch
wel af welke kwaliteitsgarantie er is."
E. Defoort: „Het ideeëngoed waar je als
partij voor staat moet - als het er écht op
aankomt - altijd belangrijker zijn dan je
persoonlijk lot. Je moet dat ook niet als
'reine maagd' in een vitrine zetten: 'Kijk
eens hoe puur ik ben!'. Maar je moet bereid zijn om - in overleg met anderen stappen te zetten in de richting van je ideaal. Als dat in moeilijke momenten pri-

meert op je persoonlijk lot, ga je nooit in
zo'n vallen trappen.'
N. Maes- „In België zou de macht moeten
opereren in evenwicht met degene die
haar controleert, i.e. het pariement. Ik
vind dat de manier waarop het parlement
controle dient uit te oefenen zowiezo inhoudt dat het de machthebbers achterna
moet lopen. In België heb je enkel onderzoekscommissies wanneer het gaat over
dingen die manifest slecht gelopen zijn."

Het parlement mag niet eens
vragen de rekeningen van de
NMBS eens na te vlooien...

Nelly Maes:
„De partijen
hebben een
ongelooflijke
flater gemaakt
door sommige
vormen van
communicatie
tijdens de
vendezingen
uit t e sluiten."

N. Maes: „Bijvoorbeeld! Vaak gaat het zo
dat een minister een consultatiebureau
van zijn keuze betaalt om zijn eigen vrienden te laten doorlichten. Waarom is dat
niet in samenspraak met het parlement?"

EERSTE KEUS?
Afsluitend: wat zou er nu na 13
Juni als eerste écht moeten veranderen?
N. Maes: ,,Het onderwijs moet nog verbeteren. Er ontstaat een nieuw proletariaat van mensen die niet meer meekunnen. Dat moet je voorkomen. Vlaanderen
is altijd fier geweest op zijn onderwijs
omdat het tot het beste in de wereld behoorde. Maar het boert achteruit Zeker
het technisch moet beter worden. Nu sturen teveel ouders hun kinderen naar het
ASO omdat ze - niet geheel onterecht vrezen dat hun kind anders te weinig algemene kennis heeft. Ook het beroepsonderwijs moet veel degelijker worden.
Jongeren die schoolmoe zijn, moet een
alternatief worden geboden Zoiets vraagt
een verregaande samenwerking met het
bedrijfeleven."

E. Defoort: „Onderwijs is een essentieel
onderdeel om te komen tot een gemeenschap die integreert. Juist op het moment
dat mensen jong zijn leg je een basis en
geef je hen instrumenten om in die maatschappij in te treden en daar volwaardig
deel van uit te maken. Bij nationalisten
gaat het daarom: je droomt van een gemeenschap die integreert in plaats van
uitsluit. Dat is een ambitie van het
WeH/ Maes, VU-onóervoorzitster. Lijsttrekker
Vlaams-nationale denken zoals het in de
voor het Vlaams parlement In Sint-Niklaas- Erie Defoort, VU-onóen/oorzltter Lijstduwer VU zit en dat geeft me een 'lekker' geDendermoncle. TWeeöe op de vu&lD-lijst voor de kamerlljst In Cent-Eeklo. Voorlaatste voel!"
voor Europa

plaats op de VU&ID-IIjst voor Europa.

(gv)
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rofessor Mieke Van Haegendoren verloor het
vertrouwen in de socialistische beweging.
Voortaan kandideert ze voor VU&ID. In het Vlaams
Marxistisch Tijdschrift legt ze uit waarom.
WIJ zet haar argumenten op een rijtje.

P

• SAMENLEVING

VU&IDkandldate
MIeke van
Haegendoren:
„Het democratisch nationalisme Is
gebaseerd op
waarden die
diepmenselijk
en humaan
zün."

6

De 56-jarige Mieke Van Haegendoren is
hoogleraar aan de faculteit Toegepaste
Economische Wetenschappen van het
Limburgs Universitair Centrum (LUC).
Van Haegendoren is een sociaal bewogen
vrouw, tijdens de woelige jaren I960 koos
ze voor de socialistische beweging. „Naar
aanleiding van de staking tijdens de eenheidswet, de Cubaanse revolutie en de
oorlog in Vietnam." Dat is intussen verleden tijd, de socialistische beweging weigert om op de veranderende maatschappij in te spelen.

DE VEER BRAK
„Ik ben een vurig pleitbezorger van sociaal overleg en de vakbonden vormen een
essentieel onderdeel van de democratie",

zo schrijft Van Haegendoren in het
Vlaams Marxistisch Tijdschrift (juni
1999). Toch gaf ze enkele jaren geleden
haar lidmaatschap van het socialistische
Algemeen Belgisch Vakverbond (ABW)
op. „De druppel die voor mij de emmer
deed overlopen was een zoveelste spoorstaking. Ik wist niet wat ik me nog bij 'solidariteit' moest voorstellen. Wie was solidair met wie? De niet-stakers met de reizigers. Wie voerde strijd tegen wie? De stakers tegen de reizigers. En in de openbare sector verdedigt men het 'statuut', met
als gevolg dat steeds meer contractuelen
met minder sociale rechten worden aangeworven. Dat zijn vooral vrouwen en

•

werknemers in nieuwe beroepen en sectoren te richten."
Nadat de professor het ABW de rug had
toegekeerd, zond ze ook haar SP-lidmaatschapskaart terug. „De veer brak na de
uitspraak in het Agusta-schandaal en de
wijze waarop de SP hierop reageerde. De
partij ontving geld van een wapenhandelaar, deelde het uit aan bevriende arrondissementen en politici om hun kiescampagne te voeren. Toen ze hiervoor veroordeeld werd, verklaarde ze doodleuk:
we gaan over tot de orde van de dag en
wie nog vragen heeft, is een onbenul of
een kreupel paard." Overigens, aldus Van
Haegendoren, ontbreekt het de SP aan

Waarom ik voor

VU&ID kies

jongeren. Dat heeft niets meer te maken
met solidariteit, wel met specifieke
groepsbelangen." Overigens weigert het
ABW met de gewijzigde arbeidsverhoudingen rekening te houden. ,,Het ABW
heeft zeer veel moeite om zich tot nieuwe

moed om het bouwwerk van de Sociale
Zekerheid aan de behoeften van de 21ste
eeuw aan te passen. Dat heeft veel, zoniet
alles vandoen met de belangen van de
zuilen. Het resultaat is een conservatief
en inefficiënt beleid. „De SP maakt van

Tfaditonelen verhinderden vleesinspectie
De consensus die CVR SP en VLD nu bereiken over de oprichting van een onafiiankelljl<e voedselinspectiedienst komt rijkelijk
laat. Ik had geen dioxinekippen-schandaal
nodig om de wantoestanden in de voedselproductie aan te klagen De wijze waarop de traditionele politieke partijen nu de
strijd voor gezond en veilig voedsel en een
meer duurzaam landbouwbeleid proberen
te recupereren is erg bedenkelijk.
Reeds sinds 1988 stelde ik in talloze persconferenties en in twee boeken die ik met
mijn medewerker Bart Staes schreef, m.n
'De hormonenmaffia' (1993) en 'Het vlees
Is zwak' dn 1996), dat dit land absoluut behoefte heeft aan een eengemaakte en gedepolitiseerde multidisciplinaire voedselinspectiedienst, waarin behalve de bestaande inspectiediensten van Landbouw en
Volksgezondheid ook vertegenwoordigers
van de Bijzondere Belastingsinspectie, misdaadanalisten, criminologen, juristen en
een magistraat de voedselveiligheid in alle
mogelijke aspecten opvolgen De leden
van deze inspectiedienst dienen te worden
losgekoppeld van hun oorspronkelijke administratie en krijgen politionele bevoegdheden. De Volksunie diende ter zake diverse malen concrete voorstellen in
Het klopt dat Louis Tobback in de periode
1991-1995 een poging deed om zo'n inspectiedienst tot stand te brengen (lees
ter zake hoofdstuk 'Tobback wil wel' in 'De
hormonenmaffia'). Het klopt echter evenzeer dat de CVP en de Boerenbond dwars
gingen liggen. De SP liet bijgevolg deze eis
vallen, ook bij de regeringsonderhandel in-

nalatigheid die politiek bestraft moet worden én waarvoor de hele regering, eersteminister Dehaene incluis, politiek verantwoordelijk IS.
Had de regering de Kamer van
Volksvertegenwoordigers gevolgd dan had
men kunnen voorkomen dat er met alleen
een gebrek aan coördinatie en communicatie tussen de administraties en de kabinetten van Landbouw en Volksgezondheid
had plaatsgevonden, maar dan had men
ook kunnen zorgen voor een betere communicatie tussen de federale overheid, de
Europese overheid, de verbruikers en de
vertegenwoordigers
van vleesindustne en
Jaak vandemeulebroucke: „Het wordt tijd dat aan
disthbutle.
Dit
schuldig
verzuim zorgt uit'La guerre des cabiriets' een einde komt!"
eindelijk voor een miljardenverlles
De nieuwe regenng moet er zich toe engen van 1995. Meer nog: toen het voorstel
gageren om binnen de zes eerste maanopnieuw ter sprake kwam In de Kamer (noden van haar bestaan de totaliteit van opvember 1996) was de SP samen met CVP
drachten die het federale pahement tijPSC en PS hoofdindiener
(Louis
dens de vorige legislatuur stemde te realiVanvelthoven was eerste-indiener) van
seren. Het wordt tijd dat er nu ook eens
een amendement dat de noodzakelijke
een einde komt aan 'La guerre des cabieenmaking van de voedselinspectiedienst
nets'
op de lange baan schoof Ook de VLD gaat
niet vrijuit, zij ontdekt nu pas dit thema.
Wie er de parlementaire annalen op naleest zal merken dat ziJ op geen enkel
ogenblik enige rol van betekenis in dit dossier speelde.
De cruciale vraag is waarom de regering,
als uitvoerende macht, de opdrachten (die
ovengens ruimer en veelomvattender
waren dan de loutere oprichting van een
eengemaakte inspectiedienst) die de
Kamer van Volksvertegenwoordigers haar
reeds in 1996 gaf, niet uitvoerde. Dit is de

Tenslotte pleit Ik ervoor, teneinde de oorlog tussen Landbouw en Volksgezondheid
te overstijgen, naar het voorbeeld van wat
er gebeurde binnen de Europese
Commissie na het uitbreken van de gekkekoeien-crisis, op de geëigende niveaus een
departement Consumentenbeleid en
Voedselveiligheid op te richten.

bescherming betutteling, van een trampoline een hangmat." De professor haalt
verder bijzonder zwaar naar de manier
waarop de SP intern werkt. Het intellectuele debat wordt er beheerst door tabellen en cijfers. Van creatief denken is er
nauwelijks sprake. De inbreng van de burger, de vrijwilliger, de onbaatzuchtige militant wordt geenszins gewaardeerd. De
SP is een partij van professionals, parlementairen en vertegenwoordigers van
zuilorganisaties. ,,Werknemers uit de
privé-sector zijn een zeldzaamheid in het
militantenkader van de SP Dat leidt tot
een onoverbrugbare kloof met de kiezers.
De partij is bovendien bijzonder vrouwonvriendelijk."

DROMEN
Mieke Van Haegendoren ziet fundamentele verschillen tussen SP en VU&ID. „De
discussies binnen VU&ID ademen een
heel andere sfeer uit: niet fnuikend, maar
open, op het anarchistische af. Er kan nog
gedroomd worden. Misschien is dit wel
de essentie. De SP droomt niet meer,
maar teft en herteh." Met VU&ID stelt Van
Haegendoren het immobilisme van de
huidige regering vast. „Er zijn binnen de
regering genoeg knappe koppen, maar
onoverkomelijke bezwaren om plannen
uit te voeren." De professor stipt het
voortdurend gehakketak tussen de gemeenschappen als belangrijkste oorzaak
voor het non-beleid aan. „Omdat er geen
nationale partijen bestaan, zijn compromissen tussen de taalgemeenschappen
electoraal niet lonend. Alleen al om deze
reden kan België niet anders dan naar
een confederale staat evolueren." In tegenstelling tot heel wat andere, zogenaamd progressieve academici, is Van
Haegendoren er vast van overtuigd dat
slechts één traditionele breuklijn aan invloed heeft gewonnen: ,,Deze tussen
Vlamingen en Walen." Voor Van
Haegendoren is er dringend nood aan
meer homogene bevoegdheidspakketten.
„Wat we zelf doen, doen we soms beter.
Ik denk aan het onderwijs en aan de reorganisatie van de Vlaamse administratie."
Mieke Van Haegendoren neemt de tweede plaats in op de VU&ID lijst voor het
Vlaams parlement in Limburg en de 1ste
opvolgersplaats voor de Senaat. Treedt de
pientere vrouw in de voetsporen van haar
vader, gewezen VU-senator Maurits Van
Haegendoren? „Voor mij is het democratisch nationalisme er één zonder vlag en
wimpel. Het is bescheiden, individualistisch, ironisch, gastvrij. Het is begaan met
de leefbaarheid van onze steden en dorpen. Het is gebaseerd op waarden die
diepmenselijk en humaan zijn. Wat mensen aan elkaar bindt, is niet in de eerste
plaats de sociale klasse, maar de concrete
gemeenschap waarin ze leven."

Jaak Vandemeulebroucke,
gewezen Euro-parlementsild
(evdc)
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aymond Goethals is een wijze. De Brusselaar mag
dan voor een stuk voetbalfolklore versleten
worden, wanneer hij zijn mond opent is het verstandig te
luisteren. Hij heeft in de voorbije maanden nooit zijn
steun verleend aan de scherpschutters die de loop van
hun geweren op Georges Leekens richtten.

R

Raymond Goethals is een nuchter man:
,Je moet eerlijk blijven. We hebben niet
veel. De nationale ploeg speelt niet goed
en verliest vaak. Dat is waar maar in voetbal kan veel snel veranderen. Het volstaat
dat er een paar goede resultaten worden
neergezet, met of zonder geluk, en het tij
kan keren. Overigens is Euro 2000 ondanks alles nog veraf en er zijn goede jongeren in aantocht. Leekens kan nog altijd
terugvallen op Nilis en konsoorten. Die
moet hij niet uitproberen. Hij weet wat ze
waard zijn. Het kan volgend jaar in juni allemaal nog best meevallen. Geduld. In
Azië kan er weinig misgaan. Niemand
heeft nog verwachtingen. Dat is het moment. Vooral omdat de tegenstanders
niets voorstellen."

VERSTANDIG AANLEGGEN
Raymond kreeg dus weer gelijk. De zo
bekritizeerde en vervloekte Azië-trip kan
achteraf een keerpunt blijken. Peru, Japan
en Zuid-Korea wegen inderdaad niet
zwaar maar de Rode Duivels bekampten
ze wel met hun tweede ploeg. Met jongeren en spelers van tweede garnituur die
niets te verliezen maar alles te winnen
hadden. Die hebben zich voor honderd
percent gegeven, stelden geen eisen en
verwierven behoorlijke
resultaten.
leekens werd geen wonderdoener, zeker
niet, maar zijn positie werd wel comfortabeler Tegenover de critici van de Waalse
pers en tegenover de spelers die om terechte en gezochte redenen verkozen
thuis te blijven. Dat de basis zeer breed is
- de meeste Rode Duivels ontlopen elkaar
nauwelijks in aanleg en toewijding - en
de top erg smal - er zijn maar weinig
voetballers in België die nog het verschil
kunnen maken - heeft ook voordelen. De
bondscoach kan zich moeilijk onomstotelijk vergissen en daardoor zal met de tijd
zijn greep op de groep vergroten. Als
Leekens het nu verstandig aanlegt haalt
hij Euro 2000 wel en dat was een maand
geleden verre van zeker

LIERSE
Het klopt ook dat er goede jongeren in
aantocht zijn. Lierse won tot vreugde van
elke rechtgeaarde voetballiefhebber de
beker van België. In de finale veegden de
beloften van Walter Meeuws de vloer aan
met Standard. De Rouches, die wel een
paar basispionnen misten, werden overspeeld. Ivic werd nog grijzer Het Waalse
voetbal, dat al zolang naar eremetaal en
wederopstanding hunkert, kon de vernedering nauweüjks sUkken. Het deed zichtbaar pijn. Lierke Plezierke ging twee jaar
na de landstitel opnieuw uit de bol en op
het Lisp maakt men zich sterk dat het d
aar niet zal bij blijven. De bestuurders
slaagden er immers in de jonge spelers
aan de club te binden. De leegloop werd

deze keer voorkomen. Normaal moet
deze spelersgroep nog een stuk kunnen
verbeteren, de progressiemarge schijnt
groot, de maturiteit zal met de tijd groter
worden. Kenners beweren dat er in Lier
een nieuwe kampioenenploeg in de maak
is. Of het zo'n vaart loopt durven we niet
voorspellen. Maar met Lierse kan ook de
nationale ploeg groeien. Lierse kan ook
vele ogen openen. De successen worden

Ferguson worden vergeleken. De Engelse
competitie is oneindig zwaarder, moeilijker en slopender. Manchester United
slaagde waar Leeds United en Liverpool
eerder faalden Meer, niemand geloofde

Invallers beter
behaald met een spelersgroep waarin de
eigen jongeren talrijk en de buitenlanders
zeldzaam zijn. De omgekeerde wereld
dus.

BUITEN CATEGORIE
Manchester United heeft „the treble" gerealiseerd. Landskampioen, bekerwinnaar
en triomfator in de Champions League.
Celtic, Ajax en PSV deden het de
Mancunians voor maar de prestaties van
de toenmalige Schotse en Nederlandse
landskampioenen kunnen en mogen ook
niet met de stunt van de ploeg van Alex

dat „the treble" mogelijk was. En toch.
We weten het. de goden waren United
goedgezind maar geluk moet worden afgedwongen, moet worden verdiend. Op
weg naar de drieslag stonden de Reds
meer dan eens op de rand van de afgrond. In de bekermatch tegen Liverpool
werd in de laatste honderd seconden een
0-1 achterstand in 2-1 winst omgebogen.
Zoiets kan maar één keer heette het. Tot
in de slotminuut van de halve finale om
de FA-cup Arsenal bij 0-0 tegen tien
Mancunians een strafschop mocht
nemen. Schmeichel stopte het schot van

Bergkamp en in de verlenging maakte
Giggs het doelpunt van het jaar Het slot
van de finale van de Champions League
was bloedstollend 89 minutene lang gaf
Bayern Munchen de indruk de wedstrijd
niet te kunnen verliezen. Het stond 1-0
voor, het had tegen het doelhout geschoten en het maakte al feestgebaren richting
supporters toen Sheringham eerst en
Solskjaer nadien toesloegen. Nog voor
het einde van de reglementaire speeltijd
lag Munchen k.o tegen het veld. Die laatste twee minuten waren wel de meest bewogen van het bijna vijftigjarige Europese
avontuur van de landskampioenen. De
laatste twee minuten van de laatste finale
in de twintigste eeuw waren ook de meest
dramatische, de meest emotionele. Zij
werden ook mogeüjk gemaakt door twee
van de grote Europese clubs. Clubs buiten categorie. We zullen het er nog vaak
over hebben.
Olympos

Raymond
Goethals wist
het: Euro 2000
valt best mee.
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Donkere dagen
Het is volop lente en de dagen lengen In deze
penode van het jaar is er meer iiclit dan ooit
maar deze vaststelling geldt niet voor de wielersport integendeel. Het veloke beleeft nog
enkel zwarte dagen Het klassieke voorseizoen
weekte nochtans groot enthousiasme los Het
scheen niet meer stuk te kunnen. Onze wielersport had zich weer opgericht Frank
Vandenbroucke meldde zich als een kampioen bulten categorie We schenen voor
jaren goed te zitten. Tot het Franse gerecht er
zich mee moeide en toesloeg. Frank
Vandenbroucke was in de fout gegaan en dan
drukken we ons nog voorzichtig uit. L'Equipe
diende 's lands trots een eerste mokerslag
toe. De in het Franse sportblad geuite beschuldigingen moeten nog wel officieel worden bevestigd maar niemand twijfelt er aande veelbelovende crack uit Pioegsteert nam
zijn toevlucht tot ongeoorloogde middelen.
De droom aan diggelen en de wielerliefhebbers een illusie armer. Vandenbroucke zelf liet
zich op geen onvertogen uitspraken betrappen. Een eventuele schorsing zal hard aankomen maar hij is bereid te boeten voor zijn 'onvoorzichtigheid en naïviteiten'.
HELP!
We waren nog aan het bekomen van de emotie toen vanuit Italië werd gemeld dat rozetruidrager Marco Pantani uit de Giro werd gesloten Bloedonderzoek verraadde een te
hoge hematocrietwaarde; 52. Dit kan wijzen

constataties, die op zich nog geen enkele zekerheid bieden.
Rijst de vraag wat we in de Tour nog allemaal
zullen moeten beleven. Weinig wijst erop dat
de onderzoeksrechters de grootste wieierwedstrijd van het jaar ongemoeid zuilen laten.
Integendeel. Ook Jean-Marie Leblanc is op zijn
hoede. Hij realiseert zich dat een aantal sterke
wielerformaties zeer waarschijnlijk uit de
Ronde zullen wegblijven in Spanje is de
geestdrift voor 'la fête de juiilet' flink bekoeld.
Niemand staat te springen om begin juli naar
Bretagne af te reizen In Italië is het enthousiasme nauwelijks groter en er moet worden
afgewacht hoe op de gebeurtenissen rond
Pantani zal worden gereageerd. Wie de toekomst overziet kan niet anders dan Jan Ullrich
een tweede Tourzege voorspellen. Hij dreigt
Met de uitsluiting van Marco Pantani kreeg de wiete
zuilen winnen - indien zijn hematocnetlersport opnieuw een dreun.
waarde tenminste niet boven vijftig klimt- bij
gebrek aan tegenstanders Maar we moeten
op het gebruik van Epo. Een sportieve aarder wel aan toevoegen dat we vorig jaar rond
beving op het Apenijns schiereiland. De zodeze tijd precies hetzelfde geloofden. De wieveelste aanslag op de geloofwaardigheid van
lersport respecteert niet altijd de logica.
de wielersport. Pantani, die vorig jaar de Tour
Daann schuilt voor een stuk haar kracht. De
sportief,,redde", is dus geen haar beter (en
andere
levensbron wordt gevoed door de
vermoedelijk ook met slechter) dan zijn tewielerliefhebbers die de schandalen schijngenstanders. Heel waarschijnlijk is het ganse
baar stoïcijns naast zich neerleggen
peloton in hetzelfde bedje ziek Dat beseft
ook UCI-voorzitter Hein Verbruggen toen hij De vraag blijft of hun incassehngsvermogen
grenzeloos is. Wellicht wei want ze moeten nu
de overheid om hulp smeekte. Het gebruik
wel heel veel slikken.
van Epo is nauwelijks op te sporen. Het wordt
In het beste geval verraden door zijdelingse

Olympos
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Gustaaf Van der Biest
overleden

VU&ID

in het straatbeeld
VU&lD-militanten waren, al dan niet in aanwezigheid
van een 'boegbeeld', zowat overal in het
Vlaannse straatbeeld.

Gustaaf Van der Biest (1937-1999) uit het
Oost-Vlaamse Zandbergen zal ons altijd
bijblijven. Niet dat hij zo'n uitzonderlijke
politieke figuur is geweest maar omdat hij
letterlijk slachtoffer van zijn Vlaamse overtuiging is geweest. Gustaaf is zaterdag 22
mei in zijn dorp aan de Dender begraven.
Onder ruime belangstelling, want Gustaaf
was een geliefd iemand. De kerk van
Zandbergen was te klein, de dienst sereen
en de geliefde liederen Vaarwel mijn
broeder, Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen en Lied van mijn land werden volmondig meegezongen. Op het einde
klonk de Vlaamse leeuw. De secretaris van
de plaatselijke Davidsfondsafdeling, waarvan de afgestorvene sinds 1954 lid was en
sinds twintig jaar bestuurslid, sprak een
ontroerend in memoriam uit.
NYLONKOCELS

Zoals hierboven op de markt van Dendermonde naar Bert Anciaux
en zijn pioeg een steuntje l(regen van Dendermondse en
Lebbeeiae n}andatarissen.

In het Hageland was het tend/daat Robert Janssens die de Idezer
In een adem liet weten dat de wandelweg tussen Scherpenheuvei
en Zichem door de VU beschermd werd.

Na hun actie op de Sinicsenfeesten te Kortrijk rusten de VU-kandidaten Lieve Vanhoutte, Hilda Douchy-Comeyne en Ceert Bourgeois
even uit.
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Wij hebben Gustaaf Van der Biest leren
kennen na de spectaculaire betoging in
Komen. Op zaterdag 29 september 1979
stapten zo'n 3.000 VU-militanten vanuit
Wervik richting Komen om er voor de
Vlaamse kinderen van het kanton Nederlandstalig onderwijs te eisen. De stoet,
aangevoerd door voorzitter Vic Anciaux
en een schare VU-parlementsleden, werd
opgehouden aan de grens met Komen,
een beek, ter hoogte van het kerkhof dat
langs de spoorweg Wervik-Komen uitgestrekt ligt. De betogers werden er door
friese ruiters tegengehouden, daarachter
op het grondgebied van Henegouwen
stonden rijkswachters opgesteld. De
agressiviteit die zij uitstraalden hitste de
betogers zo op dat krachtige tussenkomst
van voorzitter Anciaux nodig was om de
gemoederen te bedaren. Ondertussen
probeerden betogers via de spoorweg het
centrum van Komen te bereiken. Dit was
voor de gendarmes het sein om zwaar uit
te halen. Aangevuurd door de kreet:,,
Tirez a tir tendu, nom de Dieu!" mikten
zij met nylonkogels op de betogers. Wij,
die de gebeurtenissen vanop Komens
grondgebied volgden, waren niet de enigen die de aansporingen noteerden, ook
Serge De Waersegger van Le Soir hoorde
het bevel en bracht het verhaal onverbloemd in zijn krant. De kogels floten de
betogers rond de oren, zij zochten dekking achter de zerken maar de gendarmes
hadden zich tussen de graven, op Werviks
grondgebied, verspreid. Alsof dat nog niet
genoeg was spoorde een in burger geklede man zijn troepen aan met de kreet
„Tirez a hauteur d'homme!" Stukken graniet vlogen in het rond, ongelukken konden niet uitblijven. Zo werd Gustaaf Van
der Biest in de schouder getroffen.
De Zandbergenaar vertelde achteraf niet

zo'n moedige te zijn, hij stond ruim vijftig
meter van de schietende gendarmes buiten de gevarenzone opgesteld. Net had
hij horen roepen:„Pas op, ze schieten!" of
hij voelde een klop op zijn schouder „als
van een hamer". Gustaaf tastte op die
plek die vlug warm werd en nat:... bloed!
Toen we hem twee dagen later in zijn woning te Zandbergen bezochten deed hij
ons zijn verhaal nog eens over, het verscheen in ons weekblad samen met drie
foto's: die van hem, van een doorzeefde
megafoon en van gendarmes die traangasgranaten naar betogers schieten, op
manshoogte.
AANGEKONDIGD
Van der Biest werd verzorgd door de
Wervikse dokter Mahieu die in bijzijn van
Vic Anciaux het projectiel verwijderde, hij
stelde vast dat het een nylonkogel betrof
De dokter bevestigde dat een goed gemikte kogel de dood tot gevolg kan hebben. De kranten, ook de Franstalige,
schreven dan ook terecht dat het hier om
„een poging tot doodslag" ging.
Even schandalig als de feiten is de voorgeschiedenis van dit optreden. Na de kabinetsraad van vrijdag 28 september had
eerste minister Wilfried Martens verklaard ,,dat aUe maatregelen zijn getroffen om in Komen te orde te handhaven"
en dat er „strikt de hand zal gehouden
worden aan het samenscholingsverbod."
De premier had dit met zo'n overtuiging
gezegd dat Gazet van Antwerpen 's anderdaags boven de verklaring van Martens
titelde: „Schietensklaar!"...

Het draait soms raar, maar tussen de aan
Martens toegeschreven oproep ,,Geef ons
wapens!" (1963) en zijn ferme opdracht
tot ordehandhaving in Komen (1979) ligt
een pijnlijke paradox!
OVERTUIGING
Maar goed, wat de toen 42 jarige onderstationchef Gustaaf Van der Biest is overkomen, staat voor altijd geschreven op
een zwarte bladzijde in het geschiedenisboek van België. Een terechte Vlaamse eis
kracht bijgezet door een toegelaten betoging die voortreffelijk geleid werd, liep uit
de hand toen Franstalige gendarmes het
bevel kregen te schieten met de bedoeling
te treffen. Zelden werden dergelijke brutaliteiten in woord en daad zo schaamteloos vertoond, daarover bestaan voldoende getuigenissen ook aan Franstalige kant.
Hoe Gustaaf Van der Biest zijn overtuiging
gestalte heeft gegeven werd op de begrafenis door plaatselijk DF-secretaris/otew
Verstockt kernachtig uitgedrukt:,. Je zong
mee op vele Vlaamse Zangfeesten, je miste
geen enkele IJzerbedevaart, je richtte in
Zandbergen de VU-afdeling op, je maakte
bij de NMBS van Hérinnes-les-Enghien...
Herne bij Edingen, je deelde mee in de
klappen in Voeren en in de kogels in
Komen, je stond aan de wieg van het DF
Zandbergen-Grimminge; je was een fiere,
grote Vlaming, in hart en nieren."
Kortom, dit was het leven van een flamingant die gedaan heeft wat hij meende
te moeten doen. En die daarom onze eerbied verdient.

VU-verkiezingsfonds '99
Vorige weel< 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 konnen we tot 68 499 fr i p v 75 899.
Waarvoor onze excuses!

Totaal vorige lijsten

161.999+ 100 FF

Kurt Wuiiaert, Marke
Paul De Vlsscher, Hannme

1.000

Petrus Beeckman, Mortsel. . ..

1.000

Maria Goossenaerts, Gent

1.000

E. Clerebaut, Geraardsbergen..

1.000

Carol Vandoorne, Veurne ... .

2.000

Elisa Vanhorenbeeck, Hofstade.

3.006

Totaal zesde lust

9.506

Algemeen totaal

171.505+ 100 FF

* 435 -0271521-01 van Volksunie te Brussel met vermelding: VU-verklezingsfonds '99.
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De laatste stemproeven
Ook in de voorlaatste week voor 13 juni
gingen in scholen debatten door, deze
week ontvingen wij cijfers uit Hasselt,
Schoten, Sint-Niklaas en twee maal uit
Aalst.

LUNCH-DEBAT
In de hotelschool te Hasselt ging het politieke debat gepaard met een lunch, wat
gezien de aard van de school een bijna
voor de hand liggende combinatie was.
Niet minder dan 250 leerlingen namen
deel aan debat en stemmingen. Omdat zij
op 13 juni voor het eerst echt naar de
stembus gaan, krijgt hun stemproef toch
wel enig aanzien. Namens VU&ID nam
Frieda Brepoels aan de debatten deel.
De stemming gaf in eerste ronde volgende uitslag: VU&ID 20%, SP 18,3%, VLD
15,4%, CVP 9,7%, Agalev 8,6%, Vlaams
Blok 8,6%, anderen 7,4%, blanco 6,3% en
5,7% ongeldig.
Na het debat werd een tweede stembeurt
gehouden met als resultaat: VU&ID
28,64%, VLD 16,99%, SP 12,62%, Agalev
10,67%, CVP 10,19%, Vlaams Blok 9,7%,
anderen 5,8%; blanco 1,4% en 3,8% ongeldig.

SCHOTEN
Ook in het atheneum te Schoten ging een
debat met stemming door, de 137 leerlingen konden er luisteren naar woordvoerders van alle partijen en nadien hun stem
uitbrengen. Voor VU&ID trad Koen
TSijen in het strijdperk.
Hier de uitslag:
SP 19%, VU&ID
17,5%,VLD en Agalev elk 14,6%, VI. Blok
12,4%, PVDA 10,9%, CVP 5,8%,Vivant
3,6%, SoLiDe en PNPb elk 0%.

SINT-NIKLAAS
In de Broederschool te Sint-Niklaas werd
een „anonieme en verplichte" stembeurt
gehouden. Die volgde op een politiek
debat de dag ervoor en waaraan vertegenwoordigers van de zes grootste Vlaamse
partijen deelnamen. Daarbij dienden de
politici te antwoorden op vooraf door de
leerlingen gestelde vragen. Elk van de 162
leerlingen van het vijfde en zesde jaar van
de humaniora-afdeling kreeg een oproepingsbrief
Hier de uitslag: Agalev 23,3%, VU&ID
20,1%, VI. Blok 17,6%, VLD 12,6%, SP
10,7%, CVP 8,2%, PvdA 4,4%, Vivant 1,9%,
SoLiDe 1,3%, PNPb 0%.
Namens de alliantie nam Lieven
Dehandschutter aan het debat deel.

AALST
In het Sint-Maarteninstituut te Aalst werd
de zaak bijzonder ernstig aangepakt, het
ging dan ook om ongeveer 500 leerlingen
van 17,18 jaar Zij waren door middel van
lessenreeksen en informatie in de bibliotheek goed voorbereid. Aan het debat
werd namens VU&ID deelgenomen door
Bert Anciaux. Er gingen maar liefst vier
stemmingen door.

KLEUR BEKENNEN
Op het einde van deze reeks uitslagen bij
schoolgaanden enkele bedenkingen. Het
ging hier teUcens om vrijblijvende peilingen, die vaak 'gekleurd' werden door de
krachtdadigheid waarmee deze of gene
kandidaat zijn gehoor wist te overtuigen.
Vele leerlingen mogen zondag nog niet
naar de stembus, wat niet wil zeggen dat
het gebeuren ze niet interesseert. VU&ID
scoorde vrij goed, wat hoopvol is voor de
toekomst. Enkele schooldirecties heten
de alliantie-woordvoorders schriftelijk
weten opgetogen te zijn over hun medewerking en wensten ze voor 13 juni een
even goede uitslag.
Tot slot wezen de leraren die het initiatief

tot de schooldebatten namen geprezen,
brede informatie geven is een noodzaak.
In dat verband citeren we graag directeur
Soufflet van het Technisch Instituut
Heilige Famiüe te Ieper:„Een aantal van
de leerlingen moet straks voor de eerste
keer naar de stembus. Kiezen is niet onbelangrijk, nu moeten ze kleur bekennen.
Iemand zei ooit: inspraak zonder inzicht
leidt tot uitspraken zonder uitzicht. Om
die situatie te vermijden willen wij de jongeren voorlichten en inlichten."

Voor het Vlaams Parlement: VU&ID 27%,
VLD 26%, VB 17%, Agalev 12%, CVP 8%,
SP 3%, Overige 4% en 2% blanco.
Voor de Senaat: VU&ID 25%, VLD 23%,

SAMEN VERNIEUWEN

Pamfiettenactie
dioxineschandaal
aan alle grote Vlaamse stations
vrUdagmorgen 11 juni a.s. van 6u30 tot 8u30
bevolking hier nu aan te herinneren.
Vrijdag voert VU&ID een blitsactie
rond de dioxinevergiftiging VU&ID
zal de misdadige nalatigheid van de
CVP-SP-regering en de late bekenng
van de traditionele partyen aanklagen Tusseri 6u.50 en 8u.30 zullen
aan de belangrijkste stations pamfletten verdeeld worden. Wil u hieraan meewerken dan kan u voor
meer informatie terecht op uw arrondissementeel secretariaat of bij
de provinciale bewegingsverantwoordelijken op het algemeen secretariaat (tel. 02/219 49.30).

De -18-Jailgen
van nu zUn de
kiezers van
morgen.

(mvl)

zoekertle
De VU-afdeling van Meise-Wolvertem
heeft een 20-tal vu-zelfklevers en leeuwenstikkers (beide 35 x 35 cm) te
koop. Geïnteresseerden gelieven contact op te nemen op tel. 02/269.90.04
of 02/269.54.55.

Hier de uitslag. Voor de Kamer: VU&ID
28%, VLD 20%, VB 16%, Agalev 13%, CVP
11%, SP 3%, Overige 7% en 2% blanco.
Voor Europa: VU&ID 38%, VLD 22%, VB
14%, Agalev 12%, CVP 8%, SP 3%, Overige
2% en 1% blanco.

VU&ID

Sinds het uitbreken van het dioxineschandaal zitten de traditionele partijen met een ei. De kwaliteit van het
voedsel was jarenlang geen prioriteit
voor hen. Maar nu zijn CVR VLD en
SP er ais de kippen bij om de oprichting van een ééngemaakte
voedselinspectie te beioven. „Rijkelijk iaat", reageerde Jaak Vandemeulebroucke. Samen met zijn trouwe
medewerker Bart Staes en mensen
ais Flor Van Noppen vocht hij jarenlang een moeilijke strijd voor gezond voedsel Denkt u maar aan het
hormonendossier. Het is goed de

VB 17%, CVP 14%, Agalev 11%, SP 5%,
Overige 3%, Blanco 1%.
Ook in de Handelsschool van het KTA te
Aalst ging een debat met stemming door,
hier was het Nelly Maes die de standpunten van de alliantie verdedigde. Er namen
426 'stemgerechtigden' aan de peiling
deel. Hier de uitslag. VU&ID 37%, VLD
18%, VB 11%, Vivant 9%, Agalev 7%, SP
7%, CVP 6%, PvdA 1%, Blanco 5%.

OOST-VLAANDEREN
DO. 10 Juni LANDEGEM: Voordracht
over „Actief Burgerschap" door Hllde
Houwen. Om 20u. in zaal Kameleon,
Landegemdorp 15. Toegang gratis. Org.:
FVK-Rodenbachfonds O.-VI.
Do. 10 Juni DEINZE: Geleld bezoek
aan
de
nieuwe
brandweerkazerne.
Inschrijven op voorhand bij Wllly Lowie,
09/386.67.47. Org.: VWC-Delnze.
Di. 15 Juni IMINOVE: Paul De Ridder
over „Geschiedenis van Brussel". Om 14u.30
in buurthuis te Pollare, Hoogstraat 204. Org.:
WVC-Ninove.
Za.
19 Juni GAVERE: 17de
Zomerbarbecue. Vanaf 19u.30 in zaal Nova,
Steenweg 8 te Asper. Aperitief met hapjes,
scampi's, varkensham, dessert (600 fn, -18].
300 fr). Inschrijven vóór 17/6 bij bestuursleden. Org.: vu-Gavere.

WEST-VLAANDEREN
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-arrKRT.
Za. 12 juni DEERLiJK: Herdenking
van R. De Clercq. Om I9u. aan het grafmonument aan de St.Columbakerk te Deerlijk.
Met korte toespraak, R. De Clercqliederen,
bloemenhulde en prijsuitreiking wedstrijd
Deerlijkse scholen. Org.: Ic Dien Deerlijk.
zo. 13 Juni ROESELARE: VU&IDOverwlnningsfeest. Vanaf 19u. Gezellig samenzijn met natje, droogje en TV; In 't Laag
Plafonds, Noordstraat 211.
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zo.
13 Juni IZECEIW: VU&IDOverwlnningsfeest. Vanaf 19u. In het Vlaams
Huis op de Korenmarkt.
Zo. 13 Juni KORTRIJK: VU&IDOverwlnningsfeest. Vanaf 19u. In het
Trefcentrum Westflandria In de Graaf Gwijde
van Namenstraat 7.
Zo.
13 Juni TiELT: VU&IDOverwinningsfeest. Vanaf 19u. in pub Sir
Oliver op de Markt.
Di. 15 Juni BRUGGE: VWG-Brugge
Centrum bezoekt Plantentuin te Meise en
het China museum in Scheut. Vertrek om
8U.15 achterkant station. Info en Inschrijven,
bij het bestuur
•
Di. 15 Juni IZEGEiVl: Dagultstap naar
Hasselt en Alden Blezen. Info bij Lucien
velghe, St. Rafaëlstraat 2, tel. 051/30.69.06.
Org.: WVG-lzegem.

LIMBURG
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-Umburg. Info: Van
Elderen (011/68.76.47).

ANTWERPEN
za. 12 Juni WOIMIMELGEIM: Braadfeest van KK Jan Puimège i.s.m. reisclub
Tirol. In de Kastanjelaan 4 te Wommelgem.
Info: 03/353.68.94.
zo. 13 Juni EDEGEIVI: Wandeling in
Zandhoven. Samenkomst Kerkplein Elsdonk
om 13U.30. Org.: FW-Edegem.
za. 19 Juni KALMTHOUT: Familiebezoek aan het Suske en WIske-museum, In
de voormalige
woning
van
Willy
Vandersteen. Inkom 100 fr. ,7-14j. 50 fn
Inschrijven en info bij Juliette, 05/666.40.86.
Org.: FW-Kalmthout.
Vr. 19 Juni BERCHEiW: Kroegentocht
met gids. Samenkomst om I9u.45 aan het
standbeeld
van
Willem
Elsschot,
Mechelsepleln. Vertrek om 20u. Einde om
24u. Deelname 600 fr (gids + drankjes).
Org.: FW-Berchem.
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straatonderzoek bij Jongeren
Leerlingen van het zesde jaar deden in
Aalst een straatonderzoek, daarbij legden
ze jonge voorbijgangers enkele politieke
vragen voor en kregen welgeteld 162 antwoorden. Niet veel, toch willen we vraag
en antwoord van naderbij bekijken.
Zo'n 53% van de ondervraagden vindt de
stelling „dat politici corrupt zijn" juist,
40% min of meer, 7% gelooft de stelling
niet.
Met Stevaerts afbraakwoede van illegaal gebouwde huizen zegt 41% het niet eens te

zijn, 37% geeft de SP-minister gelijk.
Heeft de zaak-Dutroux iets wezenlijks veranderd? 74% van de ondervraagden vindt
van niet. Nauwelijks 8% vindt van wel.
47% van de aangesproken jongeren vindt
dat in de faciliteitengemeenten rond
Brussel Nederlands de enige officiële taal
moet zijn. 59% zegt dat het federalisme verder moet doorgetrokken worden en
Vlaanderen en Wallonië meer zelfstandigheid moeten krijgen.
40% vindt dat Europa zich te veel met onze

binnenlandse poÜtiek moeit, 38 % vindt
dat dat mag, de rest heeft daarover geen
mening.
Vervolgens werd gevraagd aan 6 thema's
punten te geven, van 6 tot 1.
Werkgelegenheid krijgt 263 punten, milieuproblematiek 434 punten, staatsschuld
474 punten, taalwetgeving 610 punten.
Veiligheid en Sociale Zekerheid scoren het
laagst. De jonge onderzoekers leggen er de
nadruk op dat zij hun vragen voor de dioxine-crisis hebben gesteld.

Garrrrtjeweg
Vorige week (WIJ, Sjunijl.) brachten wij
u de 'stei<s' van VU-i<andidaten op het
Wereid Wijde Web. Hierbij hebben wij u
onbewust een veri<eerde naam doorgegeven. Er stond immers: www.voli<sunie.be/ioones. Dit moet worden:
www.vu.be/ianloones en is ooi< te vinden op www.l<ol<siide.be/ianioones.
Met onze excuses aan de iezer en aan
Jan Loones!
^t^^CTHwwia^taTgHwrjs^

DEZE WEEK IN KNACK

http://www.knacl<.be

DE AGRO-CRASH
Waarom Marcel Colla en Karel Pinxten moesten opstappen en Luc Van den Bossche even de
redder van het vaderland leek. Over het lek bij Verkest en in de administraties van de
departementen Landbouw en Volksgezondheid. Wegwijs in het kluwen van de voedselinspectie:
wie controleert wie en wie controleert wat? En wie recupereert straks in het stemhokje de
collectieve paniek van de bevolking? De agro-crash: een analyse.

VOOR DE VERKIEZINGEN
mieekend
Knack Agenda

Vacafwe

"Ook binnenskamers, onder ondernemers, krijgen we slaande ruzie als het over de VlaamsWaalse verhoudingen gaat", zegt voorzitter Jan Huyghebaert van Almanij en de KBC Bank.
"Marcel Colla en Karel Pinxten nemen ontslag maar verspreiden tegelijk een communiqué
waarin ze vertellen dat hen geen schuld treft. Pardon, dat is lachen met de mensen", zegt
rechtsfilosoof Koen Raes. "Het zijn niet de Vlamingen die Brussel willen veroveren. Nee, PRL en
FDF, dat zijn de echte separatisten", zegt minister Brigitte Grouwels. Het land voor de
verkiezingen: interviews.
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VU&ID

ls achtjarige knaap leek Giacomo Casanova geen
blijvertje, wegens aanhoudende neusbloedingen
en de daaruit voortvloeiende zwakte. Toch zou hij de
zeventig ruimschoots overschrijden en een monument
van een tekst nalaten, de geschiedenis van zijn leven. Een
kwestie van hoogmoed?Misschien, maarzeker een blijk
van zelfbewustzijn, eigen aan zijn tijd.

A

• CULTUUR

In Vlaanderen houdt men de achttiende
eeuw voor de ti)d van de Verhchting en
de Encyclopedisten, eventueel ook nog
de tijd van 'la Pompadour' en gevaarli)ke
relaties, maar voor het ovenge blijven
alle pogingen van historici als Ptet
Lenders, Hugo Soly, Jan Roegiers en
Chrts Vandenbroeke verloren moeite om
die achttiende eeuw wat bloed en zenuwen mee te geven, kortom leven in te
blazen
GEESTDRIFT
Het verhaal dat Casanova ons brengt
biedt weliswaar niet voldoende soelaas,
toch kan het een aardige hulp zijn Hij
heeft zich dan ook de moeite getroost ons
in te wijden in de geheimen van de hefde
en van de gevolgen van kwalijke kennismakingen Maar evenzeer heeft hij getracht te tonen hoe men leefde m de verschillende geledingen van de samenleving en hoe njk en arm elkaar (wel eens)
konden ontmoeten Al zou het uiteraard
ongeoorloofd zijn de liefdesavonturen
naar de achtergrond te dringen, het is
evenzeer een blijk obsessioneel voyeurisme de geschnften van Casanova tot zijn
erotische en sensuele verkenningen te
herleiden Zijn leven, de stof voor zijn
verhaal, omvat nogal wat spannende
avonturen in het ledikant, maar daarnaast
kan men ook heel wat andere boeiende
zaken beleven
Hoe we het ook draaien en keren, we
hebben hier geen Decamerone voor ons
liggen, maar een levensverhaal dat zich
afspeelt in een van geestdrift zwangere
eeuw De eeuw waarin de ontdekking van
de wereld een andere wending nam en
de geheime kennis een eigen leven
kreeg Vergeten we immers niet dat
Casanova tijdgenoot was van Mozart en
ook reeds kennis kon nemen van
Goethe's inzichten, terwijl Diderot en
d'Alembert een groot overzichtswerk
maakten van alle toenmalige kennis
Maar er is meer, de burgerij nam steeds
nadrukkelijker een plaats in de samenleving in Toch zou Casanova de Revolutie
verafschuwen, omdat hij met zovele
emigres en afgehakte hoofden - in betere
tijden - de warmste betrekkingen had
onderhouden
In zo'n tijd te leven hield ook in dat men
zonder problemen kon reizen van Venetië
naar Napels, naar Constantinopel, naar
Dresden en Petersburg, kortom, het oude
continent lag open voor Casanova en de
zijnen, in letterhjke zin, want zijn moeder
verbleef als actrice lang in Dresden en
Petersburg Om maar te zeggen hoe mobiel men toen was en toch, men bleef
Venetiaan, Fransman of Vlaming, waarheen men ook trok Een grote mobiliteit
en het sterke bewustzijn ergens bij te
horen zonder de kosmopohtische context
uit het oog te verhezen, dat is wat

Casanova in geuren en kleuren aanreikt,
haast op de letter af te lezen zoals het er
staat, dat biedt de achttiende eeuw
VERNUFTIG
Casanova is lang afgeschilderd als een libertijn, alleen van belang voor zijn galante avontuurtjes en men zou dus geneigd
zijn te denken dat de oudere versies van
de uitgave iets meer kuis waren en de al

•

EEN EEUW VAN BESCHAVING
Met op de achtergrond, op twaalflionderd
km hier vandaan, trommelgeroffel, worden we ook m onze vnje en beschaafde
wereld geconfi-onteerd met ploertigheden,
met vormen van bedrog en misleiding, zozeer dat we wat graag wegvluchten m de
bladzijden die Giacomo ons heeft nagelaten Toch kunnen we niet anders dan vast-

Smulpaap.versierder
en verteller
te expliciete verwijzingen naar het erotische en de anatomie verdoezeld zouden
zijn geweest Bij nader toezien, merkte de
vertaler, Theo Kars, op dat Casanova zelf
lang niet altijd zo expliciet was als sommige tekstbezorgers wel willen laten uitschijnen Een deel van de verklaring kan
gezocht worden in de sensatiezucht van
soms eerbiedwaardige uitgevers Maar belangrijker IS het te weten dat Casanova
zijn verhaal vertelde dertig jaar nadat hij
zich uit het mondaine leven had moeten
terugtrekken en in Dux als (werkloos) bibliothecaris zijn memoires neerschreef
HIJ had Europa, het spraakmakende
Europa gekend en een rol gespeeld in de
wereld van de obscure kennis Zelf betitelde hij zich op latere leeftijd als Sire de
Seingalt, en enige verwantschap met de
eeuwige Graaf van Saint-Germain is hem
met vreemd
HIJ vertelt niet zomaar maar vertaalt wat
hij beleefd heeft Hij wil duidelijk maken
dat hij er een eigen levensstijl op nahoudt, gebaseerd op een specifieke leefregel 'volg de fatum' Dat betekent alles
behalve het ondergaan van de dingen,
veeleer hgt het er voor Casanova aan of de
dingen hem iets bijbrengen In het laatste
deel van deze vertaalde hennneringen beweert Casanova nooit een verleider, een
versierder te zijn geweest, want - zo
houdt hij staande - dan zou hij misbruik
hebben gemaakt van iemand Ovengens
geeft hij ook aan met gediend te zijn van
de Gnekse principes ofte de herenhefde,
maar elders knjgen we dan weer een vrij
chntoniaanse interpretaüe van deze voorgewende afkeer We bedoelen maar dat
Casanova ons nopens zijn inzichten vaak
vrij vernuftig bij de neus neemt Toch
geeft hij hints, selecteert hij zijn publiek,
zoals hij slachtoffers kiest voor zijn guitenstreken, al zijn die zelden ploertig en
alleen in geval van revanche hchtjes crimineel te noemen
Het is hier met de plaats noch de bedoehng dit boeiende leven samen te vatten
De essentie, een mengeling van hedonisme en verfijnd epicurisme willen we de
lezer met onthouden

stellen dat machtsmisbruik en slimsluwe
berekening het vaak halen van welbewuste
welwillendheid en goede trouw Het volstaat daarom met te redekavelen over
ploertenstreken van machthebbers, net zo
mm als dat het een weldaad kan zijn dat
alles lankmoedig te ondergaan
Als er al één antwoord zou bestaan op
deze verzoeking, op deze last en gesublimeerde vormen van onderdrukking, dan
geeft Casanova er minstens een flard van,
de moeite waard om die te bekijken, behartigenswaard om er zijn of haar leven
een weinig op te richten en in elk geval
aangenaam om er buien van woede of
wanhoop om zoveel gebrek aan stijl en
waardigheid mee te verdnjven
Al zijn we dan zelf m hoge mate eerder een
lezer dan een tv-adicted person' (een tvmaniak) toch moeten we vaststellen dat
stijl en gebrek eraan veeleer gebonden zijn
aan levensopvattingen en aan een zekere

onthechtheid van de dmgen Edoch, onthechting knjgt pas betekenis als men veel
heeft om zich aan te hechten Wat de
18de, zo goed als de 20ste eeuw aangaat,
stijl en beschaving verraden zich met altijd
in vormvaste mamertjes en afstandelijke
bejegemng Wat het dan wel mag zijn' Men
leze er Casanova op na. Madame de Stael,
Goethe, Mulisch, Mamix Gijzen
Maar
toch. Casanova blijft een geval apart en de
vertabng van Kars mag dan wat vnj zijn, ze
respecteert zeker de inzichten van de oude
bannehng m Dux bij Praag Of hoe Europa
nog steeds zo klein is, nog kleiner is geworden, misschien In bijkomende orde
brengt de lectuur van Casanova ons tot de
gedachte dat zijn hberujnse gedachtegoed
nooit meer aanhangers gehad moet hebben dan nu Of er meer gelukkige mensen
te ontsvaren vallen, kunnen we evenwel
moeilijk vaststellen, hoogstens dat er meer
mensen delen m welvaart Dat zou ons
moeten sterken in onze stnjd voor een democraüsch, parlementair regime en een
gecorrigeerde markteconomie

Casanova
relict ons het
verhaal van
zUn bewogen
leven aan

Bart Haers
^ Giacaomo Casanova, Chevalier de
Seingalt. Geheim Agent. Vertaling
Theo Kars. Uitg. Athenaeum- Polak
& Van Gennep, Amsterdam, 1998.
314 blz., 1.030 fr.
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Sablen Tiels is
wie ze is
Toen precies 25 jaar geleden de zeven gouden kleinkunstjaren voorbij waren keek men hopeloos uit
naar een nieuwe generatie Die is er pas anderhalf decennium later gekomen, met Staf Bos, Bart
Herman en ondermeer Saöien Tiels Zangers van vandaag die zelf hun teksten en muziek schrijven je
moet ze ver zoeken
Als veertienjarige schreef Sabien Tiels reeds haar eerste hitsingel Ondersteboven en in 94 componeerde ze vrijwel alle nummers van een eerste ceedee die twee jaar later verscheen Radio 2 honoreerde in
elk geval dit talent met de Zomerhit 95 trofee voor het Beste Debuut Tiels nam een zwenk naar het
, betere werk' op eigen teksten en trad op met groep tijdens Nekka, Marktrock en de Gentse Feesten
Waarna niemand minder dan Will Tura haar uitnodigde om in Vorst-nationaal met hem een duet te zingen Vong jaar werd een van haar dromen werkelijkheid een eigen teatertoer met met minder dan 27
concerten in schouwburgen en culturele centra
En koppig als ze is op de nieuwe ceedee schreef ze - behalve de inleidende singel Leun op mij, haar
inmiddels welbekende visitekaartje - weer alle nummers zelf' In maart jl stelde Tiels deze nieuwe liedjes in première voor En het mag gezegd nummers als Straatmuzikanten het zwoele bluesy * ben ik,
dat even later tot spiritual evolueert zijn voer voor een volgende lulsteravond Het meer hitgevoelige
Breek het ijs en het smekende Alles maken de plaat des te boeiender Het swingende Neem me zal kenners meteen aan de Zotte morgen van Zjef doen denken verleiding is van alle tijden'
Sablen Tiels Voor mij is deze plaat het einde van een lange zoektocht naar mezelf"
Een titel als De Spiegel ihij heeft altijd gelijk) spreekt voor zich Haar kleinkunstige nummers als de ode
aan de voorbije Vrienden en * voel mets meer zijn pareltjes waarna ze levensvreugde uitzingt In de
armen En in Hit op maat maakt Sabien Tiels nog maar eens duidelijk dat zij met In de pas wil lopen
Serglus
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NIEUW IN DE BIOS

'EElNltJE VANHIER
Dat de film uit België internationaal behoorlijk scoort hebben we
recent nog in Cannes gezien, voor de eerste maal in de Belgische
filmgeschiedenis werd er een grote prijs weggehaald Dat het om
een product uit Walenland ging hoeft ons Vlamingen hoegenaamd niet te verbitteren.
Je krijgt niet al te vaak de gelegenheid om iemand van bij ons in
de internationale kijker te zetten, maar het is zoals het filmblad
'Screen International' (dat gratis ter beschikking lag op het
Festival van Cannes) schrijft: 'De volgende twaalf maanden zouden wel eens de doorbraak kunnen betekenen van de Belgische
acteur Koen De Bouw'. Koen doet het inderdaad goed tot zeer

goed, van 'Moeder waarom leven wij' over 'Wittekerke'kwam hij
'Thuis' met 'Windkracht 10'.
Maar eigenlijk ligt dit televisiewerk in het verlengde van wat De
Bouw al heel wat jaartjes op het grote scherm deed. Elfjaar geleden speelde hij naast Nelly Frijda de hoofdrol in de
Nederlandse film 'Han de Wit' naar het boek 'Han de Wit gaat in
ontwikkelingshulp' van Heere Heeresma en in een regie van Joost
Ranzijn, in 1990 vroeg Harry Kümel hem ook voor 'Eline Vere'
naar Couperus, in 1997 zat hij in Jeroen Krabbé's 'Left luggage'
en in Cannes werd nu de film 'Shades' van Erik Van Looy voor-

gesteld, waarin Koen - naast de internationale cultster Mickey
Rourke - ook weer de takken van de bomen speelt.
De Bouw kan zich overal aanbieden, want naast Nederlands,
spreekt hij goed Duits, Engels en Erans. Robbe de Hert vroeg hem
voor zijn nieuwste 'Lijmen/Het been' naar het boek van Willem
Elsschot, daarin staat hij naast de steeds sterker wordende
Willeke van Ammelroy, Sylvia Kristel en Mike Verdrengh. Wanneer
dat achter de rug is gaat De Bouw naast de Duitse lieveling Til
Schweiger een rol vertolken in 'Falling rocks' een avonturen-detectivefilm die in Australië zal worden opgenomen.
Het Vlaamse theater mag er trots op zijn zo iemand te hebben af
geleverd.
Willem Sneer

^ MEDIA >

^^=^
Insomnia Noorse thriller uit 1997 van Enk
Skholdbaerg, met Stellan Skarsgard, Sverre Anker Ousdal
en Maria Bonnevie In een provinciestadje in het noorden van Noorwegen werd een tienermeisje vermoord.
De dader heeft heel zorgvuldig alle sporen uitgewist De
zaak overstijgt de mogelijkheden van de plaatselijke politie en er worden twee specialisten, Engstrom en Vik,
uit Oslo by gehaald Revelatie op het Festival van Cannes
1997 (Prijs van de Kritiek) Zat. 12 Juni, TV1 om 24u.
^••^sis/ De verl{iezingssliow Uiteraard staan de verkiezingen en de verkiezingsuitslagen vandaag centraal
Vanuit het Vlaamse Parlement volgen rechtstreeks de
uitslagen, analyses, commentaren en interviews. Er zijn
ook rechtstreeks flitsen uit het Waalse parlement In
Namen uit de verschillende provincies zon. 13 juni,
TV1 om 19U.55

Ellen Baridn en
Al Pacino in
'Sea of Love'.
Maan. 14 Juni,
Kanaal 2 om

20U55.
^•=^=3^?' Circle of Friends Dublin 1957. Drie Ierse
meisjes verlaten hun provinciestadje om in de 'grote
stad' te gaan studeren. Eik van hen maakt op een verschillende manier kennis met het 'echte leven', lersAmenkaanse film van Pat O'Connor uit 1995, een gevoelig portret van de opgroeiende Jeugd in de jaren '50.
Met Saffron Burrows, Geraldine 0'Rawe en Minnie
Driver Dins. I S Juni. Canvas om 22U.45
^•&=^ Night and the city Harn/ Fabian, een corrupte en opdnngerige advocaat, Is een trouwe klant in de
Boxer, een gore bar waar de klanten vooral afkomstig
zijn uit het boksmilieu. Harn/ komt enn aanvaring met
Boom Boom, de ongekroonde koning van de bokssport
Amerikaanse film uit 1995 van Irwin Winkler, met een
gedreven Robert De Niro in de hoofdrol. Remake van de
gelijknamige film van Jules Dassin uit 1950. Woens. 16
Juni, Canvas om 2 l u . 3 0
^•<^=i^' Panorama Eén van de onderwerpen die vanavond aan bod komen werd met de toepasselijke titel
'Vliegende bommen' bedacht. Vliegtuigen en ladingen
worden immers steeds onveiliger Een reportageteam
ging praten met piloten, onderhoudstechnici en met
vertegenwoordigers van de Regie der Luchtwegen.
Dond. 17 Juni, TVI om 22u.30
^•=3=^ The
Principal Amerikaanse film van
Christopher Cain uit 1987 met James Belushi, louis
Gossett Jr. en Rae Dawn Chong Rick Latimer heeft het
tijdens zijn scheldingsproces al te bont gemaakt en kan
zijn baantje ais leraar vergeten Hij wordt weggepromoveerd tot directeur van de beruchte Brandel High
School, waar vechtpartijen, bendevorming en drughandel aan de orde van de dag zin Latimer is vastbesloten
er orde op zaken te stellen. Vrij. 18 Juni, TVI om
21U.55
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Komen en gaan
• Voor het eerst heeft de VRT een
vrouw in een topfunctie. Christina von
Wackerbarth heet ze en ze volgt gepensioneerde Piet Van Roe op als directeur
TV De 44-jarige Von Wackerbarth heeft
een lange loopbaan in de tijdschriftensector achter zich en bekleedde een hoge
ftinctie bij uitgeverij VNU, moederbedrijf
van Mediaxis. uitgever van o.a. Flair en
Humo. Von Wackerbarth zelf was er als
'chief operating officer' verantwoordelijk
voor de Oost-Europese markt. Op 1 september a.s. begint ze in haar nieuwe functie. Piet Van Roe hoeft zich in zijn verder
leven niet alleen bezig te houden met zijn
tuin: hij werd opgenomen in de Raad van
Bestuur van de VUM.
Die Vlaamse UitgeversMaatschappij
gaat overigens bijna een half miljard fr.
besparen. Het meest opvallende resuftaat
daarvan is de afvloeiing van zowat 130
werknemers, ruim 10% van het totale personeelsbestand. De beslissing komt er na
een doorlichting van de onderneming
door het audit-bureau McKinsey, bepaald
niet gekend omwille van een werknemersvriendelijke aanpak. De besparingen
passen in een groter plan - waarin ook investeringen passen - om de mediagroep
een stevige basis voor de toekomst te verlenen.
Vooral de VUM-dagbladen doen het niet
altijd even goed. De Standaard stagneert,
maar de losse verkoop van Het Nieuwsblad en Het Volk is geen echt succesnummer. Daarbij komt dat/oè@ - tot voor enkele jaren als De Personeelsgids nog heer
en meester in vacatureland • de zware
concurrentie ondervindt van Vacature,
wekelijkse bijlage bij een zevental titels.
De ontslagen zullen waar mogelijk vooral
worden opgevangen door brugpensioenen en het niet verlengen van tijdelijke
contracten. Bij de bonden wordt het bericht vanzelfsprekend niet op gejuich onthaald. Zij verwierpen het afdankingsluik
van de herstructureringsplannen en dreigen met acties. Volgens De FinancieelEconomische Tijd (FET) van 1 juni jl.
wezen de bonden onder meer op 'de vele
blunders' die de jongste jaren op beleidsniveau zijn gemaakt. Daarbij het verliezen
van drukorders; zo zal de FET binnenkort
worden gedrukt in de nieuwe, hypermoderne drukkerij van de Regionale
Uitgeversgroep. Van de 34 redacteurs die
zullen worden ontslagen wordt er een
aantal vervangen door jongere, en dus
goedkopere, krachten. Ook zullen de verschillende dagbladtitels meer kopij van elkaar gaan overnemen, een techniek die
na fusies en overnames vrijwel overal
wordt toegepast. Sinds de overname van
Gazet van Antwerpen door Het Belang

van Limburg verschillen die kranten wat
het algemeen nieuws betreft nog bitter
weinig van elkaar Onder de noemer
Investeringen' vallen onder meer een
nieuwe pers voor EtHet Het Nieuwsblad
en een flinke dosis nieuwe informatietechnologie.
Een en ander betekent niet dat het de
VUM niet voor de wind zou gaan. Vorig
jaar boekte de onderneming een nettowinst van 335 miljoen fr., een stijging met
18% t.o.v 1997. Het waren de beste resultaten ooit.
-** Niet alleen bij de VUM wordt er gereorganiseerd, ook bij Event TV- kanaal van
tuiniers en kunstenaars - rollen er koppen. In Vlaanderen worden minstens 9
mensen op straat gezet, in Wallonië, bij
Event TV Network nog eentje meer. Beide
netten ontbreekt het vooriopig aan kijkers en dus ook aan adverteerders.
Ook bij VTM zijn en blijven die laasten van harte welkom. Zeker nu men in
Vilvoorde plannen heeft om een tweede
commercieel radiostation op te starten.
Om het verbod op één landelijk commercieel station te omzeilen werkt VTM al geruime tijd met TopRadio, een keten van
vrije radio's die een vrijwel identiek programma brengen. Het zusje van TopRadio
zal Mango heten en zal zich vanaf het eind
van de zomer richten tot het zgn. 'adult
contemporary public', mensen van 20 tot
45 die wel te vinden zijn voor popmuziek.
De Persgroep, uitgever van o.m. Het
Laatste Nieuws en De Morgen en grootste
aandeelhouder van VTM, maakte vorig
jaar 396 miljoen fr. winst.
Jawel: ook dit jaar wordt het winnende songfestivallied ervan verdacht plagiaat te zijn. De Zweedse winnares
Charlotte Nilsson gaf al toe dat het nummer wel héél erg 'Abba' was, maar nu

Louis De Pelsmaeker, sinds jaar en dag bekend en gewaardeerd als VRT-sportverslaggever, zal de openbare omroep verlaten. De
60-jarige gaat met pensioen, maar begint
niettemin nog met Iets nieuws in de sector.
Wat, dat wil hij pas na 15 juni zeggen.
blijkt dat ook nog eens twee verschillende
andere componisten beweren hetzelfde
nummer te hebben geschreven. De heerlijke Eurosong-kitch wist overigens bijna
1,4 miljoen Vlamingen aan het scherm te
kluisteren, zowat 70% van alle potentiële
kijkers. Luk Alloo, die met 'TV6' een alternatieve kijksessie organiseerde op de
frequentie van 'VTM, haalde gemiddeld
178.600 kijkers. 'De collega's' mochten
rekenen in een hernieuwde belangstelling van ongeveer 600.000 nostalgische
Vlamingen.

Nog meer 'wat van u is is eigenlijk van
mij'-nieuws: Emilie Schindler, de weduwe van Oskar Schindler - wereldberoemd
geworden door Steven Spielbergs film
'Schindler's List' - eist 6% van de opbrengsten van die prent. De 91-jarige weduwe vertelde in een TV-optreden ook
dat zij meer joden heeft gered dan haar
man. De dame kreeg van Spielberg bijna 2
miljoen fr. Zij had daar niet om gevraagd.
Spielberg, van zijn kant, had haar dan
weer geen toestemming gevraagd om het
verhaal van haar man te verfilmen. Een
beetje naargelang haar stemming vindt
Emilie Schindler de film nu weer goed,
dan weer rotslecht. Wereldwijd bracht de
prent 12 miljard fr. op. Vorig jaar nog had
de weduwe te kennen gegeven dat ze het
niet erg vond dat ze daaraan zelf bitter
weinig had overgehouden.
•i*' Als het aan de Nederlandse staatssecretaris Van der Ploeg ligt dan zijn binnen
tien jaar alle programma's die worden uitgezonden op de openbare omroepen ondertiteld ten behoeve van de doven en
slechthorenden. Nu is dat al ruim de
helft. Ook de commerciële omroepen
moeten volgen. Wanneer Vlaanderen?
Piet Van Roe-, van de VRT naar de VUM.

Biologisch
Uw weekblad pleit reeds vele jaren voor
biologische land en tuinbouw o m via
de bijdragen van iemand als Rik De
Dapper die zijn sporen in de sector ver
diend heeft Hij was het die mij lang geleden door zijn artikelen in Gazet van
Antwerpen heeft weten te overtuigen
Ook de onverdroten strijd van Jaak

Vandemeulebroucke en anderen toont nu
aan tot wat de gangbare landbouw kan
leiden En wie weet wat staat er ons nog
wachten want zeker is dat wij het laatste
nog met hebben gezien' De huidige dioxine cnsis geeft u nog gelijk ook
Een van de redenen waaronn het zo fout
loopt IS het feit dat alles zo goedkoop
mogelijk moet aangeboden worden om
dat te bereiken twijfelt men met met de

gezondheid van de bevolking te spelen
Een tegenvaller daarbij is dat biologische
producten (veel) duurder zijn dan deze
van de gangbare land- en tuinbouw en
dat ze, wat belangrijk is voor de verbruiker, een minder mooi uiterlijk hebben Dat
zijn keiharde feiten Aan het tweede element hecht IS geen belang als ze maar gezond zijn Het eerste de prijs daar gaat
het om En wat blijkt nu? Ondervraagd

daarover antwoordde een jonge bioteler, Je kan geen biologisch product afleveren aan een gangbare prijs Het is echter met zo dat onze groenten te duur zijn
Het zijn de anderen die veel te goedkoop
zijn (Het Nieuwsblad, 4 juni '99)
Om ernstig over na te denken want ik
denk (vrees) dat de man gelijk heefti
Jan de Laet,
Antwerpen
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Neem nu
onderwiis...
Hoe meer ik politieke debatten volg, hoe
meer ik de indruk kri)g mij op de markt te
bevinden
Neem nu de veel gehoorde slogan „Wij
hebben een allerbest onderwijs, het is
onze enige grondstof' Nochtans is er
geen enkel land in West-Europa waar zoveel jongeren geen diploma behalen
Vandaar dat men het tot vervelens toe
heeft over die zogenaamde laaggeschoolden Hoe rijm je dat met een leerplicht
tot 18 jaar die ook weer enkel in België
bestaat'
Verder schreeuwt men nu van de daken
dat er in de komende jaren in België in de
informaticasector een tekort van 35 000
personen zal ontstaan
De SP wd jongeren die zes maanden
nadat ze de school verlaten hebben en
nog geen werk hebben uit de werkloosheid halen Ofwel hebben we goed onderwijs dat de jongeren klaarstoomt voor
het beroepsleven en dan hebben we dat
SP plan met nodig ofwel voldoet het met
en dan zal een crash-programma van de
SP ook wel geen oplossing bieden
Verder zouden we het begrip laaggeschoolden beter veranderen in slechtgeschoolden
Want het onderwijssysteem dat de specialisten in hun ivoren toren hebben uitgedacht geeft in de praktijk niet het gewenste resultaat Volgende voorbeelden
kunnen dit illustereren het afkopen van
een diploma hoger middelbaar, het doen
overzitten van leerlingen die minstens
even goede resultaten behaalden, het demotiveren van leerlingen zodat ze het
schooljaar moeten overdoen Tot slot is
de fameuze regel dat de laatste twee jaren
in dezelfde nchting dienen te gebeuren
misschien wel de grootste onzin Als je tot
je twintig jaar je broek versleten hebt op
de middelbare school ben je daar ongetwijfeld met meer op je plaats Ontelbaar
zijn de leerlingen die door het voortdurend overzitten uiteindelijk schoolmoe
zijn geworden en afgehaakt hebben Dan
klasseert men ze maar in de kategorie
laaggeschoolden
In plaats van de leerhngen een vorming
en vaardigheden mee te geven worden ze
voortdurend op kennis getest In plaats
van leerlingen te stimuleren zelf te denken en hun vaardigheden te ontwikkelen
doet men hen onzinnige teorieen slikken,
die zeer vlug weer voorbijgestreefd zuUen
zijn.

En als er zulk een behoefte aan informatici zal ontstaan, hoe komt het dan dat er
geen betere stimuli gegeven worden om
mensen naar deze richting te sturen'
Want geef toe, slecht gegeven en onbegrepen lessen zullen de belangstelling in
deze nchting met doen toenemen

Wat voorafgaat is slechts mijn beperkte
ervanng, maar het geeft al aan dat er in dit
beperkt segment nog veel kan verbeterd
worden Daarom ergert het mij mateloos
dat pohtici in deze ganse problematiek
met méér inspiratie hebben dan te spreken over hoe fantastisch ons onderwijs
wel IS en dat ze iets zullen doen voor de
laaggeschoolden

IS het maar 0,3%, veel geld geraakte gewoon met besteed
Voor de zoveelste keer durft de CVP het
dus Tientallen jaren de hoofdmacht uitmaken in haast elke regenng, ontelbare
vragen voor verhoging van het ontwikkelingsbudget naast zich neerleggen en dan
tijdens de verkiezingscampagne meer
geld komen vragen

Louis Taveniiers,
Tienen

Typischer CVP kan met' Aub mensen, laat
u met in slaap wiegen, maar zeg het voort,
het voort, het voort Zeg het voort'
Herman Vandenabeele,
Schoonaarde

Tiid voor
vernieuwing
Sinds 1958 zit eenzelfde partij onafgebroken in elke regering de CVP Kan dat wel
gezond zijn voor een partij of voor het
land'
Tijdens de voorbije regeerpenode bleven
slechts negen van de vijftien Belgische federale ministers de gehele regeerpenode
m ftinctie Wathelet-schandaal, Dutrouxontsnapping, Sémira-Adamu, Dioxinegate, Agusta-Dassault,
„Ik verwacht van de volgende regenng(en) dat ze eindelijk weer aandacht
hebben voor de lange termijn Dit betekent korte metten maken met compromissen waarbij men de kool en de geit
spaart en de problemen naar de toekomst
verschuift " (Chnstian Leysen, voorzitter
van de AXE-groep en zoon van Andre
Leysen)
„Momenteel heerst er een absoluut nonbeleid in het verkeer Zoiets is ongehoord
in een modern land " {Kns Beschouwer,
politoloog VUB)
„De afgelopen jaren gedraagt onze politieke klasse zich te veel als een bende
bange konijnen Dat is de belangrijkste
reden voor de „kloof", met het gebrek
aan aanwezigheid op kermissen en markten Er moet dus meer politieke moed
komen ' {Noel Slangen, reclamebureau
Slangen&Partners)
,,Ik vraag me af waarover de politici het
hebben tijdens hun verkiezingscampagnes Het gaat met over de thema's die de
mensen de afgelopen jaren hebben beroerd Ik hoor mets over de Witte Mars,
mets over de schandalen want daar zijn
de mensen toch mee bezig Ook de jongeren zijn teleurgesteld omdat er niets is
gebeurd met het beruchte drieletterwoord NPC, Nieuwe Pohueke Cultuur"
{Staf Ntmmegeers, pastoor van de
Finisterrae-kerk in Brussel)
Tijd voor vernieuwing, zou je zo zeggen'
Wim Durang,
Leanik

TVDiSCh CVP
In de verkiezingsuitzending op VRT vroeg
CVP-voorzitter Mare Van Peel meer geld
voor Ontwikkehngssamenwerking Hij wil
0,8% van het Bruto Nationaal Product, nu

Vergiftigd voiic
Premier Dehaene houdt als een (vergiftigde) kloek zijn broedsels onder de vleugels Pinxten en Colla stappen volgens
hem enkel en alleen op omdat ze toch
met meer sereen kunnen werken Het
vertrouwen wordt op deze manier dus gewoon eventjes hersteld en er is zelfs
geen reden waarom de in opspraak gekomen mannen met gewoon verder campagne zouden mogen voeren om in de
komende regenng te kunnen zitten
Wel, daar vaft met alleen mijn broek van
af Ik heb hier gewoon geen woorden
meer voor'
Hebben wij dan met maandenlang 1 500
keer meer dioxine dan toegelaten in ons
lijf opgeslagen (voor later )' En dat terwijl de twee ministers (en heel waarschijnlijk zelfs de premier') dit wisten'
Toch IS dat met de reden voor hun ontslag Neen' Uit de reactie van Dehaene
blijkt overduidehjk dat Pinxten en Colla
hun werk naar behoren deden en zich
mets te verwijten hebben
Wie zijn WIJ, bewust vergiftigd volk dat
WIJ dat met kunnen begnjpen'
Mady Vermeulen,
Heusden-Zolder

coedicoop
voedsei
Onrust over de voedingskwaliteit is voor
een groot deel de schuld van de bevolking (WIJ, 3 juni jl - Ntet laten begaan)
Het kan met goedkoop genoeg en het
moet daarbij aantrekkelijk zijn Voor gezonde voeding willen de mensen géén
dubbele pnjs betalen Hoe men lage pnjzen bereikt trekt niemand zich aan Om
goedkoop te zijn tegenover de buitenlandse concurrentie moeten de produktie
en verkoop met om het even wat opgedreven worden Planteneters worden vermalen en opnieuw aan planteneters gevoederd Hormonen, goedkoop kunstmatig dierenvoedsel, grootschaligheid, bewaarmiddelen, smaak en kleurstoffen,
chemische producten voor het uitzicht,
enz Daarom verdienen vooral de leveranciers of tussenpersonen om dit kunst-

matig en onnatuurlijk voedsel in stand te
houden schatten van geld Uiteindelijk op
de rug van de consument
De verontwaardiging is groot als er in
dergehjke omstandigheden iets misloopt
met de voeding, al is het soms maar een
vermoeden Want doorslaggevende wetenschappelijke bewijzen waar kanker of
andere ziekten vandaan komen zijn er
dikwijls met Het volk is verstoord in zijn
geloof aan goedkope producten Of laten
we zeggen waar flinke winsten op zitten
voor de vele tussenpersonen
Hoe tnestig het ook is voor de volksgezondheid, het IS te hopen dat voedmgsrampen de ogen openen dat goedkoop
en gezond met altijd samengaan Daarbij
draagt de overheid de grootste verantwoordehjkheid met een gebrek aan beleid en durf om de grootschaligheid te
stoppen en te reglementeren Het is te
laat, schandalig en dikwijls een econonusche ramp als de overheid
ongezond voedsel moet laten vernietigen
omdat er twijfel is voor de volksgezondheid Wd de bevolking gezond voedsel,
dan moet zij heftiger protesteren tegen
het overheidsbeleid
Willy Degheldere,
Brugge

KLM en Peurne
Telkens men rond de luchthaven van
Deume nieuwe verkavelingen open stelt,
belooft men van overheidwege aan de kopers/bouwers dat de 'vhegplein' ooit zal
verdwijnen Een paar jaar geleden werd
dit geconcretiseerd in een Gewestplan en
wat later, benadrukt in een Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen De Deumese
luchthaven zou uiteindelijk een 'parkbestemming knjgen Nu de laatste verkavelingsrond beëindigd is, gaat men, na het
belasting/beschnjvingsgeld geincasseerd
te hebben, het vliegveld toch (laten) uitbouwen
Geen zorgen luidt het weer De normen
zullen streng zijn en het zal enkel om zakenvluchten gaan (De normen op dioxines in voedingswaren zijn ook streng )
Dat het wantrouwen van de omwonenden opnieuw gegrond is, bewijst het plan
van KLM, om dagehjks 4 vluchten in te
leggen naar Schiphol, vanwaar de toeristen verder kunnen reizen naar alle uithoeken van de wereld Dat het dus met
enkel om zakenvluchten gaat is nu wel
duidelijk'
Dit plan toont uiteindelijk aan dat, na de
Antwerpse zakenwereld, ook de buitenlandse maatschappijen wel de voordelen
van Antwerp-Airport willen maar niet
wensen te investeren'
Politici, geef de omwonenden eindelijk
wat hun recht is en kom uw beloften na
Gary Verlinden,
Vremde
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Op kop
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Patrik Vankrunkeisven
Senaat
Patrik Vankrunkeisven
n957) doet voor het
eerst echt een gooi
naar een parlementair
mandaat. Dat betekent
met dat de burgemeester van Laakdal een politieke leek is in 1992
werd hy VU-ondervoorzitter en hij bleef dat
tot hij in november
1997 'waarnemend VUvoorzitter' werd Goed
een jaar later kon ook
het adjectief 'waarnemend' uit zijn titel worden geschrapt. Deze huisarts kan zich met alleen politiek met
de besten meten, ook op sportief vlak behoort hij tot
de beteren van zijn generatie. Patrik loopt wel eens een
marathon en op de fiets moet je ook al verdomd hard
trappen om hem bij te benen. Gerty vroeg het hem
niet, maar wat denkt hij over de staatshervorming? ,,Wij
gaan met per definitie zeggen dat Vlaanderen in 1999
onafhankelijk moet worden en een lidstaat wordt van
de Europese Unie Wij weten dat dit niet kan in 1999,
maar dat is uiteindelijk wel ons doel Een p3rt"//programma heeft een visie op lange termijn, waarbij je zegt- 'In
die visie kan ik mij verzoenen met dit concrete verkiezingsprogramma.' Ik wil erop wijzen dat wij naast onze
eisen op staatsvormend vlak ook op sociaal-economisch
en cultureel vlak een sterk programma zullen aanbieden." iWiJ, 2juli 1998)

Bert Anciaux - Europa

©
Wat was er eerst: de kip, het ei of de dioxine?

• VERKIEZIIMCEIM 1 9 9 9

Voor deze laatste 'De vijf' laten we Flor
Van Noppen (°1956) op u los. Niet zonder
eerst te hebben gewezen op het feit dat
ook Mare Platel op een vijfde plaats staat
en wel op de senaatslijst. De afgelopen 11
weken heeft u Mare, gewezen Wetstraatjournalist, hoofd van de 'VU-studiedienst en winnaar van gulden en andere
sporen, al beter leren kennen in zijn wekelijkse column.
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Kent u o o k niemand die al eens opgebeld
is voor e e n opiniepeiling?

©
Gehoord in de supermarkt:
„Ik wist niet dat er zoveel kip uit het buitenland kwam!"
©
Ondertussen op de Limburgse kameriijst:
opvolger Pinxten krijgt de Qef) Cleeren...
(Met dank aan Fred Vannut)

•

hands voedingsmachines. Ik weet dus wat
er omgaat bij veel kleine zelfstandigen en
KMO's. De regering doet hier alles voor
de grote bedrijven terwijl die hooguit in
één derde van de arbeidsplaatsen voorzien."
In de kiesomschrijving MechelenTurnhout is de samenwerking tussen de
VU en ID21 uitstekend verlopen. De verwachtingen zijn er hooggespannen. „Ik
omschrijf 1D21 graag als een beweging
die mensen een persoonlijke uitlaatklep
biedt. De losse structuur staat dat toe.
Iedereen moet er terecht kunnen en er
met anderen ervaringen uitwisselen. Het
flor Van Noppen, vijfde plaats eurolijst.
is ook goed dat de beweging niet alleen
bevolkt wordt door professoren. Hoe
vaak zie je niet dat er zich een maatschappelijk probleem stelt en dat deze of gene
partij enkele proffen aanzoekt om een
voorstel te doen. Dat levert vaak gedrochten van wetten op omdat ze de problematiek op het terrein niet kennen. Betrek de
mensen zelf daarbij. Dat is de basis van
recht. In het dossier van de hormonenmdemocratie en dus van pohtiek."
affia werkte hij nauw samen met Jaak

Mensen erbij
betrekken
Flor Van Noppen is de broer van Karel, de
IVK-keurder die door de hormonenmaffia
is vermoord. Deze ID21-kandidaat is
onder meer actief in de vzw Dokter Karel
Van Noppen, die ijvert voor een gezonde
voeding. Tijdens de tientallen praatavonden voor o.a. KWB en BBL, ontmoette
Flor honderden mensen. Zijn deur is platgelopen door de politieke partijen. ,,Ik
heb lang een zekere argwaan gehad voor
de politiek. En zeker voor zuilen en hun
organisaties als Boerenbond" zegt hij.
„Een bond die de belangen van leden verdedigt, mag geen economische binding
hebben met diezelfde belangen. Bij
Boerenbond is dat wel zo: zij wil zoveel
mogelijk veevoeder kunnen leveren aan
hun leden."

TOEKOMST NIET ALLEEN GROEN"
Bert Anciaux {°1959) behoeft nauwelijks nog enige
voorstelling Hij is één van de populairste politici van
Vlaanderen Al in 1994 streed hij als opvolger aan de
zijde van Jaak Vandemeulebroucke mee voor een goed
Europees verkiezingsresultaat Het was de eerste keer
dat Bert voor de leeuwen werd gegooid en hij slaagde
met glans voor dat examen Na de Witte Mars zien de
VU en haar voorzitter dat alles bij het oude blijft. De party geeft hem een mandaat om een vernieuwingsproject
- géén verruiming! - op poten te zetten ID21 is geboren. Velen voelen zich geroepen, maar weinigen brengen ook de moed op om die mooie voornemens ook in
de praktijk om te zetten. Bert zet door en dat leidt tot
de alliantie VU&ID, twee onafhankelijk van elkaar opererende elementen met éénzelfde doel voor ogen zo snel
mogelijk wakker worden in een beter, menselijker
Vlaanderen Om dat te bereiken heeft de alliantievoorzltter de jongste jaren duizenden kilometers gereden
om te gaan spreken en te motiveren in dorpjes waarvan
u en wij het bestaan niet eens vermoedden. Bedrijven,
scholen, afdelingen van KWB, Davidsfonds en
Marnixrlng, markten,.. Op 13 juni mag Vlaanderen zelf
beslissen om mee te vernieuwen.

Onder gigoio's:
-1- Verdorie ik heb pijn aan mijn eieren.
- Gisteren kip gegeten?
©
Dit jaar valt Pinxten 60 dagen na Pasen ...
©
Ondertussen ten huize Freek Dejonghe:
'Eet een lekker Belgisch eitje en stem ook
oranje-rood...
... er is leven, er is leven na de dood!'

Flor, die ook kandidaat is voor de kamerlijst van Mechelen-Turnhout, kwam niet
geheel onverwacht op de VU&ID-lijst te-

Vandemeulebroucke en Bart Staes. Hij
stond ook mee aan de wieg van het platform Breek de stilte, een beweging die de
strijd aanbindt met de kinderprostitutie.
Over dat onderwerp organiseerde hij overigens samen met Nelly Maes een colloquium in het Europees parlement.
Deze man uit Dessel is eigenlijk vooral bekend als 'de broer van'... „Ik was veel liever geen BV geweest" zegt hij cynisch.
„Maar ik wil naar Karels voorbeeld de
strijd voor een gezonde voeding verderzetten. Kijk naar de schandalen van de
jongste jaren: wie wordt getroffen? De
consument en de kleinhandel, maar de
mensen die er grof aan verdienen blijven
buiten schot."
Flor heeft niet gekozen voor Agalev..., ,Er
is meer dan enkel de 'groene' problematiek" verklaart hij. „Ik ben zelfstandig
koeltechnieker en handelaar in tweede-

VU&ID • Eurolijst
Effectieven
1 Bert Anciaux (Neder-over-Heembeek)
2. Nelly Maes (Sinaai)
3 Pieter Vandekerckhove (Leuven - 1D21)
4. Frieda Brepoels (Hasselt)
5. Flor Van Noppen (Dessel-1D21)
6. Ingrid Reubens (Knokke)
7. Koen Raets (Hoboken)
8. Izolda Ferho-Baguirova (Zellik)
9. Jaak Van Assche (Rijmenam)
10 Georgette De Kegel (Ninove)
11. Annemie Thys (Westerlo)
12. Katja Leuridan (Oostduinkerke)
13. Eric Defoort (Gent)
14. Willy Kuijpers (Herent)

opvolgers
1. Bart Staes (Antwerpen)
2. Annelies Storms (Sint-Amandsberg)
3. MareStorme (leper-ID21)
4. Linda Vissers (Overpelt)
5. Hubert Bosman (Wieze)
6. Lili Huyberechts (WiUebroek- ID21)
7. Rosika Lamsens (Roeselare)
8. Ludo De Schutter (Antwerpen • 1D21)
9. Betty Van der Eist-De Groote (Laken)
10. Freddy Jans (Laakdal)
11. Simonne Vanoppen (Heusden-Zolder)
12 Geert Verdoodt (Erembodegem)
13 Annemie Van de Casteele (Affligem)
14. Jaak Vandemeulebroucke (De Haan)

(gv)

Kiesomschrijving
Viaanderen

De kiesomschrijving voor de Senaat en
Europa is dezelfde: Vlaanderen. Op 21
mei 1995 (Senaat) telde het 5.315.573
ingeschreven kiezers.
Het Nederlands kiescollege heeft 25
rechtstreeks te verkiezen senatoren.
Daarbovenop komen nog eens 10
leden van het Vlaams parlement, de
zgn. 'gemeenschapssenatoren' (tweede cijfer van de zetelverdeling). Van de
rechtstreeks te verkiezen zetels voor
de Senaat haalde de VU er met Bert
Anciaux en Jan Loones twee binnen.
Chris Vandenbroeke werd gemeenschapssenator Met 8,48% van de stemmen was ze daarmee vijfde. Grootste
was de CVP (26,91% - 7+3 zetels), vóór
de VLD (21,22% • 6-1-2 zetels) en de SP
(21,13% - 6-H2 zetels). Het Vlaams Blok
was vierde (12,36% • 3-1-1 zetel). Agalev
(5,95% - 1-Fl zetel) sloot de rij van de
grote Vlaamse partijen. Van alle stemgerechtigden stemde er 5,34% blanco
of ongeldig.
Op 12 Juni 1994 (Europa) telde
Vlaanderen 4.931.207 ingeschreven
kiezers. Van de 14 In het
Nederlandstalig kiescollege te verdelen
eurozetels haalde de VU er in de persoon van Jaak Vandemeulebroucke één
binnen. Met 7,09% van de stemmen
sloot de VU de rij van de grote Vlaamse
partijen. Grootste was de CVP (27,43% 4 zetels), vóór de VLD (18,36% • 3 zetels) en de SP (17,63% - 3 zetels). Het
Vlaams Blok (12,56% • 2 zetels) was
vierde. De Agalev-Croen-lijst was vijfde
(10,73% -1 zetel). Van alle stemgerechtigden stemde er liefst 9,4% blanco of
ongeldig.

Overheid hoeft niet meer te rijmen op onzelierheid, onveiligheid, onwilligheid.

Cazettenpraat
H „Limburg heeft nood aan een kapitein met sterl<e sciiouders en
een Limburgs liart. Danl<zij zijn doorzettersmentaiiteit is Karel Pinxten de
Juiste man om de Limburgse beiangen vanuit de Kamer ais federaai minister te verdedigen. Besiissingen op Europees niveau hebben steeds vai<er
rechtstreei<se gevoigen voor Limburg en zijn inwoners. Een goede
Limburgse afvaardiging voor Europa is dus noodzakelijl<. Met uw steun aan
onze 3 kandidaten verzekert u uw provincie van een stevige positie binnen
Europa!" Uit de verkiezingscampagne van Karei Pinxten, CVP-lijsttrekker
Kamer en iijstduwer Europa. In Jet Magazine vau 2 juni 1999.
„Werk VIII: IN HET VOORDEEL VAN DE CONSUMENT.
Voedingsmiddelen die een gevaar inhielden voor de gezondheid werden
zonder pardon uit de rekken gehaald (...). Voor de veiligheid van de consument werd een halt toegeroepen aan de commercie. ( ) Werk IX: BETER
VOORKOMEN DAN GENEZEN ( ..) Het belang van natuurlijke voeding en
producten werd onderstreept door ons 'Plantenbesluit'." Uit Signalen genoeg! 't Was en 't is tijd voor actie - De Xiii werl<en van Marcei Colla - verkiezingspamflet. En ook: „1999: de nieuwe uitdaging: het versterken van
onze ziekteverzekenng, want uw gezondheid is uw hoogste goed."
„Politiek IS de schade met meer te overzien. Rond de tafels van
de landbouwmarathons is Pinxten een paria geworden. In Europa heeft
België een modderfiguur geslagen." Bart Sturtewagen in De Standaardvan
2 juni 1999.
„Zelden een dergelijk vertoon van onbekwaamheid, stunteligheid en non-communicatie gezien als dit." Yves Desmet over de kippenaffaire in De Morgen van 2 juni 1999.
„Duidelijk IS dat de hele affaire zwaar is onderschat, eerst door
de de ministers Colla en Pinxten en later door de premier en de regeringspartijen " Stefaan Huysentruyt in De Finanaeel-Economisclie Tijd van
2 juni 1999
• ,,AI is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel. Dat
ondervond Leo Delcroix in een vorige regering, dat ervaren Colla en
Pinxten vandaag (. ) Dat de leiders van de Franstalige partijen daarenboven dit ernstige incident aangrijpen om uit te halen naar de Vlamingen,
geeft de cnsis en meteen de campagne een bijkomende wending." Pol
Van den Dnessche in Het Nteuwsbiad sian 2 juni 1999
„Tenslotte bevestigt dit schandaal opnieuw dé grote zwakte van
het beleid van Dehaene, die geschonden uit deze crisis komt. Zijn regenng
blinkt niet uit door vooruitziendheid Ze remedieert de problemen, doorgaans als het te laat is." Luc Van der Kelen in Het Laatste Nieuws van 2 juni
1999.
„Colla en Pinxten hebben het publiek te laat ingelicht omdat zij
enkele particuliere belangen zwaarwichtiger vonden dan de gezondheid
van de hele Belgische bevolking ( ) Dit misprijzen voor het algemeen belang kan met in een democratische staat." Paul Janssens in Het Voii< van 2
juni 1999
,,ln het begin zijn ze (Colla en Pinxten/red.) te laks, te nonchalant,
nalatig geweest Toen de affaire bekend raakte, gingen ze liegen om hun
blunders te verbloemen." Paul Geudens In Gazet van Antwerpen van 2 juni
1999.

Geeft u de oude politiek op 15 juni een iei?
Danicuwei!

VU&ID- Senaatslijst
1. Patrik Vankrunkeisven (LaakdaJ)
2 Vincent Van Quickenbome (Kortrijk -ID21)
3. Rosa Leraout-Martens (Geluwe)
4 Margriet Hermans (Oud-Tumhout - ID21)
5 Mare Plate! (Kraainem)
6 Elke Sleurs (Gent)
7 Kurt Himpe (Izegem)
8 Anita Wellens-Pumal (Genk)
9 Herman Van Den Abbeele (Schoonaarde)
10 Helga Stevens (Mechelen)
11 Peter Craeyeveld (Mettet)
12 Lieve Vanhoutte (Kortrijk-Bellegem)
13 Pascal Ennaert (Brugge)
14 Stijn Bex (Leuven)
15 Julien Borremans (Gent)
16 Emi Feusels (Aalst)
17 Erwin Brentjens (Kontich - ID21)

18. Jos Roebben (Bilzen)
19. Wim Leerman (Oostduinkerke)
20. Mie Van Den Kerchove (Aalter)
21. Hugo Stuer (Sint-Gillis-Waas - 1D21)
22. Herman Van Autgaerden (Bierbeek)
23. Eis Schiltz (Rumst)
24. Antoine Denert (Kruibeke)
25. Koen Anciaux (Mechelen)
Opvolgers
1. Mieke Vanhaegendoren (Hasselt)
2. Sigurd Vangermeersch (Sint-Jans-Molenbeek)
3. Chris Goossens (Aartselaar - ID21)
4. Chris Segers-Genbru^e (Ertvelde)
5. Nora Tommelein (Vilvoorde)
6. Jan Caudron (Erpe-Mere)

Op naar
HET congres...
Mijn journalistieke opvolgers waren opvallend
welwillend voor ons verkiezingscongres in
Roeselare. Hun verhaal was meestal te beknopt. Maar ook 'het' gebeuren, het publieke
confiteor van de ID-woordvoerder kreeg niet al
te veel ongewenste weerklank Waarvoor vergiftigde kippen goed kunnen zijn ...
Of Ik het ais politiek verslaggever anders had
gebracht? Vermoedelijk wel. Zo'n evenement
op een partijcongres is toch echt ongewoon.
Een kwarteeuw politiek verslaggeven met congressen van zowat alle partijen: maar een publieke biecht was er niet bij.
We kregen ooit een partij voorzitster die net
niet wenend vrijwillig afscheid nam. Haar
vriend Guy Verhofstadt wilde immers op haar
voorzittersstoel gaan zitten Of een CVP-congres waar Leo Tindemans zich 'georganiseerdspontaan' aanbood om het voorzitterschap
van zijn goede vriend Wiifried Martens over te
nenhen. Met als resultaat dat de zo moeizaam
in mekaar geknutselde eerste Martens-regering
net niet weer uit mekaar vlei
Dat waren trouwens geen verkiezingsbijeenkomsten, maar traditionele politieke congressen Verkiezingscongressen zijn een vrij jonge
uitvinding van de reclamejongens Het zou
kunnen dat de CVP daarmee begon en wel in
de prestigieuze Antwerpse Elisabethzaal, waar
de party de buitenwereld verbaasde met een
klank- en lichtspel uit de oude doos, veel feestgedruis maar vooral géén politieke boodschap.
Eén vraag werd toen niet gesteld: 'Wat moet
dat weer kosten?'
Ooit waren partijcongressen wel echte politieke

hoogmissen. Vooral dan bij de aloude PSB-BSR
waar de stemmen met duizenden (leden per
afdeling ...) geteld werden. Op die prehistorische socialistische congressen werd de pers altijd goed 'gesoigneerd': In en rond de goedgevulde geestrijke bar die al van in de vroege
ochtend toegankelijk was. Of bij de Vlaamse liberalen die er met in slaagden hun tweedaags
congres in Kortrijk binnen die 48 uur af te handelen. Omdat een zekere Guy Verhofstadt al te
veel jeugdige amendementen op zak had. Op
een SFcongres in Gent was het gebeuren in de
wandelgangen ooit belangrijker dan het gebeuren in de zaai: de partijleiding moest zich
immers van op afstand uitspreken over een
mogelijke devaluatie. Het Brusselse FDF had
een heel eigen congresntueel: niet alleen was
er het briljante, maar verplicht oratorische,
optreden van wijlen Lucien Outers, er was ook
het binnenkomen van de prominenten.
Steevast kwamen die om beurt te iaat en lieten zich dan toejuichen terwijl ze naar hun
voorbehouden plaats trokken. Kwestie van
goedkoop de eigen populanteit te meten!

Mare Platel
5de plaats Senaat
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r is de jongste week heel wat geschreven over de
'dioxineramp'. Op de werkelijke achterliggende
redenen van het schandaal wordt zelden ingegaan.
Toch loopt er één en ander grondig verkeerd met
hét politieke systeem.

E

Wijzen we vooreerst op de oneigenlijke
en overmatige macht van bepaalde 'drukkingsgroepen'. In een moderne democratie horen ze een belangrijke rol te spelen.
De vertegenwoordigende democratie
loopt echter mank wanneer zij de werkelijke belangen van hun achterban over het
hoofd zien Dat geldt in het bijzonder
voor de Boerenbond (BB). Met behulp
van een strak georganiseerd netwerk,
waartoe banken en verzekeringen behoren, heeft de Boerenbond zich van een uiterst winstgevende agro-industrie meester
gemaakt Met een vermogen van om en
' bij de 250 miljard fr. is de Boerenbond
uitgegroeid tot één van de belangrijkste,
zij het verdoken, machtscentra van het
land. Van de kwart miljoen actieve leden,
is 10% boer. Geen wonder dat de 'kleine'
boer of handelaar, waarom het allemaal te
doen was, uit de boot valt. Zij hebben
nochtans het algemeen belang voor ogen.
Gedreven door beroepsfierheid weigeren
ze de consument te bedriegen. Dat drijft
evenwel de prijzen de hoogte in. Wie zich
hormonenvrij vlees wil aanschaffen, kan
dat niet meer om de hoek en hoort dieper
in zijn geldbeugel te tasten. Het nuttigen
van gezonde voeding dreigt een elitaire
aangelegenheid te worden. In een bikkelharde strijd profileren de grote ketens
zich als de 'goedkoopste'. De
Boerenbond speelt dat spel mee, hij biedt
de ketens 'bescherming'. Of de consument op een kwaliteitsvoile bescherming
kan rekenen, is minder zeker. „De prijzenslag van de grootwarenhuizen houdt
in dat de leveranciers tegen de scherpste
prijzen moeten produceren. En dus gewild of ongewild risico moeten blijven
nemen." Aldus Jef Geldof van de vzw
Plattelandsontwikkeling. Zonder twijfel
zijn de goedmenende boeren en kleine
zelfstandigen het slachtoffer van hun
eigen vermeend 'syndicaat' dat de hele
sector een kwalijke reputatie heeft 'bezorgd'. Ook een verklaring van het
Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) liegt er
niet om. „Het is niet langer aanvaardbaar
dat de boer het slachtoffer wordt van de
geld- en machtzucht van de lobbygroepen."

Veterinaire Keuring (IVK), de farmaceutische mspectie, de inspectiediensten eeten vleeswaren van het departement
Volksgezondheid en de inspectiediensten
diergeneeskunde en grondstoffen van het
departement Landbouw tot één inspectiedienst binnen het ministerie van
Volksgezondheid. Aanvankelijk zagen ook
de regeringspartijen het nut van deze uiterst noodzakelijke maatregel in. Een half
jaar later veranderden ze van gedacht. De
meerderheidspartijen dienden een amendement in waarin stond dat de hervorming wel nuttig, maar niet 'dringend' is.
De CVP, onder druk gezet door de

resultaat is ernaar. „Wat nu gebeurt", zo
stipt alliantievoorzitter Bert Anciaux aan,
„is niet toevallig, maar het gevolg van een
jarenlange lakse houding tegenover voedselcontroles." En, zo voegt VU-voorzitter
Patrik Vankrunkelsven eraan toe, „De
Boerenbond slaagde erin het potje gedekt
te houden." Een geïntegreerde inspectie-

De Belgische ziekte
is een icanlcer
geworden
Boerenbond, kon niet aanvaarden dat de
gemtegreerde inspectiediensten bij het
ministerie van Volksgezondheid, waar ze
horen, zouden ondergebracht worden.
Voor minister van Landbouw Karel
Pinxten (CVP) haalden de economische
en partijpolitieke belangen andermaal de
bovenhand op de volksgezondheid. Het

dienst had nochtans heel wat onheil kunnen voorkomen. Slechts op deze manier
kunnen adequate controle en keuring gepaard gaan, kunnen kwalijke bestanddelen, zoals dioxine, in alle voedingsmiddelen opgespoord worden. Een geïntegreerde inspectiedienst laat bovendien toe iedere schakel binnen de voedingssector
aan controle te onderwerpen, zodat verbruiker, handelaar en producent tijdig
volledige informatie krijgen wanneer iets
aan de hand is. In de plaats daarvan bleken de controles niet gecoördineerd uitgevoerd en vaak achterhaald. De registratie van een massaproduct als kip verliep
uiterst gebrekkig. Daardoor kon de verantwoordelijke schakel niet tijdig worden
opgespoord. Achteraf bleek het om meer
dan kip te gaan. Een ééngemaakte inspectiedienst voedselveiligheid bleek niet
'dringend'... Intussen werden de sector
en de consumenten niet, laattijdig of onjuist geïnformeerd, „Wij zijn geen onnozelaars", zo klinkt het uft menig mond.

KIP ZONDER KOP
Dat het ABS reageert is niet verwonderlijk. Niet enkel omdat het de onmacht van
de gewone boer te berde brengt, maar
ook omdat de vereniging expliciet de beslotenheid van de besluitvorming aanklaagt. Er is de quasi monopoliepositie
van de BB en de uitschakeling van het
parlement. Reeds in april 1996 dienden
de VU-volksvertgenwoordigers Annemie
Van de Casteele en Karel Van Hoorebeke
in het federaal parlement een resolutie in
waarin de federale regering werd opgedragen dringend werk te maken van de
samenvoeging van het Instituut voor

vu-kamerleden Annemie Van de Casteele
(boven) en Karel Van Hoorebeke trokken op
tijd aan de alarmbel.

Bart Staes „Colla bombardeerde malafide
persoon tot chef."

De regering bracht geen respect op voor
de burger en handelde als een kip zonder
kop.

BOTER
Het stemt tot nadenken hoe alle meerderheidspartijen, de PS incluis, eertijds
voor de voeten van de CVP en de
Boerenbond waren gaan liggen. Daarmee
belanden we bij de politieke verkaveling;
gij uw mannetjes, wij de onze. Met behulp van de christen-democraten zijn BBvertegenwoordigers alom aanwezig in administraties en kabinetten, in overheidsinstellingen, adviesorganen en instimten
zoals het IVK. Stel u voor dat al deze 'pistons' bij het ministerie van Volksgezondheid, onder leiding van een 'socialist', waren ondergebracht. Zou dat geen
ramp geweest zijn? En dus kon er geen
sprake zijn van een geïntegreerde inspectiedienst. Natuurlijk heeft ook minister
van Volksgezondheid Marcel Colla (SP)
boter op het hoofd. Ook hij bleef, zo
toont de 1ste opvolger voor het Europees
parlement Bart Staes aan, gretig postjes
verdelen. Colla slaagde er zelfs in om een
eertijds in opspraak gebrachte keurder tot
hoofd van de regionale keurkring
Antwerpen te bombarderen. Hij 'controleert' de - vaak illegale - transporten in de
Antwerpse haven en het arrondissement
Turnhout met zijn talrijke vetmesterijen
en kalverteeh. Pierre Naassens moest het
kabinet van Colla verlaten na verwikkelingen met de vleesfraudezaak Tragex Gel in
Wingene! Het personeel van het IVK is
compleet gedemotiveerd. Aan het hoofd
ervan staat een ambtenaar die niet eens
voltijds aan de slag is, hoewel hij om vervanging had gevraagd. Overigens wordt
de hardwerkende en eerlijke ambtenaren
van het IVK geen promotie gegund.
Integendeel. ID21-kandidaat Flor Van
Noppen, deel uitmakend van de Stichting
dr Karel Van Noppen, windt er geen
doekjes om. „De ambtenaren moeten beschermd worden tegen intimidatie." Hij
stelt de oprichting van een parlementaire
commissie voor waar alle ambtenaren onregelmatigheden betreffende voeding
kunnen of moeten melden.
Tegenover een keten van besmet voedsel,
tekent een keten van de aan democratische controle ontsnappende lobbygroepen, van politieke benoemingen en interne bescherming, van een stagnerend, inefficiënt beleid voor schuldig verzuim. De
Belgische ziekte is een kanker geworden.

(evdc)
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Marcel Colla en
Karel Pinxten
hebben boter
op het hoofd.
Boter met
dioxine,
waarschijniljlcl
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