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V L A A M S - N A T I O N A A L WEEKBLAD • • 

V. oor het eerst in de geschiedenis van 

de Volksunie mochten alle leden hun 

stem uitbrengen bij de verkiezing van een voorzit

ter. De stemming gebeurde per briefen 9150 

leden, goed voor bijna 60%, maakten ook van die 

mogelijkheid gebruik. Na het tellen van de stem

men werd op zaterdagmiddag 15 januari de uitslag 

bekend gemaakt. De meeste VU-ieden spraken 

hun voorkeur uit voor Geert Bourgeois, een 48-jari-

ge advocaat uit het West-Vlaamse Izegem. Hij 

haalde het met 53,95% van de stemmen. 

De campagne voor deze eerste grootschalige 

VU-voorzittersverkiezing duurde lang en veriiep 

bijzonder spannend. Aanvankelijk leek het erop dat 

de leden zich over slechts één kandidatuur, die van 

Patrik Vankrunkehven, zouden kunnen uitspreken. 

Geert Bourgeois, voorzitter van de VU-kamerfrac-

tie, wachtte tot het laatst om ook zijn kandidatuur 

wereldkundig te maken. Veel politieke waarnemers, 

zowel binnen als buiten de VU, voorspelden een 

nek-aan-nekrace tussen de beide veertigers. Uit de 

uitslag blijkt dat ze het bij het rechte eind hadden. 

Zowel Bourgeois als Vankrunkelsven zijn 

van jongsaf actief binnen de VU, alletwee werden 

en worden ze in de Wetstraat gewaardeerd om hun 

degelijke dossierkennis en hun constructieve aan

pak. Dat bleek ook tijdens hun campagne te lande. 

Bourgeois en Vankrunkelsven stonden er tijdens tal 

van tweegesprekken borg voor dat de leden op een 

serene manier kennis konden jiemen van de accen

ten die beide kandidaten tijdens hun voorzitter

schap wensten te leggen. 

Geert Bourgeois wil de VU de komende 

jaren leiden met een programma dat staat voor een 

modern, staatsvormend Vlaams-nationalisme. Hij 

wil met de VU de motor zijn van een versnelde 

Vlaamse natievorming. De West-Vlaming wil, 

samen met het VU-kader, ook meer zichtbaar wor

den in het straatbeeld en een nog zwaarder stempel 

drukken op het maatschappelijk debat. Hij heeft 

zich ook voorgenomen om de partij intern stevig te 

structureren. In dat kader nam Bourgeois zich ook 

voor om, bij een verkiezing, zijn advocatentoga, 

voor de termijn van het mandaat, aan de haak te 

hangen. 

In een eerste reactie, onmiddellijk na de be

kendmaking van de uitslag, zei hij een voorzitter te 

zullen zijn voor de héle VU. Met deze voorzitters

verkiezing heeft de partij bewezen een ernstige oe

fening in interne democratie aan te kunnen.Samen 

met alliantiepartner ID21 wil Bourgeois de 

gemeenteraadsverkiezingen voorbereiden en de par

tij verder uitbouwen. Hij liet ook verstaan dat hij, 

met de partij, het beleid van de twee VU-ministers 

in de Vlaamse regering onverkort wil steunen. 

(Lees verder op hlz. 5) 

VU op TV 
De nieuwe VU-voorzitter in beeld 

Zaterdagvoormidctag 15 januari jl. werden op het partijsecretari
aat de stemmen geteid. De VNOS-ploeg was erbij. Ool< toen par
tijsecretaris Laurens Appeltans in de namiddag op de VU-partiJ-
raad liet stemresultaat bekend maal<te. U krijgt de eerste reac
ties, maar voorai een gesprek met Geert Bourgeois, die de ko
mende driejaar de VU zal leiden. 

Dinsdag 25 januari - TV1 
Omroepstlchting (VNOS). 

23U.10 - Een programma van de Vlaams-Natlonale 

V U-voorzitter Geert Bourgeois wacht 
drukke tijden. Hoe zijn aanpak er zal 

uitzien kon reeds tijdens de regionale ont
moetingen, die hij en Patrik Vanl<runi<eisven 
met de leden hadden, worden opgemaakt. 
Ondertussen kunnen zowel voorzitter ais 
verantwoordelijken uit de verkiezingsresul
taten wijzer worden. Tegen februari zullen 
alle VU-besturen van hoog tot laag ver
nieuwd zijn en moet, na een Ietwat onzeke
re periode, alle werking heropstarten. De 
eerste vraag die moet worden gesteld Is 

sen, waarvan sommigen graag stokebrand 
spelen, ruimte om te beïnvloeden. 
Standpunten, zeker van boegbeelden, 
geven aanleiding tot verwarring en berei
ken doorgaans het tegenovergestelde resul
taat. 

Om dit te voorkomen zou algemeen moeten 
worden aanvaard dat, eens het sein tot de 
campagne Is gegeven, de kandidaten hun 
eigen weg gaan zonder inmenging van wie 
dan ook. Een lankmoedige houding tegen
over te Ijverige medestanders is totaal on-

Les en boodschap 
deze omtrent de inspraak van de VU-leden. 
Het was de eerste keer dat allen hun stem 
konden uitbrengen. Het Is onze overtuiging 
dat dit een goede zaak Is. Ledenstemrecht 
geeft het lidmaatschap de meerwaarde van 
de directe inspraak, de zekerheid invloed uit 
te oefenen op het dagelijkse bestuur van de 
partij. Anderzijds leren de bestuurders hoe 
over hun beleid wordt gedacht. 
Er dienen ook de nodige lessen te worden 
getrokken. Ongetwijfeld was de campagne-
pehode te lang uitgemeten. Te veei tijd 
geeft de kandidaten, en vooral hun achter
ban, de kans om 'rare dingen' te bedenken 
en te doen. Daardoor krijgen ook persmen-

nuttig en op termijn zelfs schadelijk voor het 
algemeen partijbelang, iedereen weet, en 
dat geldt voor aile Interne verkiezingen, dat 
medestanders achteraf steeds weer met ei
kaar de draad moeten opnemen en 'ge
doemd' zijn verder samen te werken. Het is 
goed dat omtrent rechtstreekse voorzitters
verkiezingen een cultuur ontstaat die vrij
moedige inspraak waarborgt, maar ook 
beïnvloeding uitsluit en desnoods sanctio
neert. 

Los van de enkele uitschuivers mogen deze 
eerste voorzittersverkiezingen een succes 
worden genoemd, beginnend bij het aan
bod. In weinig politieke partijen bieden 

'zwaargewichten' van het gehalte Bour-
geols-Vankrunkelsven zich aan. Bij de SP 
werd een figuur van bovenaf gedropt en 
door de achterban knarsetandend aanvaard. 
De CVP-leden kregen nauwelijks keuze, de 
VLD-leden werden door de redactie van Het 
Laatste Nieuws 'voorgelicht', enz.. 
De taak van de VU-leden was allesbehalve 
eenvoudig, niet het minst omwille van de 
degelijkheid van de twee kandidaten. 
Daardoor kon bij voorbaat worden verwacht 
dat hun score dicht bij elkaar zou liggen, van 
daar ook de Intense pogingen tot beïnvloe
ding. Uiteindelijk blijkt - maar dit is een in
druk - dat de VU-ieden zich daar weinig van 
hebben aangetrokken, dit verklaart mee de 
hoge graad van deelname. Bij wijze van ver
gelijking brengen wij verder in dit blad de 
deelnamepercentages van andere partijen. 
Daaruit blijkt de zeer hoge betrokkenheid 
van de VU-achterban bij het verkiezingseve
nement, ook het verschil in percentage voor 
de uiteindelijke winnaar spreekt boekdelen. 
'Gepushte' kandidaten krijgen stalinistische 
scores. 

Dat de campagne uiteindelijk in fatsoen is 
verlopen, is te danken aan de fair play die 
beide kandidaten hebben beoefend, tot én 
met de afsluitende persconferentie op za
terdagavond jl. Zeker de aanwezigheid van 
de 'verliezer' werd gewaardeerd. 

Waarin lag dan voor de leden het verschil 
tussen belde kandidaten? Wellicht heeft wat 
hen van elkaar onderscheidt te maken met 
een stijl van optreden en verwoording van 
het programma, ook met het feit dat een 
'onbeschreven' blad aantrekkelijker oogt 
dan iemand die reeds gekneusd Is door de 
politieke praktijk. Zeker heeft ook de relatie 
met de ailiantiepartner een rol gespeeld 
maar minder dan aanvankelijk werd ver
wacht. 

Wie niet van gisteren is en reeds enkele 
voorzittersverkiezingen In de VU heeft mee
gemaakt weet dat de betrokkenheid van het 
vu-kader zorgt dat de balans van de partij
verhoudingen steeds In evenwicht wordt 
gehouden. Het komt ons voor dat de uitslag 
ook (nu weer) in die zin kan verklaard wor
den. Dergelijke correcties hebben de VU In 
het verleden steeds voor groot onheil be
hoed en hebben wellicht ook nu weer een 
rol gespeeld, de toekomst zal uitsluitsel 
brengen. 

En over die toekomst gaat het. Daarbij kan 
gekozen worden tussen "de uitdagingen of 
het binnenkamers gekibbel. Uitdagingen 
zijn er bij de vleet, gekibbel Is verloren tijd. 
Aan aile verkozenen, aan aile bestuursleden 
om een keuze te maken. 

Maurlts van Lledekerke 



Anke neemt de benen 
Anke Van dermeersch houdt het voor bekeken bij 

de VLD. Deze gewezen miss-België, die bij enkele 

jaren geleden bij de Vlaamse liberalen werd 

binnengehaald om er te zorgen voor het betere 

benenwerk, is niet tevreden met de haar 

toebedeelde plaats op de Antwerpse VLD-lijst. De 

omstreden advocate, die in de aanloop naar de 

parlementaire verkiezingen van 13 juni 1999 haar 

kiezers beloofde uit de kleren te gaan als ze 

verkozen werd, werd als 25ste geklasseerd. Omdat 

ze beseft dat ze met die plaats waarschijnlijk toch 

geen schepen wordt, houdt ze het voor bekeken. 

Anke heeft haar VLD-lidgeld voor 2000 al betaald 

en blijft het liberale gedachtengoed trouw. Van de 

VLD-top moet de Antwerpse afdeling overigens 

haar werk overdoen. 

Fiscale autonomie 
essentieel 

„Fiscale autonomie voor de deelstaten is essentieel . 
De vier Vlaamse regeringspartijen hebben naar aanlei
ding van het Sint-Elooisakkooord uitdrukkelijk het enga
gement aangegaan om over twee jaar een belangrijke 
mate van fiscale autonomie te realiseren via de 
Commissie voor de staatshervorming." 

Patnck Dewael tijdens de nieuwjaarsreceptie van het 
Vlaams Economisch Verbond. Opgetekend door Het 
Belang van Limburg wan 15 januari 2000. 

• DOORDEWEEKS • 

Eén op vier huwelijken mondt uit 
in een echtscheiding. Een Icwart van de 
betroi<l<enen l<omt daardoor in een 
moeilijl<e financiële situatie. Bij samen
woners is de kans groter dat de relatie 
uitmondt in een scheiding. 

De ziekte van Alzheimer - een 
vorm van dementie - wordt bij hoger op
geleiden op latere leeftijd ontdekt dan 
bij minder hoog opgeleiden. Een van de 
redenen daarvoor is dat hoger opgelei
den er beter in slagen om de ziektever
schijnselen te verhullen. 

Bij onze noorderburen zwelt de 
geruchtenstroom aan als zou kroonprins 
Willem-Alexander binnenkort gaan 
huwen met de 28-jarige Argentijnse 
schoonheid Maxima Zorreguieta. 

Om zelf ook in de belangstelling 
te blijven is prinses Mathilde naar de 
kapper geweest. 

Vorig jaar zorgde de Lotto ervoor 
dat 580 mensen zich van de ene dag op 
de andere miljonair mochten noemen. 

Vlaanderen wijst zijn zonen uit: 
Guy Verhofstadt is in Nedertand verkozen 
tot liberaal van het jaar. De federale pre
mier noemde zich 'geraakt' door die be
kroning. Verhofstadt werd overigens ook 
gekroond in de 'Orde van de 
Paardenvisser'. De heildronk die erop 
volgde bevatte geen visjes. Iets waar
voor Herman Decroo overigens niet zal 
worden vervolgd. 

De SP'er Cuy Peeters wordt de 
nieuwe voorzitter van de Raad van 
Bestuur van de VRT. 

Eén van de twee in 'Jambers' op
gevoerde, openlijk racistische skin
heads, blijkt een Turkse vader te hebben. 

'Rond is gezond': onder dat 
motto wil Vlaams minister van Welzijn 
Mieke Vogels de Vlamingen - in het bij
zonder jonge meisjes - duidelijk maken 
dat een te streng dieet bepaald niet ge
zond is. 

Het Davidsfonds vierde zijn 
125ste verjaardag. Op naar de 250! 

Weinig opbeurend nieuws over 
onze zuiderburen: van de zeven geregis
treerde zelfmoorden per dag gebeuren 
er vier in Wallonië en drie in Vlaanderen. 

In Turkije zijn 15 mensen aange
houden in een orgaanschandaal. 
Minderbegoeden konden een nier af
staan voor 100.000 fr De organen wer
den doorverkocht voor ruim 2 miljoen fr 
per stuk. 

Tot slot:Mensen die erg actief 
zijn in het verenigingsleven - en mede 
daardoor minder TV-kijken - zijn in het 
algemeen toleranter en democratischer 
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GRONDIGE HERVORMINGEN? 
Deze week komt de tweede werkgroep 
van de Conferentie voor de Staats
hervorming samen. Die zal de financiering 
van gemeenschappen en gewesten behan
delen. VLD-voorzitter Karel De Gucht gaf 
alvast een schot voor de boeg. Hij pleit 
voor 'grondige hervormingen'. De Gucht 
wil 'een belangrijk deel' van de personen
belasting defederaliseren. De deelstaten 
moeten ook instaan voor de organisatie 
van de gezondheidszorgen en de kinder
bijslagen. Eind 2001 wil hij op deze pun
ten een doorbraak realiseren. De Vlaamse 
liberalen zullen op Vlaams en federaal ni
veau dezelfde taal spreken, aldus De 
Gucht. 

De VLD had dergelijke standpunten beter 
iets vroeger ingenomen. De ontgooche
ling daarover van gewezen VU-voorzitter 
en huidig co-voorzitter van de Costa 
Patrik Vankrunkelsven is begrijpelijk. 
Overigens heeft de VLD Vlaamse wapens 
uit handen gegeven. Het onderwijsak-
koord of het zogenaamde Sint-Eloois-
akkoord is voor de Franstalige partijen 
een geschenk uit de hemel. 
Hoewel. Deze week debatteert de bevoeg
de senaatscommissie over het akkoord. 
Het is zeer de vraag of het klakkeloos en 
ongewijzigd door de parlementaire draai
molen raakt. De druk wordt opgevoerd. 
De Franstalige christelijke onderwijsvak-
bond zal het Arbitragehof vragen het Sint-
Elooisakkoord te vernietigen. Volgens de 
vakbond gaat de regering voorbij aan fun
damentele kritiek van de Raad van State. 
Ook de CVP-fractie in de Senaat is deze 
mening toegedaan, zij het om andere re
denen. De Franstalige christelijke vakbond 
wil dat het akkoord ook van toepassing is 
op het jaar 1999 en niet vanaf 2000, zoals 

de federale regering voorschrijft. De CVP-
fractie vindt dat de regeling betreffende 
buitenlandse studenten met een tweeder
de meerderheid en met een meerderheid 
in elke taalgroep moet aangenomen wor
den. Voor de federale regering volstaat 
een gewone meerderheid. 

TWEE SCENARIO'S 

Er liggen ter zake twee scenario's op tafel. 
Uitgangspunt is het optrekken van het 
aantal Nederlandstalige hoofdstedelijke 
parlementairen tot 20. Teruggrijpend naar 
een voorstel van de professoren André 

Men en Francis Delperée zou van een 
coöptatiestelsel gebruik gemaakt worden. 
De Brusselaars zouden dan een dubbele 
lijst aan de Senaat voorleggen. Daaruit 
zouden de senatoren dan 10 
Nederlandstaligen én 10 Franstaligen in 
de Brusselse Hoofdstedelijk raad coöpte
ren. Het voordeel van dit voorstel is dat 
het in zekere zin beantwoordt aan de con-
federale logica. Er zijn ook nadelen aan 
verbonden. Erg democratisch is het sys
teem niet. Bovendien kan het niet meer 
tijdens deze legislatuur worden inge
voerd. Het coöptatiestelsel verondersteft 
immers een grondwetswijziging en die 
mogelijkheid werd tijdens de vorige legis
latuur niet op de lijst van voor herziening 
vatbare grondwetsartikels vermeld. De 
Vlamingen zouden dus moeten wachten 
tot na de volgende gewestverkiezingen. 
Dat ligt geenszins in de bedoeling, temeer 
daar de Franstaligen reeds een commu
nautaire eis konden inwilligen. 
In het andere geval wordt de hele kwestie, 
zeg maar, tot een Brusselse aangelegen
heid beperkt. Indien geen 20 mandataris
sen binnen de Vhamse taalgroep rechtst
reeks worden verkozen - tijdens de jong-

DeTHeater-

boulevard. 

ste gewestverkiezingen werden er 11 op 
die manier verkozen - dan zou het aantal 
mandatarissen tot 20 worden opgetrok
ken met behulp van niet-rechtstreeks ver-
kozenen. 

IMPASSE 

De communautaire onderhandelingen 
tussen de Nederlandstalige en Franstalige 
Brusselaars raken stilaan in een impasse. 
Op de ^enda staat de minimale vertegen
woordiging van het aantal Vlamingen in 
het Brussels hoofdstedelijk parlement De 
Franstalige meerderheidspartijen zijn als 
het ware verplicht om daarover te onder
handelen en naar een vergelijk te streven. 
Tijdens de Brusselse regeringsonderhan
delingen stemden de Vlaamse meerder
heidspartijen op vraag van de Franstaligen 
in met een overheveling van gewestmid-
delen naar de Franse gemeenschap. Ten 
behoeve van het Franstalig gemeenschaps
onderwijs ontvingen de Franstaligen 800 
miljoen fr. voor het jaar 2000, de 
Vlamingen 200 miljoen fr.' -' •'' -
In ruil eisten de Vlaamse partijen de mini
male vertegenwoordiging. De Franstaligen 
verklaarden zich bereid daarover in de 
Brusselse 'mini-costa' te debatteren en 
een vergelijk te zoeken. 

GRIJP 

Het was Brussels SP-raadslld Rufin Grijp 

(SP) die zo onverstandig was om op de 
verlangens van de Franstalige partijen in 
te gaan. Hij hield zich aan het tweede sce
nario betreffende de minimale vertegen
woordiging. En om de Franstaligen over 
de streep te krijgen, stelde hij een herzie
ning van het systeem van de dubbele 
meerderheden voor. Stel dat het Blok toch 
een meerderheid binnen de 
Nederlandstalige groep haalt, zo rede
neert Grijp, en de partij daardoor eigen 
ministers kan aanduiden, dan zou er een 
tweede stemronde georganiseerd worden. 
Op dat moment zouden slechts 7 van de 
20 Vlaamse parlementsleden de Vlaamse 
ministers aanstellen. Die raadsleden zou
den met andere woorden een minder
heidskabinet in het leven roepen. Juist 
daarom, zo stipt een heldere Grijp aan, 
zou de Franse taalgroep mee over de aan
duiding van de Vlaamse ministers beslis
sen. De Franstalige onderhandelaars luis
terden met veel genoegen. 

DOEMBEELD 

Het tweede voorstel draagt de goedkeu
ring weg van de Brusselse VU&ID-fractie. 
Toch rijst er een ernstig probleem De 
Franstalige partijen zien de minimale ver
tegenwoordiging niet als een rechtmatige 
Vlaamse eis, maar louter als een dam 
tegen het Vlaams Blok. Steeds duikt bij 
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Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, wat moet ik zeggen? Blijdschap om wat 
komen gaat en tevreden terugkijkend op wat geweest is. Bij hun 
doortocht in 'De Meter' hebben beide kandidaten voor het voor
zitterschap op mij een blijvende indruk gemaakt. Zowel vóór, tij
dens als na het nuttigen van een meter Rodenbach. Waarbij ik zo 
vrij ben te zeggen dat beider spraakwaterval na weliswaar beter, 
maar inhoudelijk toch iets minder samenhangend was. 
Het zal niet alleen voor mij, maar ook voor Gerty Christofifels en 
de Franstaligen, wennen zijn aan een nieuwe naam. Anderzijds 

hebben ons Ludwina en onzen Adam mij verzekerd dat zelfs ik erin 
zal slagen om ook Boer Joie bij te staan met raad en daad. Gij weet, 
uit ervaring, dat ik in niet versaag om de Vlaamse zaak te dienen. 
Ik heb van uwen nieuwen voorzitter mogen vernemen dat hij van 
plan is om uw Vrije Unie van Vlaamse nationalisten professioneler te 
organiseren. Mogelijk kan hij dan ook wat doen aan de behuizing 
waarin gij rondloopt. Bij mijn vorige bezoek bleek dat er in deze nog 
heel wat werk aan de winkel is. Tegelijk krijgt Geert het voordeel dat 
dan ook alle lekken zullen zijn gedicht. 

Maar laat ik de rust niet verstoren binnen uw beweging - ik ben, ge
zien ik beduidend minder beteken dan u, vriend schrijvelaar, zo vrij 
mij aan te passen aan u en heb bepaald niet de pretentie het omge

keerde te vragen - en Geert het allerbeste wensen. Met hem kunt 
gij er de eerstkomende drie jaar weer tegen. Gij moogt gerust zijn 
dat hij zich een stel flinke ondervoorzitters rond zich zal scharre
len om danzo, met een gerust hart, uit te kijken naar de ontwik
kelingen binnen de Costa. Uwen gewezen kopman heeft immers 
beloofd daar zijn klauwen eens flink in te zetten, zodat we tegen 
2004 kunnen klinken op nog meer Vlaanderen. 
Heren van de VU: laat de koekoek dampen! 

Uw gediplomeerde, 

De Gele Geeraerts 

# DOORDEWEEKS f 

hen het doembeeld op van een Blok dat 
biimen de Nederlandstalige groep een 
meerderheid haalt en op die manier de 
Brusselse instellingen kan blokkeren. De 
bijzondere wet schrijft immers voor dat de 
aanstelling van de Vlaamse ministers van 
de Brusselse hoofdstedelijke regering de 
goedkeuring moet krijgen van een meer
derheid binnen de Nederlandstalige 
groep in de Brusselse hoofdstedelijke 
raad. Hetzelfde gebeurt langs Franstalige 
kant. Dat noemt men het systeem van de 
'dubbele meerderheden'. 
De Vlaamse partijen gaan er vanuit dat het 
optrekken van 11 naar 20 Vlaams-
Brusselse raadsleden een voldoende waar
borg biedt tegen een eventuele meerder
heid voor het Vlaams Blok. Tijdens de 
jongste gewestverkiezingen slaagde ex
treem-rechts er niet om een meerderheid 
binnen de Vlaamse groep te verwerven. 
De Franstalige partijen zien liever een af
schaffing van het systeem van de dubbele 
meerderheden. 

ONAANVAARDBAAR 

Maar, dit was naast VU, VLD en een paar 
Brusselse CVP-raadsleden gerekend. 
„Onaanvaardbaar", zo beoordeelt Brus
sels VU&ID-raadslid Sven Gatz het ideetje 
van Grijp. 

„Stel dat men een dergelijk voorstel goed
keurt en het Blok haalt toch geen meer
derheid binnen de Vlaamse groep. Dan 
zouden sommige Vlaamse partijen met be
hulp van de Franstaligen een minder
heidskabinet kunnen vormen. De franco
fone partijen verklaren vandaag wel dat ze 
dat nooit zouden doen, maar daar mogen 
we ons niet op voorhand laten aan vast
pinnen. Ik ga niet beweren dat de sfeer tij
dens de onderhandelingen vijandig is, 
maar ik zie op dit moment geen uitweg. 
We zijn in een patstelling geraakt." 

KINDERBIJSLAG 

In de commissie Sociale Zaken van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers on
derschreven de VU&ID-kamerleden Fons 

Borginon, Danny Pieters tnAnnemie Van 

de Casteele een wetsvoorstel van de paars
groene meerderheid over kinderbijslagen 
voor homo- of lesbiennegezinnen. Reeds 
tijdens de vorige legislatuur had de 
VU&ID-fractie een wetsvoorstel ter zake 
ingediend. Indien twee homo's of lesbien
nes gaan samenwonen met elk kinderen 
uit een vorige relatie, zouden die kinderen 
voortaan dezelfde rechten krijgen als die 
van heterokoppels. Concreet betekent dit 
dat kinderen die in een homo-huishouden 
opgroeien, dezelfde bedragen krijgen als 
de kinderen uit een hetero-huishouden. 
Het voorstel moet nog door de plenaire 
vergadering worden goedgekeurd. 

.WEZENBEEKi 
Bob Wezenbeek wordt de nieuwe voorzit
ter van het Overlegcentrüm van Vlaamse 

Verenigingen (OW). Hij zal de hinctie 
vanaf eind september 2000 waarnemen. I 
Wezenbeek werd door het IJzer- I 

o, 

bedevaartcomité voorgedragen en bleek 
de enige kandidaat te zijn. Hij wordt als 
een 'consensusfiguur' aangezien en be
schikt bovendien over de nodige tijd. 
Eerst werd Eric Ponette gevraagd de voor-
zittersstoel te bezetten, maar die ging daar 
wegens gebrek aan tijd niet op in. 
De gewezen directeur van het Vlaams 

Economisch Verbond (VEV) volgf. Matthias 

Storme op. Storme verving Lieven Van 

Gerven in september 1996. In 1998 werd 
hij herverkozen. De professor is ook voor
zitter van de Vlaamse Vereniging der 

Academici (WA). Storme zou die ftinctie 
graag nog twee jaar opnemen. 

Werk 

aan de 

winkeil 

I n de Conferentie voor de Staatshervorming staat de 
' bevoegdheidsverdeling omtrent Buitenlandse 

Handel op de agenda. Tegelijk dient federaal 
staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pierre Chevalier 

(VLD) een wetsontwerp In over de samenstelling van de 
Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH). Dat is 

op zijn minst merkwaardig. 

Wetsontwerp BDBH: 
te weinig, te laat 

Over enkele weken beraadt de Costa zich over 
de bevoegdheid Buitenlandse Handel, De 
Nederlandse en Franstalige partijen staken 
daarover reeds de koppen bij elkaar, maar de 
neuzen wezen in een andere richting. VU&ID, 
CVP en VLD staan ter zake op een maximale 
gewestelijke bevoegdheid, PRl en Ecolo wil
len enkel het samenwerkingsakkoord tussen 
de federale regering en de gewesten herbe-
kijken. De Franstalige co-voorzitter Philippe 
Moureaux (PS) zegt dat de federale overheid 
„het recht heeft alles naar zich toe te trek
ken." 

In principe is Buitenlandse Handel een ge-
westbevoegdheid. In de bijzondere wet van 
1991 werd vooropgesteld dat de Belgische 
Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) een 
coördinerende rol uitoefent. De federale 
overheid is ook bevoegd om waarborgen te 
verstrekken tegen export-, import- en inves
teringsrisico's. In samenwerking met de ge
westen staat ze in voor exportpromotie. 
De gewesten hebben het afzet- en uitvoer
beleid in handen. In 1997, toen een nieuwe 
wet op de BDBH werd gestemd, ging de fe
derale wetgever zijn bevoegdheid te buiten. 
Die federale recuperatie is nog steeds niet 
verteerd. Komt daar nog bij dat de gewesten 

en de BDBH elkaar voortdurend voor de voe
ten lopen. VU&ID, VLD en CVP willen dat dit 
eindelijk ophoudt, Ze zien geen andere oplos
sing dan de wijziging van de bijzondere wet 
van 1991. Daardoor zouden alleen de gewes
ten instaan voor de exportpromotie. Laat de 
BDBH enkel een databank bijhouden, zo re
deneren de Vlaamse partijen, en verduidelijk 
eventueel de coördinerende opdracht van de 
federale overheid. Misschien kan de BDBH als 
een soort directoraat-generaal onder 
Buitenlandse Zaken worden ondergebracht. 
Voorlopig weigeren de Franstalige partijen op 
dit alles In te gaan. Ze houden liever de hand 
van de erevoorzltter van de BDBH, kroonprins 
Flllp, vast. Ze vergeten daarbij dat zelfs het 
federale regeerakkoord de BDBH in vraag 
stelt. De Vlaamse regering stuurt expliciet op 
de ontmanteling van de dienst aan. De VLD 
schreef het niet met andere woorden In haar 
verkiezingsprogramma. 
Het is dan ook hoogst merkwaardig dat fede
raal staatssecretaris voor Buitenlandse Handel 
Pierre Chevalier (VLD) deze week een wets
ontwerp over de samenstelling van de BDBH 
op de ministerraad indient. De samenstelling 
van de Raad van Bestuur (RvB) van de BDBH 
is een heikel thema. Die is onaangepast aan 

het aandeel van de gewesten in de Belgische 
export. Zo bleef de BDBH paritair samenge
steld, terwijl Vlaanderen voor 70% van de to
tale uitvoer Instaat. 

Dat noopte de vorige Vlaamse regering tot 
een politiek van de 'lege stoel'. De Vlaamse 
overheid weigerde nog langer afgevaardig
den naar de RvB van de BDBH te sturen. 
Eerst startte Chevalier daarover een dialoog 
op met de bevoegde gewestelijke ministers. 
Vlaams minister van Buitenlandse Handel 
Johan Sauwens (VU&ID) legde vier concrete 
voorstellen op tafel, In de RvB van de BDBH 
moet de privé-sector een groter aandeel krij
gen dan de overheidssector. De gewesten 
horen de vertegenwoordigers van de bedrij
ven aan te stellen. Dat zou toelaten het aan
tal afgevaardigden uit het bedrijfsleven op 
het exportaandeel van de gewesten af te 
stemmen. Tot slot denkt Sauwens er ook aan 
de verhouding tussen de verschillende over
heden in het voordeel van Vlaanderen te wij
zigen. Informeel beloofde Chevalier het dos
sier te bestuderen en ook verder overieg. Van 
dat laatste kwam niets In huis. Intussen hield 
ook de Costa zich met het thema bezig. Deze 
week wil Chevalier een wetsontwerp over de 
samenstelling van de BDBH door de minister
raad laten goedkeuren, terwijl men in de 
Costa over de bevoegdheidsverdeling onder
handelt. 

Dat is onzinnig. Bevoegdheden, middelen en 
samenstelling van de besturen vormen één 
geheel. Overigens verzuimde Chevalier een fi
nale tekst aan de gewestministers voor te 
leggen, in de plaats daarvan en wettelijk ge
heel onnodig ondertekent ook minister van 
Buitenlandse Zaken Louis Michel (PRL) het 
wetsontwerp van de Bruggeling. Wat daarin 
staat is voor de Vlamingen een stap In de 
goede richting. Daarmee is alles gezegd. Of 
toch niet. Chevalier handelde te laat en zijn 
doos is te leeg, 
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De PS'er Claude Eerdekens moet al 
meerdere malen achter het net hebben 
gevist. Dat kan althans worden afgeleid 
uit een - niet eens zo vreemde -
parlementaire vraag aan Magda Aelvoet, 
minister van o.a. Consumentenzaken. 
Kortweg kwam het erop neer of een 
handelaar die een bepaald product 
aanbiedt aan een uitzonderlijke prijs 
daarvan een voldoende grote voorraad 

moet hebben en welke rechten de 
consument heeft indien de aanbieding niet 
meer blijkt dan een ordinaire 'lokker'. Uit 
het antwoord blijkt dat de voorraad van 
zulke producten voldoende groot moet 

zijn, tenzij overmacht kan worden 
aangetoond. In het andere geval kan de 
koper, bij producten van meer dan 1.000 
fr een waardebon vragen in afwachting 
van een nieuwe levering van het product 
tegen de promotionele prijs. Dat geldt dan 
weer niet bij uitverkopen of opruimingen. 
Aelvoet beloofde nog dat de economische 
inspectie scherper zal toezien op dit soort 
promotionele acties. 

• WETSTRAAT • 
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'en aantal buitenlandse bedrijven zou felle 
interesse tonen voor het verwerven van 

een belang in het Vlaamse telecombedrijf Telenet. 
De Vlaamse regering en de intercommunales gaan 

de zaak eerst grondig bestuderen. VU&ID wil 
vooralsnog van geen privatisering van de 

kabelinfrastructuur weten. 

Dienstverlening 
moet centraai staan 

Eertijds gaf de Amerikaanse groep Media 

One haar belang van 25% in het Vlaamse 
telecombedrijf Telenet op. Er werd naar 
een vervanger gezocht. Drie buitenlandse 
bedrijven deden een bod- de internatio
nale kabelmaatschappij van Nederlandse 
oorsprong UPC, het Nederlandse nutsbe
drijf fisenï en British Telecom. De onder
nemingen zouden 100 tot 200 miljard fr. 
bieden. 

PRIVATE AMBITIES 
De hoge bedragen verklaren de ambities 
van de bieders, die veel verder reiken dan 
het verwerven van een 25%-belang. Zo 
aast UPC op een meerderheidsbelang, ter
wijl zowel UPC als Essent controle willen 
verwerven over de kabelinfrastructuur. Er 
is momenteel een belangrijk verschil tus
sen het aanbieden van kabeldiensten en 
het eigendom van de kabelinfrastrucuiur. 
Telenet Holding biedt in Vlaanderen enkel 
telefoondiensten en internet op de kabel 
aan, maar is geen eigenaar van die kabel. 
Via de Gewestelijke Investenngs 

Maatschappij Vlaanderen (GIMV) is de 
Vlaamse overheid voor 20% aandeelhou
der van de holding, de gemeentelijke in
tercommunales voor 35%, de rest is in 
handen van een financieel consortium. 
Overheidsinstellingen hebben de facto 
een meerderheidsbelang in Telenet. De 
bieders wiüen daar komaf mee maken. Ze 
zouden bovendien het dienstenpakket. 

zeg maar het gebruiksrecht, van Telenet 
willen uitbreiden. Daartoe is inderdaad de 
nodige capaciteit voorhanden. Het dien
stenpakket kan uitgebreid worden met ka
beltelevisie en mogelijk digitale televisie. 
Precies daar knelt het schoentje. 
Kabeltelevisie behoort de eigenaar van de 
kabelinfrastructuur toe. Het eigendom 
van die structuur is in handen van de ver
zamelde kabehnaatschappijen, zijnde de 6 
zuivere en 10 gemengde intercommuna
les met Electrabel als particuliere vennoot. 
En de eigenaar van de kabelinfrastructuur 
beslist welke diensten al dan niet worden 
aangeboden. 

VOORBARIG 

Juist daarom hebben de private bieders 
twee grote doelstellingen voor ogen. Ze 
willen hun zeg hebben over de versprei
ding van het dienstenpakket en dus ook 
de controle over de eigendom verwerven. 
Dat veronderstelt een integratie van de 
kabel in Telenet. Eigenaar en aanbieder 
zouden daardoor één geheel vormen. Het 
debat daaromtrent is niet nieuw, maar 
komt nu wel in een stroomversnelling. In 
een persmededeling verklaren de voorzit
ters van de zuivere en gemengde inter
communales zich akkoord met een „ver
dere integratie van de kabelactiviteiten en 
de activiteiten van Telenet" Op die ma
nier wordt de kabelcapaciteit een zaak van 
Telenet. En wordt ook radio- en televisie-

Recht op communicatie 
en mobiliteit 

VU&lD-kamerlid Danny Pieters wil dat het recht 
van elke burger op communicatie en mobiliteit 
grondwettelijk gewaarborgd wordt. 
,,ln de moderne samenleving vereist fundamen
tele kansengelijkheid dat elk individu zich vrij kan 
verplaatsen en gebruik kan maken van zowel de 
klassieke als de moderne communicatiemiddelen. 
Mensen die hiervan verstoken blijven, raken on
herroepelijk maatschappelijk geïsoleerd. Daarom 
moet iedereen gebruik kunnen maken van een 
netwerk van post, telefonie en zelfs internet, van 

goed onderhouden wegen en van een degelijk 
openbaar vervoerd. Gezien de toenemende priva-
tiseringsdrang en het verlies van overheldsmono-
polie, is het absoluut noodzakelijk dat het recht 
van elke burger op communicatie en mobiliteit 
grondwettelijk gewaarborgd wordt." 
De volksvertegenwoordiger wijst op het immobi
lisme van de federale regering ter zake. Daarom 
moet algemeen recht op communicatie en mobi
liteit vermeld worden op de lijst van voor herzie
ning vatbare grondwetsartikels. 

Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Johan Sauwens verzet zich tegen een pri

vatisering van de kabelinfrastructuur Voor VU&lD-kamerlid Danny Pieters (rechts) moet het 

recht op communicatie en mobiliteit voor iedereen in de grondwet worden opgenomen. 

distributie overgeheveld van de intercom
munales naar Telenet. 
Betekent dit ook dat de overheidsinstel
lingen bereid zijn hun meerderheidsbe
lang in Telenet én het eigendomsrecht 
over de kabelinfrastructuur op te geven? 
Zo'n vaart loopt het niet. Al lieten SP en 
vooral VLD eerst uitschijnen daartoe be
reid te zijn. Ook sommige gemeenten met 
diepe schulden dachten in die richting. 
Zowel Vlaams minister-president Patrik 

Dewael (VLD) als minister van Economie 
en Media Z)zr/fe Van Mechelen (VLD) wezen 
erop „dat de belangstelling van de privé-
sector voor het kabelnet onafwendbaar 
is." De excellenties voegden daar fijntjes 
aan toe dat de Vlaamse regering hoe dan 
ook „minimale verplichtingen kan opleg
gen, wie ook de eigenaar is." Van 
Mechelen stuurde expliciet aan op de ver
koop van Telenet en de kabel. De parle-
mentsfracties van VLD en SP volgden hem. 
Zij hadden het over een „niet te missen 
kans." Uiterst voorbarig oordeelden de 
fracties dat alles zo snel mogeUjk moest 
worden verkocht, zoniet zouden de ge
meenten nimmer een dergelijk aantrekke
lijk overnamebod kunnen bedingen. 

DE COCK 
In het parlementaire halfrond verwoordde 
VU&ID-volksvertegenwoordiger Dirk De 

Cock een bekommernis die velen delen. 
Hij zei dat de Vlaamse regio geen telecom-
eiland in Europa kan vormen. In één 
adem stuurde het parlementslid ook een 
verwittiging naar minister Van Mechelen. 
„Een verregaande integratie van zowel 
Telenet als van de kabelbedrijven in een 
private holding zou tot gevolg kunnen 
hebben dat de privé-sector ook over het 
monopolie van meningsvorming in 
Vlaanderen beschikt. Democratische in
stanties staan borg voor het evenwichtig 
verspreiden van een zo breed mogelijke 
informatiewaaier. Ook de culturele eigen
heid van het medialandschap binnen de 
Vlaamse deelstaat mag niet ter discussie 
worden gesteld." De Cock vroeg minister 

Van Mechelen „of het wel opportuun is 
het strategische eigendomsbelang in de 
sector van de kabehnfrastructuur uit han
den te geven." 

SAUWENS 
Deze vraag stond ook centraal tijdens de 
vrijdagse vergadering van de Vlaamse re
gering. Daar sprak Vlaams vice minister
president Steve Stevaert (SP) de SP-fractie 
in het Vlaams parlement tegen. Stevaert 
verzet zich tegen een verkoop of privatise
ring van de kabelinfrastructuur „Die moet 
in overheidshanden blijven." Vlaams mi
nister van Binnenlandse Aangelegen
heden/oèan Sauwens (VU&ID), die het 
administratief toezicht op de intercommu
nales uitoefent, staat op dezelfde lijn. 
,,Indien de kabel in handen komt van een 
privé-bedrijf dat bovendien het monopo
lie verwerft, stelt zich de vraag of de socia
le en universele dienstverlening nog ge
waarborgd kan worden", zo verklaarde de 
minister in het Vlaams parlement. Aan de 
redactie vertelde hij dat samen met 
Telenet en de gemeenten een beslissing 
zal worden genomen. Alle gemeenten, zo 
benadrukt de minister, moeten hun ak
koord betuigen. „We zullen ons alleszins 
niet laten opjagen. Ik wens geen beslissing 
die op louter winstbejag en dus op een 
korte-termijn visie gebaseerd is. Een even
tueel besluit moet ingegeven zijn door 
een weldoordachte strategie. Het gaat om 
de best mogeUjke informatiesnelweg. Dat 
betekent dat we de publieke dienstverle
ning optimaal moeten uitbouwen. Ik ben 
daarom gekant tegen de volledige privati
sering van de kabelinfrastructuur" 
De mening van Sauwens en Stevaert maak
te indruk. De Vlaamse regering neemt nog 
geen beslissing. Dat wordt vooral overge
laten aan de intercommunales en hun 
aandeelhouders, de steden en gemeenten. 
Wel staat de Vlaamse regering erop dat de 
„operatie niet als een louter financieel ge
geven wordt bekeken. De regering zal toe
kijken op het algemeen belang." 
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Geert Bourgeois 
is nieuwe 

vu-voorzitter 

(Vervolg van blz. 1) 

De nieuwverkozen voorzitter Geert 

Bourgeois sprak ook vol lof over zijn te
genkandidaat, Patrik Vankrunkelsven, 

die, steeds volgens Bourgeois, de partij 
de afgelopen jaren schitterend heeft ge
leid. Vankrunkelsven toonde zich groot in 
zijn verlies. Hij dankte allen met wie hij in 
de afgelopen jaren nauw heeft kunnen sa
menwerken en verzekerde zich te blijven 
inzetten als parlementslid, als co-voorzit
ter van de Costa, maar zeker ook als mili
tant. Hij wenste Bourgeois alle succes toe 
in zijn nieuwe fianctie. 
Tijdens de eerste persconferentie die 
Bourgeois mocht houden in de hoedanig
heid van VU-voorzitter opende hij met 
zijn voorganger te danken voor de correc
te en faire manier waarop de campagne 
was verlopen en voor de wijze waarop hij 
de partij door een moeilijke periode heeft 
geloodst. Bourgeois wees ook op de hoge 
betrokkenheid van de VU-leden (zie 
kader). Hij erkende een zeer tevreden 
man te zijn, temeer daar hij deze eerste 
interne campagne als veel moeilijker be
schouwde dan deze bij externe verkiezin
gen. Bourgeois zal ook afzien van een 
verder voorzitterschap van de VU-fractie 
in de Kamer 

ONDERWIJS NEKT PVK 

Patrik Vankrunkelsven, van zijn kant, had 

minder reden tot vrolijk zijn: hij betreur

de het dat hij het werk waaraan hij was 
begonnen niet heeft kunnen afmaken. De 
klap kwam des te harder aan omdat hij 
erin was geslaagd de alliantie met ID21 
op poten te zetten ('een moeilijke even
wichtsoefening') en die te doen uitmon
den in een verkiezingsoverwinning. De 
Senator uit Laakdal was ook van mening 
dat het feit dat hij, zo kort voor een inter
ne verkiezingen, de storm rond het on-
derwijsakkoord had moeten doorstaan 
mede aan de basis van zijn nederlaag lag. 
„Premier Verhofstadt wilde het probleem 
koste wat kost van de baan vóór het prin
selijk huwelijk, maar gemakshalve vergat 
hij daarbij dat bij de VU interne verkiezin
gen werden gehouden. Mochten de leden 
vandaag hun stem kunnen uitbrengen, 
dan was de uitslag misschien anders ge
weest. In deze omstandigheden heb ik 
veel averij opgelopen en daardoor kan 
het zijn dat ik niet op mijn echte waarde 
ben geschat. Ik heb wat tijd nodig om van 
deze slag te bekomen, maar blijf hoe dan 
ook mijn verantwoordelijkheid opnemen. 
Als co-voorzitter van de Costa en als 
Senator in het debat rond euthanasie. 
Vanzelfsprekend blijf ik ook binnen de 
partij mijn steentje bijdragen." 
„Wat gaat er met u als voor2itter verande
ren?" was de meest voor de hand liggen
de vraag aan Bourgeois. „Op korte ter
mijn weinig", luidde het antwoord. „Het 
is niet aan de voorzitter om de grote lij-

Walter Muls 
zit partijraad voor 

Greet Claes wordt als voorzitster 
van de vu-partijraad... 

...opgevolgd door Walter Muls. 

Walter Muls (°1961) werd zaterdag jl. verkozen tot de nieuwe voorzitter 
van de VU-partyraad De Brusselse advocaat en gewezen VUJO-voorzitter 
volgt in die functie Greet Claes op. Tijdens dezelfde partijraad werd ool< 
nog een aantal leden gecoöpteerd. Hun namen: Pefer Becuwe. Wllly 
Bosman, Marle-Lou Bracke, Jan Brocatus, Lieven Decaluwe, Herman De 
Grauwe, Bart De Wever, Klara Hertogs, Koen Kennis, Frederik Mahleu, 
Marleen Moyson, Mare Platel, Dieter Rabaut Joris Vandenbroucke, Gulüo 
Vanbelle, Katrijh Vanden Dhessche, Dany Vangermeersen en Sandra Van 
Opstal. 

nen van een partijprogramma te verande
ren" zei Bourgeois. „Dat is aan het con
gres, of aan het partijbestuur De voorzit
ter is het gezicht van een partij, treedt 
naar buiten en legt klemtonen. Ik wil wel 
werken aan een versterking van de orga
nisatie." 

De Franstaligen moeten niet onmiddelUjk 
vrezen dat de nieuwe VU-voorzitter een 
onafhankelijk Vlaanderen zal uitroepen. 
„Zij krijgen wel een zelfbewust voorzitter 
voor zich, die met de VU in de spits van 
de Vlaamse natievorming wil staan. Maar 
ik ben zeker bereid tot dialoog. Ook met 
de Waalse regionalisten, waarvan ik van 
overtuigd ben dat zij ook in Wallonië stap
pen naar meer autonomie willen zetten." 

VERNIEUWEN 

Geen van beide kandidaten dacht dat de 
samenwerking met ID21 een grote in
vloed had gehad op de uitslag. „Die pe
riode was voorbij" zei Vankrunkelsven, 
„en mogelijk heeft de alliantievorming bij 
sommigen nog een rol gespeeld, maar 
doorslaggevend was die niet." Bourgeois, 
van zijn kant, benadrukte dat hij tijdens 
de campagne niet heeft gepleit voor het 
opblazen van de aUiantie, maar dat hij wel 
ijverde voor een nauwere, structurele sa
menwerking, een constructie die tijdens 
de loop van de campagne ook tot stand is 
gekomen. 

Al op de dag van het bekendmaken van de 
uitslag van de verkiezing had overigens 
ook alliantiepartner ID21 een reactie 
klaar. Woordvoerder Flor Van Noppen fe
liciteerde de nieuwe voorzitter Zoals ook 
Patrik Vankrunkelsven ziet ID21 in de ver
kiezing van Geert Bourgeois een verschil 
tussen het profiel van het VU-lid en dat 
van de VU-kiezer Daaruit trekt de bewe
ging, in tegenstelling tot Vankrunkelsven, 
de conclusie „dat het vernieuwingspro

ject (over de partijgrenzen heen) blijk
baar een stap te ver is voor de VU-leden. 
(...) De VU-leden kiezen voor een iets 
eenduidiger Vlaams-nationalistische 
koers." De beweging, die dankzij de VU 
een plaats en de daaraan gekoppelde fi
nanciële middelen in het politieke land
schap kreeg, vraagt zich tot slot af „wie 
zich aan wie moet aanpassen?". 
Zoals verwacht kregen beide kandidaten 
ook vragen over de open brief van VU-mi-
nister Bert Anciaux. Deze had daarin zijn 
voorkeur voor Vankrunkelsven laten blij
ken. „Bert Anciaux heeft gedaan wat in 
zijn karakter Ugt" zei Vankrunkelsven. 
Bourgeois vulde hem aan met te stellen 
dat iedereen die zijn of haar mening heeft 
uitgebracht wel een zekere invloed op de 
uitslag zal hebben gehad, maar hij be
schouwde „het 'incident', voor zover daar
van sprake kon zijn, als verleden tijd." 
Een andere opmerking was dat winnen 
met 54% van de stemmen, toch ook niet 
echt een grote voorsprong is. Bourgeois 
pareerde de vraagsteller door te wijzen 
op het gegeven dat het niet dikwijls voor
komt dat een uitdager het haalt van een 
zetelend voorzitter. „Ik heb ook de in
druk dat de verschillen in de pers werden 
opgeklopt. De spanning werd kunstmatig 
opgedreven. Patrik en ik zijn zeker geen 
vijanden, maar jullie begrijpen dat dit 
soort verkiezingen altijd weer zorgt voor 
moeilijke menselijke momenten." 
Op 29 januari verkiest de VU-partijraad, 
het best te vergelijken met het VU-parle-
ment, ook een nieuw partijbestuur, een 
algemeen secretaris - huidig algemeen se
cretaris Laurens Appeltans is daarvoor de 
enige kandidaat - en twee ondervoorzit
ters. Dan weet Bourgeois met wie hij de 
komende drie jaren kan werken aan meer 
en aan een beter Vlaanderen. 

(gv) 

Grote betroicicenheid 
Bijna 60% van de VU-leden bracht een stem uit tijdens de VU-voorzittersver-
i<iezing Dat wijst op een zeer hoge betrol<l<enheid van de leden bij hun partij 
Aileen de PSC deed ooit beter Ter vergelijking geven we u de percentages van 
voorzittersverkiezingen bij andere partijen 
- bij de CVP stemde 21% van aile leden Ruim 96% koos voor Stefaan De 

Clerck 
- bij de PS stemde 57% van alie ieden Elio Dl Rupo haalde daarvan ruim 71% 

binnen, 
- bij de SP stemde 46% van de leden Bijna 82% daarvan deed dat voor Patrick 

Janssens, 
- bij de VLD stemde ruim 26% van de ieden Karel De Cucht overtuigde 68% 

daarvan; 
- bij de PRL stemde 37% van de leden Daniel Ducarme kreegt daarvan 94,2% 

aan zijn zijde; 
- bij Ecolo stemde ruim 40% van de ieden Bijna 56% daan/an deed dat voor 

de ploeg van Defeyt; 
- bij de verkiezing van Ferdinand Nothomb ais PSC-voorzitter (1996) ten 

nadele van Joelle Mllquet bracht 63,6% van de ieden een stem uit 

TUdens een 
persconferentie 
kregen belde 
kandidaten de 
mogeiUkheid 
om hun reactie 
te geven op de 
vooiDUe vu-
voorzltters-
verkiezlng. 

1 
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V U&ID wil het debat over euthanasie heropenen. 

De alliantie heeft grondige kritiek op het huidige 

voorstel van de federale meerderheidspartijen. In de 

Senaat willen Patrik Vankrunkelsven en Vincent Van 

Quickenborne het voorstel aanpassen. 

De alliantie 
VU&ID Is van 

mening dat de 
meerderheids

partijen te 
haastig tewerlc 
gingen bil het 
opstellen van 
hun voorstel 

rond 
euthanasie. 
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In 1997 heeft de Volksunie zich uitge
sproken voor het niet langer strafbaar 
stellen van euthanasie, op voorwaarde 
dat voldaan wordt aan de nodige zorgvul-
digheidsvereisten. Op 24 november 1999 
diende VU&ID een aantal amendementen 
in op het wetsvoorstel rond euthanasie 
zoals een maand eerder opgesteld door 
de VLD-volksvertegenwoordigers Hugo 

Coveliers en Yolande Avondroodt, het 
voorstel werd later overgenomen en inge
diend in de Senaat door hun partijgenoot 
Jaennine Leduc. Aanvankelijk kon VU&ID 
zich vrij goed vinden in dit voorstel om
wille van het concrete karakter, de duide
lijkheid van de te volgen procedure en de 
uitgebreide zorgvuldigheidsvereisten. 

NIEUW DEBAT 
De alliantie moet nu echter vaststellen dat 
door de meerderheidspartijen met (te) 
grote haast een nieuw wetsvoorstel werd 
ingediend. Na een kritische lezing van dit 
voorstel kan VU&ID zich niet meer achter 
dit voorstel scharen, en dit om verschil
lende redenen. Belangrijke zorgvuldig
heidsvereisten worden niet meer opgeno
men, het voorstel heeft ontzettend veel 
aan duidelijkheid ingeboet en het is meer 
dan ooit verwijderd van een oplossing die 
in de Senaat (misschien wel geen consen
sus maar toch) een ruimere meerderheid 
zou kunnen bekomen. VU&ID pleit er 
voor dat het debat rond dit belangrijke 
thema opnieuw wordt geopend zodat uit
eindelijk een wet kan worden goedge
keurd die rekening houdt met de opvat
tingen van een ruimere meerderheid in 
dit land. VU&ID zal haar punten van kri
tiek op de huidige voorstellen in het 
debat naar voor brengen. 
Ten gerieve van de WIJ-lezers worden 
deze op een rijtje gezet. 

INHOUDELIJKE KRITIEK 
Té brede grenzen waarbinnen euthanasie 
mogelijk wordt. VU en ID gaan er van uit 
dat euthanasie kan worden toegepast bij 
een terminaal zieke patient waarbij er 
sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos 
lijden. Deze twee componenten zijn 
beide belangrijk en onlosmakelijk met el
kaar verbonden. In het nieuwe voorstel is 
het begrip 'terminaal zijn' volledig weg en 
spreekt men van een 'zware en ongenee
slijke aandoening'. Dit houdt in dat alle 
chronische zieken, mensen met een han
dicap, opgelopen door bijvoorbeeld een 
ongeval, depressieve patiënten, ... in 
principe aanspraak op euthanasie kunnen 
maken. 

Ook hulp bij zelfdoding is perfect denk
baar in een dergelijke opvatting over eu
thanasie. Deze omschrijving is veel te 
ruim en kan aanleiding geven tot misbrui
ken. Denkbare voorbeelden kunnen door 
iedereen ingevuld worden. 

ZORGVULDIGHEIDSVEREISTEN. 
Ook andere zorgvuldigheidsvereisten zijn 
onvoldoende opgenomen. Er moet niet 
langer gepeild worden naar de vrijwillig-

deze wilsuiting. 'VU&ID wil dat deze wils
uiting schriftelijk wordt afgelegd en door 
de patiënt wordt ondertekend. Als dit niet 
mogelijk is, moet deze wilsuiting worden 
geacteerd in aanwezigheid van ten minste 
twee getuigen die deze acte mede onder
tekenen. 

Een dergelijke procedure is absoluut 
noodzakelijk om elke betwisting omtrent 
het verzoek van de patiënt uit te sluiten. 

DUURZAAMHEID VERZOEK 
De duurzaamheid van het verzoek wordt 
in het nieuwe voorstel als algemeen prin
cipe aanvaard maar er wordt op geen en
kele manier een concrete voorwaarde in
geschreven waaruit deze duurzaamheid 
moet blijken. Volgens VU&ID moet een 

waarom vu&iD 
zich verzet tegen 

euthanasievoorstel 
heid van het verzoek. Dit was voor VU&ID 
een belangrijk element omdat het de arts 
verplichtte er zich van te vergewissen dat 
er geen enkele druk bestond van de om
geving. Ook het gevoel van 'tot last zijn' 
voor deze omgeving is voor 'VU&ID een 
element dat ten alle prijze moet worden 
uitgesloten als mogelijk motief voor eu
thanasie. Een ander punt dat ontbreekt is 
de vereiste dat patiënt én arts samen tot 
de overtuiging moeten komen dat er geen 
andere oplossing mogelijk is. Dit noopt 
tot een uitputting van alle mogelijke al
ternatieven voor de patiënt in kwestie. 

COLLEGA-ARTSEN 
Het overieg met een tweede arts wordt in 
het nieuwe voorstel herleid tot het raad
plegen van een arts over de ongeneeslijke 
aard van de aandoening. Het is zelfs niet 
nodig dat deze tweede arts de patiënt 
spreekt of onderzoekt. Dit is totaal on
aanvaardbaar. De mening van de tweede 
arts wordt louter een formaliteit in plaats 
van een tweede weloverwogen opinie 
omtrent de opportuniteit van euthanasie. 
Deze tweede moet vaststellen dat de pa
tiënt zich in een toestand van ondraaglijk 
en uitzichtloos lijden én in een terminale 
fase bevindt. 

DE WILSUITING 
De wilsuiting, in een nieuw ontwerp 'ver
zoek' genoemd, dient in het nieuwe voor
stel enkel in een onderhoud met een arts 
te worden geuit. Er is blijkbaar geen en
kele nood aan getuigen of aan het, wat 
meestal toch wel mogelijk moet zijn, 
schriftelijk notuleren van dit verzoek of 

zekere fasering worden ingebouwd en 
moet er, behalve een wilsuiting of eventu
eel een wilsverklaring, ten minste vóór 
dat euthanasie wordt uitgevoerd een be
vestiging zijn van de volgehouden wil. 
Deze bevestiging kan schriftelijk of mon
deling gebeuren maar zeker in aanwezig
heid van twee getuigen. Wanneer bevesti
ging niet meer mogelijk is, moeten twee 
(en in geval van betwisting, drie) artsen 
worden geconsulteerd die een oordeel 
vellen over de vervuUing van de voor
waarden voor euthanasie. 

ZWANGERSCHAP 
In de meeste andere voorstellen wordt 

euthanasie uitgesloten voor vrouwen die 

een levensvatbaar kind dragen. De bedoe

ling van deze uitzondering is niet om 

deze vrouwen nog dagen of weken te 

laten lijden, maar om de kans te hebben 

hun kind te laten geboren worden , wel

iswaar zonder de spontane bevalling af te 

wachten. VU&ID wil deze bepaling inge

voegd zien in een eventueel consensus-

voorstel. 

TOETSINGSCOMMISSIE 
Voor VU&ID is ook een controle achteraf 

op de euthanasiegevallen noodzakelijk . 

In plaats van dit over te laten aan de loka

le bevoegde rechtbanken na eventuele 

klachten, is het nuttig dat er een vaste 

toetsingscommissie komt die evenwichtig 

samengesteld is uU vertegenwoordigers 

van de verschillende betrokken taal-, le

vensbeschouwelijke- en beroepsgroepen. 

Het is te verkiezen dat deze toetsing sys

tematisch gebeurt en wordt gebundeld 

op één niveau (met twee kamers: één 
voor Vlaanderen en één voor Wallonië) 
zodat een homogene en consequente be
oordeling van euthanasie mogelijk wordt. 
Een dergelijke toetsingscommissie was 
voorzien in het door de alliantie geamen
deerde 'VLD-voorstel. In het huidige wets
voorstel wordt enkel een commissie voor
zien die statistieken mag maken van het 
aantal gevallen van euthanasie per pro
vincie. 

VERSLAG VAN ARTSEN 
Het verslag dat de artsen moeten maken 
is te summier en laat niet toe de ernst van 
de aandoening, het terminaal en het uit
zichtloos zijn van het lijden te beoorde
len. Het ligt zeker niet in onze bedoeling 
het verslag zo ingewikkeld te maken dat 
artsen er voor terugschrikken het in te 
vullen, waardoor euthanasie terug in de 
grijze zone terechtkomt. 
Anderzijds moet er toch een minimaal 
aantal gegevens in vermeld staan die ook 
achteraf toelaten de toepassing van eu
thanasie te evalueren. Daarom moet ook 
de aard van het ernstig lijden, de reden 
van het uitzichtloos zijn, afschriften van 
de wilsverklaring en eventueel de wilsui
ting en de bevestiging ervan, tijdstippen 
waarop de duurzaamheid van de vraag 
werd bevestigd, mee opgenomen wor
den. 

ROL GEMANDATEERDE 
De rol van de gemandateerde, de zoge
naamde uitvoerder van het testament, 
moet beter omschreven worden. In de 
huidige tekst is het onduidelijk in hoever
re deze persoon werkelijk de beslissing 
moet nemen om euthanasie te vragen. 
Ons inziens kan de rol van deze persoon 
er enkel in bestaan de arts en verzorgers 
te wijzen op het bestaan van een geschre
ven wilsverklaring en dat aan deze wilsbe
schikking moet voldaan worden. In het 
nieuwe voorstel ontbreekt ook elke bepa
ling (leeftijdsvereiste, ...) over de per
soon van de gemandateerde. Voor VU&ID 
gaat het om een toestemmende meerder
jarige, al dan niet familielid, of een rechts
persoon die namens de patiënt juridisch 
kan optreden voor de uitvoering van het 
'levenstestament'. 

REGISTRATIE 
Uit de bepalingen omtrent de registratie 

van euthanasie als 'natuurlijke dood' mag 

niet besloten worden dat het document 

van overlijden niet nauwkeurig moet ver

melden welke aandoening er toe heeft ge

leid dat de patiënt in een terminale fase is 

terechtgekomen. Dit om de normale sta

tistiek omtrent de doodsoorzaken niet te 

verstoren. 

Patrik Vankrunkelsven 

Vincent Van Quickenborne 
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W U-Leuven ijvert voor een efficiënt toeganl<elijl< en klantvrlendelijl< bestuur 
* op maat van de burger. De fysiel<e bereil<baarlieid van de genneentelijke 
diensten is daar een aspect van en liet Leuvens gemeentebestuur sciniet op 

dit vlal< duideliji< te l<ort. 

Op woensdag 12 januari voerde VU-
Leuven actie om de problematiek van de 
ontoegankelijkheid van de Leuvense 
openbare gebouwen aan te kaarten. 
Plaats van de actie was het gemeentehuis 
van Kessel-Lo. Met een rolstoel en kinder
wagen werd de toegankelijkheid van dit 
gebouw getest. Het verdict was niet mals: 
in deze grote deelgemeente komt de 
dienstverlening aan honderden inwoners 
in het gedrang doordat het gemeentehuis 
niet of zeer moeilijk toegankelijk is voor 
rolstoelers, ouderen, mensen met een 
kinderwagen of iedereen die wel eens tij
delijk met een fysieke beperking heeft te 
kampen. 

Helaas is dit niet een alleenstaand geval. 
De gedecentraliseerde diensten in de 
deelgemeenten, het stedelijk zwembad 
op het Hogeschoolplein, de toeristische 
dienst in het stadhuis en zelfs het bureau 
van de ambtenaar voor Gelijke Kansen 

vu-Leuven wil 
toegankelijke stad 

zijn ontoegankelijke burchten voor onze 
minder mobiele medemens. Bij recente 
infrastructuurwerken, zoals de heraanleg 
van de Tiense poort, werden bijvoorbeeld 
geen voorzieningen voor slechtzienden 
en blinden aangebracht. 
VU-Leuven heeft het dossier overgemaakt 
aan de schepen bevoegd voor Gelijke 
Kansen, Karin Jiroflée en gaf haar enkele 
beleidsaanbeveUngen mee. De Leuvense 
VU het zich hierbij inspireren door het ge
voerde beleid in Barcelona De 
Catalaanse hoofdstad is op tien jaar tijd 
uitgegroeid tot de meest toegankelijke 
Europese stad en speeh dit ook uit als 
toeristische troef Met resultaat. Ook in 

Leuven moet dit kunnen de knelpunten 
inzake toegankelijkheid moeten geïnven
tariseerd worden en in overleg met de 
specifieke doelgroepen moet een meerja
renplan worden opgesteld Bi) de uitvoe
ring van dit plan, en telkens wanneer 
grootschalige infrastructuurwerken wor
den gepland, moet het stadsbestuur zich 
laten bijstaan door één van de twee ge
specialiseerde studiebureaus die 
Vlaanderen rijk is ATO uit Sint-Niklaas en 
de vzw Toegankelijkheid uit Hasselt Op 
deze manier zou Leuven op relatief korte 
termijn kunnen evolueren tot een 'inte
graal toegankelijke stad' 

Joris Vandenbroucke 

Op zondag 9 januari 2000 hield VU-
Limburg haar jaarlijkse nieuwjaarsrecep
tie. Plaats van het gebeuren was dit jaar 
het tenniscentrum Boneput in Bree. 
Plaatselijk VU-voorzitter Erwin Duhain 

verwelkomde de aanwezige mandatans-
sen en kaderleden van de Volksunie. 
Provinciaal VU-voorzitter Stijn Daniels 

kwam terug op de bestuursverkiezingen 
die momenteel in de VU aan de gang zi)n 
Op gemeentelijk en provinciaal vlak zijn 
die verkiezingen ai achter de rug In het 
nieuwe provinciale VU-bestuur is gestreefd 
naar een goede vertegenwoordiging van 
alle Limburgse regio's, een gezond even
wicht tussen jongeren en ouderen en een 
gelijke vertegenwoordiging van mannen 
en vrouwen: de gemiddelde leeftijd van de 
bestuursleden bedraagt 46 jaar Met 9 
vrouwehjke en 12 mannelijke bestuursle
den is de pariteit zo goed als bereikt. 
Nu zaterdag wordt de uitslag van de voor
zittersverkiezing bmnen de VU bekend 
Provinciaal voorzitter Stijn Daniels zegde 
de steun van zijn arrondissement toe aan 
de nieuwe voorzitter, wie van beide kandi
daten ook verkozen wordt. 
Boegbeeld minister/oAan Sauwens riep 

VU-Limburg wil vooruit 

Van links naar rechts Johan Caenen (afdelingsvoorzitter Lanaken), 
Stijn Daniels (voorzitter VU-Limburg) en Fneöa Brepoels (Kamerlid) 

de aanwezige VU-leden eveneens op om 

de rangen te sluiten na de bekendmaking 

van de verkiezingsuitslag 

Sauwens sprak eveneens over de gemeen

te- en provincieraadsverkiezingen die in 

oktober 2000 op de agenda staan. VU-ID 

streeft ernaar om in de Limburgse provin

cieraad 9 zetels te behalen Dat zou neer

komen op een verdubbeling van de huidi

ge 4 VU-zetels 

De VU verklaart zich bereid om na oktober 

opnieuw deel uit te maken van de 

Bestendige Deputatie. 

(sd) 

De regkHiaie VU-krant 

Arrondissement 
Mechelen 

kreeg nieuw 
VU-bestuur 

Ook in het arrondissement Mechelen werd een nieuw VU-
bestuur verkozen en aangesteld voor de komende drie 
jaar 

Tot voorzitter werd de 44-jarige Willebroekse Reinilde 
Van /Woer verkozen Zij is gehuwd en heeft 2 kinderen, is 
beroepshalve medewerkster op de dienst studie-advies 
en studentenbegeleiding van de Antwerpse Universiteit 
(UFSIA) en is tevens voorzitster van de Wiliebroekse VU-
afdeling Reinilde is al jaren gastmoeder voor studenten 
uit alle landen en continenten en heeft ook in de niet-
partijpolitieke Vlaamse beweging haar sporen verdiend 
Tot secretaris werd Wilfried Van Assche uit Muizen (ge
pensioneerde) verkozen, en tot penningmeester Ed(Jy 
Andnes, een bediende uit Sint-Katelijne-Waver 
Ondervoorzitter werd Koen Anaaux (bediende) en pers-
verantwoordelijke Mare Hendnckx (advocaat), beiden uit 
Mechelen Lierenaar en student Immanue! Synaeve werd 
tot organisatie-verantwoordelijke aangesteld 
Ovenge leden van het bestuur zijn Jose Celen, Inge 
Bellens, Koen Hendnckx, Louisa Vermeulen, Sandra Van 
Opstal, Wim Hautem, Peter Griel, Mare Somers, Ingrid 
Nagels, Roger Van Dijck, Jef Van Weert, Walter Luyten en 
Danny De Cuyper 

Samen met volksvertegenwoordiger Els Van Weert ziet 
deze ploeg als eerste uitdaging de provinciale verkiezin
gen van oktober e k waarbij lijsttrekkers Mare Hendnckx 
(distnct Mechelen / Klem Brabant) en Inge Bellens (dis-
tnct Lier / Heist-op-den-Berg) hun lijsten vooral zullen 
bevolken met jonge en nieuwe kandidaten Bij de even
eens in oktober te houden gemeenteraadsverkiezingen 
zal o m in Mechelen en Willebroek een alliantieformule 
met de plaatselijke VLD-afdelingen worden uitgewerkt en 
ook de verdere samenwerking met ID21 die in het verle
den in het arrondissement al succesvol bleek, wordt aan
gehouden 

Mare Hendrlckx 
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Koksijde goed geSTEMd 
In aanloop naar de gemeenteverkiezingen van 

oktober 2000 ziet het bestuur van STEM 

(Samenleving, Toerisme en Milieu) eruit als 

volgt: 

Mandatarissen: Jan Loones (1ste schepen), 

Pat Stockelynck (schepen), Rita Cantois 

(OCMW-voorzltter), André Cavyn (gemeente

raadslid), Yves Boullet (gemeenteraadslid), 

Katja Lagrou-Leuridan (gemeenteraadslid), 

Wim Leerman (OCMW-raadslld), Herman 

Rombaut (OCMW-raadslid). 

Niet-mandatarlssen: Petere Hillewaere, Dries 

Lecluyse, Jan Bontiomme, Luc Depotter. 

Lisette Van Doorslaer, Mare Wybo, Daniëi 

Ctiyselen, Annemie Vanneuviiie, Wiiiy Brii en 

Eddy D'Hulster 

Met enthousiasme werden verkozen: voorzit

ter Peter Hlliewaere; ondervoorzitter André 

Cavyn; secretaris Dries Lecluyse en penning

meester Jan Bonhomme. 

Met een algemene uitnodiging aan alle goed

menende Inwoners van Koksijde-Oostduin-

kerke-SInt-ldesbald-Wulpen, viert de groep 

STEM haar nieuwjaarsreceptie op vrüdag 21 Ja

nuari 2000 om 20U.50 in Taverne 't Zand te 

Oostduinl<eri<e-bad, Zeedül<-Astridpiein. 

Als eregasten zullen er 

aanwezig zijn Wiiiy en 

Lieve Kuijpers, trouwe 

bezoekers van KoksIJde-

Oostduinkerke. 

De uitnodiging toont en

kele accenten uit de 

openbare werken die, Jan Loones 

onder ielding van Schepen van Openbare 

Werken Jan Loones, uitgevoerd werden In de 

voorbije Jaren. De werken te Oostduinkerke-

dorp met het dansende meisjesplein voor het 

gemeentehuis, de rotonde te Koksijde-bad 

met de fontein in 'De Poort', de vernieuwde 

O.L.-Vrouwkerk met de prachtige buitenver

lichting. 

Op de nieuwjaarsreceptie zal Jan Loones op

nieuw voorgesteld worden als lijsttrekker van 

de lijst STEM bij de gemeenteraadsverkiezin

gen van 2000. 

Naast de toespraak van eregast-burgemeester 

Willy Kuijpers zal de gemeentepolitieke toe

stand, met de vooruitzichten voor de aan

staande gemeenteraadsverkiezingen, In toe

spraken belicht worden door lijsttrekker Jan 

Loones en voorzitter Peter Hillewaere. 

Het decreet van de sportdiensten 
De volksuniesportcommissie nodigt uit op tiaar symposium 'Het decreet van de 
sportdiensten'. Deze kritisctie studiedag gaat door op donderdagnamiddag 27 janu
ari 2000 van 14tOt 17u. 
Hier het programma. 
14u.: ontvangst en inschrijving; 
14U.25: verweikoming door Frank De Vis, voorzitter van VU-sportcommissie. 
14U.30: Kris Var) Dijck, Vlaams parlementslid en burgemeester van Dessei; Piet 

Menei/e, adjunct-directeur van de sportdienst van Cent, docent sport-
management Universiteit Cent; Jef Van Linden, schepen van de Sport 
(Kontich); Fredöy Jans, schepen van de Sport (Laakdai); prof dr Mare 
Tlieeboom, medewerker van het Interuniversitair Onderzoekscentrum 
voor Sportbeleid aan het project: integrale kwaliteitszorg in de sport. 

15U.45: koffiepauze en schriftelijke vraagstelling. 
16u. panelgesprek met moderator Walter Cornells. 
16U.30: toespraak van Johan Sauwens, Vlaams minister van o.a. Sport. 
De studiedag gaat door in Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 te 9100 Sint-Nikiaas 
(E17, afrit St.-Niklaas centrum). 
Inschrijvingdoorstortingvan 150 fr op rekeningnummer 433-1141451-77, met ver
melding symposium 27/1/2000. 

Info: Jan Vrancken, p/a Kasteelöreef 73c, 9920 Lovendegem. fax. 09/252.17.12. 

Tien jcandidaten 
voor het ondervoorzitterschap 

Het partijbestuur ontving volgende kandidaturen voor het ondervoorzitterschap 
(2 mandaten) van de partij. 
Koen Anciaux, Fons Borginon, Frieda Brepoels, Jan Caudron, Greet Claes, Eric 
Defoort, Lieven Dehandschutter, Ceert Lambert, Danny Pieters en Els Van Weert. 
Op zaterdag 29 januari worden door de partijraad de algemeen secretaris (kandidaat: 
Laurens Appeltans), de twee ondervoorzitters en de leden van het nieuwe partijbe
stuur verkozen. De statuten voorzien dat er één van de twee ondervoorzitters bij 
voorrang geen parlementslid is. Het nieuwe partijbestuur komt op maandag 31 ja
nuari voor de eerste keer samen. 
Op zaterdag 19 februari worden door de partijraad de penningmeester en de leden 
van het beheerscomité verkozen. 

OOST-VLAANDEREN 
zo. 23 Jan. CENTBRUCCE: VU-

Ledenfeest met nieuwjaarsreceptie van 
11u. tot 12U.30 en om 13u. 
Millennlumbanket. In de polyvalente zaal 
van het dienstencentrum in de Braem-
kasteelstraat. Deelname banket: 700 fr, -
12J. 350 fr. Inschrijven vóór 17/1 bij Lieve 
Robert-Bogaert (09/231.19.41). Org.: VU-
Gentbrugge-Ledeberg. 

ZO. 23 Jan. OUDENAARDE: 
Nieuwjaarsreceptie van vu-Oudenaarde. 
Vanaf 10u.30 in Taverne D'Abdijhoeve, 
Wallestraat 161 te Ename. 

Zo. 23 Jan. DESTELBERCEN: 
Nieuwjaarsontmoeting met receptfe en 
voordracht door Annemie Van de Casteele 
over de dioxinecrisis. Van 11 tot 13u. in de 
Vrije Gemengde Basisschool, Steenvoorde-
straat 11 te Neusden (Destelbergen). 
Toegang gratis, ledereeen welkom. Info: J-
P Roosen, (09/228.99.12). Org.: Dr. Jozef 
Coossenaertskrlng Destelbergen-Heusden. 

zo. 23 jan. MELLE: VU-
Nieuwjaarsreceptie in Brouwerij Huyghe, 
Brusselsesteenweg. Om I1u. Gastspreker: 
Bart Staes. Leden en sympatisanten wel
kom. Org.: VU-Melle. 

vr. 28 Jan. GAVERE: Nieuwjaars
receptie voor alle leden, vrienden en fami
lie. Om 19u. in 't Oud-Asper, Kapellestraat 
21. Daarna, rond 20U.30: gevarieerd kaas-
vlees-vis-buffet. Hiervoor Inschrijven bij 
bestuursleden (350 fr., -18j., 175 fr.). Org.: 
vu-Gavere. 

zo. 30 Jan. AALTER: 
Bestuursverkiezing afdeling Aalter en 
nieuwjaarsontmoeting met receptie. Om 
IOu.30 ten huize van Tom Van den 
Kerchove en Mieke Coeminne, Lovelddreef 
3 te Aalter. 

Zo. 30 Jan. DEINZE: Nieuwjaars
etentje (aperitief, kalfsfilet, koffie/gebak) 
in de Mandel te Grammene om I2u. 
Deelname: leden VU-Deinze 300 fr, niet-

leden 600 fr. Inschrijven vóór 24/1 bij Els 
Coppens (380.02.47) of Maurits Waelkens 
(386.34.15). 

ZO. 30 Jan. CENT: Geleid bezoek 
aan de tentoonstelling 'Vlamingen komt in 
massa, de Vlaamse beweging als massabe
weging'. Om 14U.15 aan de ingang van het 
Caermersklooster, vrouwebroerstraat in 
het Patershol. Org. en info: FVV 
(09/223.38.83). 

za. 5 feb. AALST: Nieuwjaars
receptie, gevolgd door Kaas- en Wijnavond 
van vu-Aalst. Gastspreker: Geert 
Bourgeois. Vanaf 19u. in Sociaal Centrum 
Immerzeeldreef (Rerum Novarumstraat) te 
Aalst. Deelname buffet: 250 fr; p.p. info: 
Danny Denayer (053/77.79.87), Antoine 
Van der Heyden (053/70.21.49) of Emi 
FeuselS (053/70.34.66). 

za. 5 feb. LEDE: Pannenkoeken-
avond met als gastspreker VU-voorzitter 
Geert Bourgeois. Om 20u. in zaal Hofsmeer 
te Lede-lmpe. Deelname: 150 fr Org.: vu-
Lede. 

za. 12 feb. MELLE: VU-Valen-
tijntjesbal in zaal Agora, Melle-Centrum. 
Inkom 150 fr, wk. 100 f r Org.: vu-Melle. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 20 Jan. TIELT: 'Vrijen en trou

wen in Vlaanderen door de eeuwen heen', 
door Chris Vandenbroeke. Om 20u. in 
theater 't Vossenhol, St.-Michielstraat 7. 
Toegang 80 fr abo's gratis, info: Hilde 
Houwen (051/40.42.94), Org. A. Vander 
Plaetsekring i.s.m. VCLD. 

za. 22 Jan. OOSTENDE: Geleid be
zoek aan de retrospectieve Frits Van den 
Berghe om lOu. In het PMMK, Romestraat. 
Middagmaal om 12u. in restaurant Benny, 
Vlaanderenstraat 13. Alg. 
Ledenvergadering met aansluitend feeste
lijke receptie n.a.v. 25 jaar FW. Om 14u. in 
het Feest- en Kultuurpaleis, Wapenpleln. 
Org. en info: FW-Nationaal (09/223.38.83). 

Za. 22 Jan. TiELT: WM-studiedag 
van 9 tot 17u. in Europahal, Generaal S. 
Maczekpleln. van 9 tot 12: Gemeentelijk 
huisvestingbeleld; van 14 tot 17u. OCMW-
beleid en begroting. Mogelijkheid tot mid
dagmaal. Meer info: en inschrijving: Wim 
Jaques, 02/219.49.30. 

Di. 25 Jan. IZECEM: Eerste fiets
tocht van 2000. Start om 14u. aan het 

beeld 'Het Paar', Korenmarict. Org.: VWG-
fletsclub. 

WO. 26 Jan. BRUGGE: Voordracht 
met dia's door Lieven Dierick over de 
Bloemenpracht in de Dolomieten 

DO. 27 Jan. POPERINCE: 
Nieuwjaarsetentje met om 20u. in 't 
Romanhof. Prijs: 500 f r Inschrijven: 
Marieen Alleman (057/33.33.29). Org.: vu-
Arr. leper Iedereen van harte welkom. 

Vr. 28 Jan. ROESELARE: Nieuw
jaarsreceptie van VU-Roeselare, Orde van 't 
Oul Bertje, VUJO-Roeselare, Roden-
bachkring. Vanaf I9u. in de bovenzaal van 
OZV-Westflandria, Gaaipersstraat 2. 

Vr. 28 Jan. TORHOUT: Nieuw
jaarsreceptie van WVC en Vlaamse 
Seniorenkring Houtland. Om 14u. in restau-
rant-café 't Centrum, Markt te Torhout. 

vr. 28 Jan. IZECEM: vu-
Nieuwjaarsreceptie met Bart Rommel 
(plaatselijk VU-voorzitter), Hein Depoorter 
(arr VUJO-voorzitter) en Geert Bourgeois 
(VU-voorzitter). Om 19u.30 in Ter Maerel, 
Abelestraat 36. Org.: VU-lzegem. 

Di. 1 feb. IZECEM: Eerste les (L Van 
Beethoven) door Michel Dutrieue in de 
cursus 'Het concerto in de 19de eeuw'. Om 
20u. in de Plantijnzaal van de 
Stadsbibliotheek. Inschrijven en info: Josée 
Bogaert (051/30.10.39). Org.: VSVK. 

DO. 3 feb. IZECEM: Minderheden 
en Internationaal Recht. Door prof. Eric 
Suy. Om 20u. in de bar van de Stedelijke 
Academie voor Muziek en Woord, 
Kruisstraat 15. Toegangsprijs: 80 fr, abo's 
gratis. Org.: VSVK. 

Zo. 6 feb. IZECEM: Wandeling in 
Kachtem, om 14u., o.l.v. Wilfried Lagae en 
Frieda Lagae-Coene. Org;: Wandelclub 
Vlaams Huis. 

Ma. 7 feb. ROESELARE: Film en 
voordracht door w. Lachat over 'Indonesië, 
een archipel met veel gezichten' en 
'Jemen, een groen woestijnland'. Om 
14U.30 in PC, Kattenstraat 29. Org.: WVG-
Roeselare i.s.m. het VCLD. 

Di. 8 feb. iZEGEM: Tweede fiets
tocht, start om I4u. aan het beeld 'Het 
Paar', Korenmarkt. Org.: VWG-fietsclub. 

Dl. 8 feb. IZECEM: Tweede les 
(Chopin) door Michel Dutrieue in de cursus 
'Het concerto in de 19de eeuw'. Om 20u. in 
de Plantijnzaal van de Stadsbibliotheek. 

1 
Inschrijven en info: Josée Bogaert' 
(051/30.10.39). Org.: VSVK. 

Dl. 8 feb. IZECEM: Astrologie, door 
Nandi Vermeulen. Om 20u. in De Drie 
Gezellen, Mentenhoekstraat 4. Org.: FW-
Izegem. 

DO. 10 feb. IZECEM: Gespreks-
avond met Europariementslid Bart Staes. 
over 'Vleesfraude in Europa -; 
Hormonendossier'. Om 20u. in de Plantijn- = 
zaal van de izegemse stadsbibliotheek (in
gang Wol venstraat). Ingang 50 fr Org.: 
Dosfelkring Izegem. Info: Bart Rommel' 
(051/30.80.03) of Kurt Himpe^ 
(051/31.54.79). ^ 

VLAAMS-BRABANT 
za. 22 Jan. BRUSSEL: Cespreks-

namiddag met Freddy De Pauw over 
'Naties zoeken een weg In Oost-Europa'.. 
Om 15u. op het vu-secretariaat, Barri-
kadenplein 12 te Brussel. Org.: Werkgroep 
VUJO-Internationaal I.s.m. VCLD. ledereen 
welkom. 

vr. 28 Jan. DILBEEK: Arrondis-
sementsraad met receptie om 20u. in het^ 
arr secretariaat, Ninoofsesteenweg 230. 
Org.: VU Halle-Vilvoorde. 

ZO. 30 Jan. OVERUSE: Jaariijks eet
festijn van VU-Overijse. Van 11u.30 tot j 
16U.30 in zaal 'Ter Use', Stationsstraat 7 te ' 
Overijse. 

zo. 13 feb. ROOSDAAL: 27ste 
Eetfestijn met 'Speciaal Valentijnsmenu'. 
Van 11.30 tot 21 u. in het Belleheide-cen-
trum, O. De VIdtslaan. Org.: vu-Roosdaal. 

ANTWERPEN 
Do. 20 Jan. 60RCERH0UT: Eeuwig 

zingen de bossen'. Filmnamiddag van de 
Vlaamse Kring voor Volksontwikkeling. Om 
14u. in zaal Parosa, Bacchuslaan 69 te 
Berchem. Deelname 100 fr 

Za. 29 Jan. MECHELEN: studiedag 
WM. Van 9 tot I7u. in De Kraanbrug te 
Mechelen. Van 9 tot 12u.: 'Provinciale be
voegdheden en -werking en van 14 tot 
17u.: 'Actualiseren en uitwerken van pro
gramma provincieraadsverkiezingen'. 
Mogelijkheid tot middagmaal. Meer Info en 
inschrijving: Wim Jaques, 02/219.49.30. 
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Het is 
nu 

of nooit 
meer! 

De vooraanstaanden 
Doorlopende opdracht 

(invullen in drukletters a.u.b.) 

Opgelet!!! 

U stuurt deze betalingsopdracht 

naar het weekblad WIJ, 

Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 

Opdrachtgever 

Ik o n d e r g e t e k e n d e naam/voornaam 

• l i l 
i 1 M M ! 

M i l l 
straat/nr./bus . 

1 1 ! l f L_l 1 1 1 1 1 
1 I 1 i 1 1 1 1 ! j 1 1 

1 1 M i l l 

postnr./gemeente 

11 II II II M II 
. l _ i 

L I 1 M 
houder van zichtrekening 

verzoek de doorlopende opdracht ten laste van mijn 

rekening uit te voeren volgens de hierna vermelde 

gegevens, en dit tot schriftelijke opzegging. 

Begunstigde 

VPRTI vzw - Weekblad WIJ 

Barrikadenplein 12 

1000 Brussel 

Betaalorder 

bedrag: 150 fr 
periodiciteit: maandelijks 
op rekeningnummer: 435-0272161 -59 

dit voor de eerste keer op | _ M l_l™/.l 

Gestructureerd nummer: 

Datum J^ LUI LLLLI 

Handtekening 

Wat wervers kunnen! 
De hoogste tijd om u in te lichten over de resultaten van de Werversgroep. Deze groep 
'vooraanstaanden' is ondertussen tot 28 leden uitgegroeid, maar er kunnen er nog al
tijd bij. Wie neemt die uitdaging aan? Hopelijk kunnen wij volgende week wat meer 
nieuws brengen over de actie De afdeling werft. Terloops herinneren wij aan de 
Operatie 1 + 1=7.000 waarbij elke abonnee zijn nieuwe abonnee aanbrengt, terwijl het 
WIJ-plus-Fonds eveneens ter beschikking blijft. 

Voor lezers die nog niet reageerden blijft ook deze week het aanbod van de persoonlij
ke Verbintenis van kracht. Hetzelfde geldt het document van Doorlopende opdracht, 
graag nu uw maandelijks bedrag aanpassen, van 100 naar 150 &•. 

WERVERSGROEP 
1. Jan Caudron, Erpe-Mere 74 
2. Geert Bourgeois, Izegem 24 
3. Frieda Brepoels, Hasseft 18 

Geert Dessein, Ledegem 16 
4. Ludo Docx, Berlaar 15 
5.JanLoones, Oostduinkerke 6 

Hugo De Mol, Lebbeke 6 
6. Mara Hertogs, Turnhout 5 

Harold Van de Perre, Dendermonde 5 
Walter Luyten, Berlaar 5 
Vincent Van Quickenbome, Kortrijk 5 
Jos Lauwers, Steenokkerzeel 5 

7. Walter Soethoudt, Antwerpen 4 
8. Juul Denayer, Buizingen 3 

Ketels, Hasselt 3 
Romain De Grave, St.-Gillis-Waas 3 

9. X, Sint-Amandsberg 2 
Maurice Passchyn, Meise 2 
Piet Van Berkel, Rekem 2 
Ivo Coninx, Genk 2 
Bart Staes, Antwerpen 2 
Greet Claes, Liedekerke 2 
Dirk Goossens, Knokke-Heist 2 
Mark De Vriese, Assebroek 2 
René Clompen, Destelbergen 2 
Carol Vandoome, Veume 2 
Cilia Van der Spurt, Herenthout 2 
Dirk De Cock, Lebbeke 2 

"ifS 

Totaal 

OPERATIE 1 + 1 = 7.000 

223 (+48) 

In de voorbije weken brachten 36 abonnees elk één nieuwe abonnee aan. (+36) 
48+36+ 175 (vorig totaal) = 259. 
(Afgesloten op maandag 17 januari) 9 

Mijn verbintenis 
JA, ik doe ook mee aan de redding van WIJ! 

Het Comité kan op mij rekenen, daarom (duid uw keuze(s) aan) 
Q treed ik toe tot de Werversgroep: 
• doe ik met mijn afdeiing mee aan de actie De afdeling werft; 
• doe ik mee aan Operatie 1 + 1= 7.000: 
• stort ik vandaag 1 800 fr. in het WU-plus-Fonds (rek nr. 435-0272161-59) en schenk het 

abonnement aan (naam en adres begunstigde, vermeiding 'Wij-pius-Fonds'): 

Om mijn persoonlijk engagement te beklemtonen vul ik deze verbintenis in 

Naam: 

Adres: 

Fax: Tel: 

e-posted res-

Sturen naar: Redactie WIJ, Banllaclenplein 12, 1000 Bmssel; fax: 02/219.97.25 
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S teeds meer verbruikers zijn geïnteresseerd in 

biologische land- en tuinbouw. Allemaal goed en 

wel, maar rendeert deze teelt voldoende om de hele 

bevolking te voeden? Rik Dedapper formuleert een 

antwoord op deze vraag. 

Bio-teeit Is wel 
degelijk In 

staat om de 
bevolking 

hoogwaardig 
voedsel te 

verzekeren. 

10 

Een gemakkelijk antwoorü hierop zou 
kunnen zijn dat er in dit land, en meestal 
ook in het Westen, soms overschotten 
zijn. de beruchte zuivel-, graan-, fruit- en 
vleesbergen. Maar toch stellen we vast dat 
zelfs bij minder gunstig weer en dito 
groeiomstandigheden er zelfs van een en 
ander een tekort kan zijn. Tekort dat dan 
weer moet opgevuld worden door invoer 
uit bvb. zuidelijker gelegen landen. 
Nu, met die invoer is er niet zoveel mis, 
want dat geeft ons dan weer het 'recht' om 
andere waren naar die landen uit te voe
ren. 

Wanneer wij in eigen land blijven, weten 
wij dat in een periode van oorlog het vrij 
moeilijk wordt om de bevolking te voor
zien van de meest noocbakelijke voeding. 
Onder meer omdat ook de bezetter voor 
eigen troepen en ook voor eigen land 
voedsel opvordert. 

Los hiervan is er dan weer het feit dat er 
minder en minder grond ter beschikking 
is voor land- en tuinbouw, op beton en as
falt groeit nu eenmaal niets. 
Een groot gedeelte granen wordt vanuit 
het buitenland ingevoerd. 

In de gangbare teeh ligt de opbrengst 
stukken hoger dan in de bio-teelt. Dit is 
vooral het geval bij granen, iets minder bij 
aardappelen en weinig tot niet minder bij 
groenten. Die meeropbrengst bij granen 

en aardappelen wordt in de gangbare 
landbouw enkel bereikt mits de inzet van 
chemische hulpmiddelen allerhande. Dit 
is ook het geval in de veeteeh, of het nu 
gaat om opbrengsten aan zuivel of aan 
vlees. Hier worden vooral diverse veevoe
ders ingevoerd uit ontwikkelingslanden. 
Meestal gaat het om voedsel dat van de 
plaatselijke bevolking weggenomen 
wordt. Hier geldt de leuze: niemand, waar 
ook ter wereld, die het kan betalen, hoeft 
honger te lijden. Bij ons noemt men het 

perken. Brood van volle bio-geteelde gra
nen mag wel iets meer kosten, maar dat is 
dan weer 'goed te maken' door minder 
beleg, en ga zo maar door. 
Bio-fruit en dito groenten mogen ruim 
verbruikt worden, zonder risico om al te 
veel residu's van pesticiden te 'verbrui
ken'. 

En zo zijn we weer aan het probleem van 
de algemene volksgezondheid. Dit is een 
bijzonder belangrijk gegeven, want een 
gezondere gemeenschap kost heel wat 

de neus wegpikken om er hier overtollige 
varkens, kippen en runderen mee te kwe
ken. Zo produceren wij overdadig veel 
zuivel en vlees, in hoeveelheden die wij 
niet eens nodig hebben en dus versassen 
wij ze maar naar het buitenland langs 
overvolle en van dag tot dag onveiliger 
wordende wegen... Dat is de huidige 
stand in de gangbare landbouw. 

Rendeert bioteelt 
voldoende? 

opeenhopen van vee allerhande 'intensie
ve landbouw' of dito veeteelt als u wil. 
Een landbouwer-veeteler die overschakeh 
naar het alternatieve, zal ook minder ren
dement bekomen, wat dan weer goedge
maakt kan worden door hogere prijzen. 
Dat die hogere prijzen enkel kunnen be
taald worden door wat men welstellenden 
zou kunnen noemen, is inderdaad een so
ciaal-economisch aspect. 
Er is echter een keerzijde. Wie bio-worte-
len verbruikt zal dit meestal 'rauw' doen, 
wie bio-vlees wenst zal minder vlees gaan 
eten. Deze vermindering zal de gezond
heid ten goede komen en de uitgaven be-

minder aan het beleid; daar hoeven we 

geen tekeningetje bij te maken. 

Thans wordt rundvee gehouden in getal
len met drie cijfers, varkens in getallen 
met vier cijfers en kippen in getallen mêt 
vijf cijfers. Min of meer toch. 
De plaatselijke bevolking kan dit allemaal 
niet verwerken en zo moet het overtollige 
massaal uitgevoerd worden naar andere 
landen, tot de VS toe. 
Uiteraard mag er in- en uitvoer zijn, maar 
het is niet redelijk wanneer wij mensen in 
de zgn. ontwikkelingslanden voedsel voor 

lUtH tflU-lfcLUr^ 

Daartegenover staat de bio-teelt die wer
kelijk in staat is, mondiaal en voorlopig 
toch minstens in West-Europa, de bevol
king van hoogwaardig voedsel te voorzien. 
De verbruiker, en zeker de bewuste ver
bruiker, beseft dat het zo niet verder kan. 
Als de consument een bio-bedrijf gaat be
zoeken, zal hij vaststellen dat de opbreng
sten er vrij behoorlijk zijn. Maar ook be
seffen dat de kwaliteit uiterst belangrijk is 
voor zijn gezondheid, van zijn familie en 
van de mensen die na hem zullen komen. 
Steeds meer verbruikers hopen en ver
trouwen erop dat het beleid in dit land, 
beleid dat het alternatieve zo weinig gene
gen is, toch een flinke ommezwaai zal 
maken. 

Het is onverantwoord dat België inzake 
bio-teelt, achteraan bengelt. En inzake 
verbruik van pesticiden koploper is. 
Is men dan zo achterlijk in dit land of zijn 
er andere belangen mee gemoeid? 

Rik Dedapper 

Petrosubsidies doorkruisen aanpak C02-uitstoot 
Sinds 1975 heeft de Commissie 30 miljard 
frank subsidies gegeven aan Europese 
olie-, gas- en steenkoolproducenten. De 
financiële steun was een reactie op de 
oliecrisis van '73 en beoogde de snelle 
ontwikkeling van de Noordzee tot een 
rendabel oliewingebied. Volgens de 
VU&ID-europariementsleden Nelly Maes 

en Bart Staes zijn deze petrosubsidies 
niet in overeenstemming met de strijd 
tegen de C02-uitstoot en het broeikasef
fect. De Commissie zou er beter aan doen 
meer fondsen vrij te maken voor alterna
tieve milieuvriendelijke energiebronnen, 
zeker met het oog op de strenge Kyoto-
doelstellingen inzake C02-uitstoot. 
De petroleumsector is volop in beweging. 
Grote bedrijven fuseren. OPEC-bijeen-
komsten leiden al dan niet tot het stijgen 
van de prijs voor ruwe olie. In de pers 
wordt regelmatig bericht over nieuwe 
olievelden. De crisissfeer van '73 lijkt de
finitief achter de rug. Momenteel is de 
Europese Unie voor 70 procent van haar 
energieconsumptie afhankelijk van geïm
porteerde fossiele brandstoffen. In '96 
zorgden aardolie en aardgas respectieve
lijk voor 40 en 20 procent van de 
Europese energieproductie. Tegen 2020 

zou hun gezamenlijke aandeel tot 70 pro
cent oplopen. 

Deze afhankelijkheid van fossiele brand
stoffen schuift de Commissie steevast 
naar voren om een verdere subsidiering 
van Europese olie-, gas- en steenkoolpro
ducenten te verantwoorden. In zijn ant
woord op een parlementaire vraag van 
Nelly Maes en Bart Staes zegt commissaris 
Loyola de Palacio:,, Aangezien Europa in 
de nabije toekomst voor zijn energiebe
voorrading sterk afhankelijk zal blijven 
van koolwaterstoffen, gelooft de 
Commissie niet dat een dergelijke strate
gie strijdig is met haar aanpak van het 
C02- vraagstuk en de problematiek van 
de klimaatverandering." 
Eigenlijk ontwijkt de Palacio de kernvraag 
over de verenigbaarheid van petrosubsi
dies met het C02-beleid door te wijzen 
op de groeiende aandacht voor het leef
milieu. „De laatste oproep tot het indie
nen van blijken van belangstelling van 
juni '99 benadrukte immers vooral de mi
lieubeschermingsaspecten, waaronder 
bijvoorbeeld mogelijkheden voor de te
rugwinning en injectie van C02. De doel
stellingen, die oorspronkelijk in de eerste 
plaats gericht waren op kostenverlagin-

Volgens de VU&lD-europarlementsleöen Bart Staes en Nelly Maes zijn cfe petrosubsidies niet in 

overeenstemming met de strijd tegen de C02-uitstoot en het üroe/toeffect. 

gen teneinde de binnenlandse productie 

en dus de continuïteit van de voorziening 

van de Gemeenschap te bevorderen, zijn 

verruimd, vooral sinds de jaren '90 en de 

algemene daling van de olieprijzen, tot de 

bevordering van een groter concurrentie

vermogen, een betere milieubescherming 

en meer werkgelegenheid." 

(fV) 
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Luc Van Lierde is de sportpersoonlijkheid 
van het jaar. Zo beslisten een vakjury van 
oud-kampioenen, een persjury en... het 
publiek. Gella Vandecaveye werd een ster
ke tweede. Dat zal vermoedelijk weer pijn 
hebben gedaan want de judoka's krijgen 
in dit land maar zelden waar ze recht op 
hebben. 

MET EEN KILO ZOUT 
Laten we wel wezen: Van Lierde is niet de 
eerste de beste. De sportman van het jaar 
won laat in 1999 de Iron Man. De zwaarste 
triatlon ter wereld. Schitterend was dat. 
Maar het was wel de enige keer in twaalf 
maanden dat de handjes op elkaar gingen 
om voor de West-Vlaming te applaudisse
ren. Een gans seizoen lang probeerde hij 
zich vruchteloos te kwalificeren voor de 
kwarttriatlon van de Olympische Spelen. 
En dan plots Hawaï. De wondere sportwe
reld en laten we het daar maar bij houden. 
Overigens moet deze jongste sportonder-
scheiding, waar een groots TV-spektakel 
werd rondgebouwd, zichzelf nog definië
ren en bewijzen. Een sportpersoonlijkheid 
hoeft niet noodzakelijk gerelateerd te wor
den aan prestaties en successen al is de 
verleiding daartoe groot. Voor ons was 
Vandecaveye de grootste van 1999- Ze 
kwam terug na een zware kwetsuur die 
haar voor het leven had kunnen beschadi
gen. Ze werd Europese kampioene en 
vice-wereldkampioene. Ze durfde zich po
sitioneren naast/eöw-Mfln'e De Decker. Ze 
vaarde een eigen koers. Dat het publiek 
daar geen oog voor had mag ons niet ver
wonderen. De meeste sportliefhebbers 
denken en reageren op korte termijn. Ze 
herinneren zich vandaag nog nauwelijks 
wat er in de herfet, laat staan in de zomer 
of de lente van 1999 is gebeurd. Hun in
schatting moet niet met een korrel maar 
met een kilo zout worden genomen. Dat 
ook de persjury een duidelijke voorkeur 
had voor Van Lierde kan weer 'anders' 
worden verklaard. De judoka's betalen tol 
voor de vranke, bij momenten zelfs uitda
gende, taal van hun bondscoach. Jean-
Marie De Decker trok hard van leer tegen 
de Waalse sportwereld die hij ongeoor
loofde tolerantie tegenover dopinggebmik 
verweet. Niemand kon zijn ongelijk bewij
zen maar het werd hem door de 
Franstalige stemgerechtigden waarschijn
lijk wel zwaar aangerekend. Vandaar het 
resultaat. 

VERLOREN ZOON 
Heeft Frank Vandenbroucke tijdelijk rust 
gevonden? We mogen het hopen maar 
durven er niets op verwedden. Hij kreeg 
opnieuw onderdak bij... Cofidis, de wie
lerploeg die hij enkele weken eerder met 
slaande deuren voor eens en voorgoed 
achter zich had gelaten. De ploegleiders 
hadden hem immers niet fair behandeld, 
zij hadden hem in zijn eer geraakt. De ver-

W interstop in het voethal, maar geen 

sportnieuwsstop. Onze mede

werkerzet mensen en feiten op een rij, en schildert een 

portretje van de zieke Maradona. 

wondering was algemeen. Zij is ook van
daag nog groot want Vandenbroucke is, of 
hij dat nu graag hoort of niet, met han
gende pootjes moeten terugkeren. Hij 
vond niet onmiddellijk een andere ploeg 
die zijn sportieve of financiële eisen kon of 
wenste te voldoen. Hij kon blijkbaar niet 
overal de wetten stellen... 
Cofidis sloot de verloren zoon met graagte 
in de armen. De ploeg was immers laattij
dig zonder kopman gevallen en had niet 
voor vervanging kunnen zorgen. Het cir-

Het dreigt anders uit te vallen. Ferrera 
heeft een onmogelijke ommekeer gereali
seerd. Het Beveren van januari gelijkt in 
niets op dat van november. De sportieve 
wederopstanding heeft de financiële pro
blemen kortstondig naar de achtergrond 
verbannen. Kortstondig want de 'droevige' 
werkelijkheid zal haar rechten opnieuw 
opeisen. 

Wij geloven dat het nog veel te vroeg is om 
Ferrera als een nieuwe voetbalmessias 
naar voor te schuiven maar de man heeft 

De wondere sportwereld 
cus heeft inmiddels zijn poorten opnieuw 
gesloten. De betrokkenen hebben zichzelf 
wijsgemaakt dat niemand gezichtsverlies 
heeft geleden. Enkel de wielersport heeft 
andermaal aan geloofwaardigheid inge
boet. Maar daar ligtj^eraand van w^k^r... 

ZONDER VERLEDEN 
De beste voetbaltrainer van het moment 

heet Ferrera. De jonge baas van SK 

Beveren beleeft onvergetelijke dagen. De 

'Belg van Spaanse afkomst' is een oefen-

meester zonder verleden die bij zijn aan

stelling op de Freethiel door zijn collega's 

meesmuilend werd bekeken. Ferrera kon 

geen enkele referentie voorieggen en ging 

aan de slag bij een club die virtueel al tot 

de degradatie was veroordeeld. Niet de 

supporters maar de tegenstanders zouden 

plezier gaan beleven aan de SK Beveren, 

zo luidde de publieke opinie. 

wel duidelijk gemaakt dat men niet nood
zakelijk een topspeler moet geweest zijn 
om als trainer enig succes te kunnen be
halen. De jongste jaren was men dft be
ginnen geloven. Maar Vandereycken en 
Daerden gingen al danig op hun bek en zij 
zullen zeker niet de laatsten geweest zijn... 

COMMERCIEEL SUCCES 
Corinthians Sao Paulo is de eerste wereld
kampioen van de clubteams. De 
Braziliaanse landskampioen nam in de fi
nale in een uitverkocht Maracanastadion 
afetand van Vasco da Gama, een ander 
Braziliaans topteam waarbij Romario en 
Edmundo het goed weer moeten maken. 
Nu is afstand nemen in de gegeven om
standigheden een groot woord. Corin
thians won na verlengingen met de straf
schoppen... Scherper kon dus echt niet. 
Een sportief succes is het wereldkam

pioenschap voor clubteams zeker niet ge
worden. Het wedstrijdniveau lag bedroe
vend laag en de Europese vertegenwoordi
gers brachten er maar weinig van terecht. 
Zowel Manchester United ais Real Madrid 
werden voortijdig uitgeschakeld. Het wis
selen van de Europese winter voor de 
Braziliaanse zomer leverde alleen maar 
problemen en... mindere resultaten op. 
Geen van beide ploegen kon bijvoorbeeld 
winnen tegen het Mexicaanse Necaxa en 
die formatie kan bezwaarlijk bij de wereld
top worden gerekend. Toch vermoeden 
wij dat de Fifa alleen maar reden tot tevre
denheid zal vinden wanneer het achterom 
kijkt naar het toernooi waaraan acht clubs 
deelnamen. Het WK werd immers een 
commercieel succes. Dat kon ook moeilijk 
anders vermits het doorging in het voet-
balgekke Brazilië dat bovendien ook nog 
de twee finalisten leverde... Alles wijst erop 
dat het tweede WK ai volgend jaar zal '^T-

den gehouden rond hetzelfde tijdstip. De 
voetbalwereld heeft immers bijkomend 
geld geroken en dan houdt niemand haar 
nog tegen. Het heet dat Engeland als mo
gelijke organisator zal aantreden. Op de ei
landen wint dan gegarandeerd een 
Europese ploeg en zo ziet de Fifa dat 
graag... 

Olympos 
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Het verdriet van een halfgod 
Het gaat slecht met Diego Maradona. De 
halfgod van Argentinië dreigt lichamelijk 
ten onder te gaan aan cocaïne- en drani<-
verslaving. We mogen er niet aan deni<en 
indien Maradona het ergste zou overi<o-
men. Hij zou de tweede Peron van het va
derland worden. Het verdriet van het volk 
zou onoverzichtelijk zijn. Maradona verte
genwoordigde immers de ziei van 
Argentinië. Hij was nog een kind toen hem 
sportief goddelijke gaven werden toebe
deeld. Diego, een zoon van straatarme ou
ders die hun zoon nauwelijks konden op
voeden, werd van stonde af aan omringd 
door de verkeerde mensen De druk op zijn 
jonge schouders was onmenselijk. Hij werd 
al aanbeden en vereerd nog voor hij wat 
had kunnen, mogen of moeten bewijzen. 
Maar bewijzen heeft hij echt wel geleverd. 
Hij schonk Argentinië op zijn eentje een we
reldtitel. De tweede in de geschiedenis en 
dat met een ploeg van veredelde meelo
pers. In Mexico vloerde hij alles en Iedereen 
die hij tegenkwam. Tot zelfs de Rode 
Duivels toe konden hem niet stuiten In zijn 

Maradona, meer slachtoffer dan dader.. 

meeslepende opmars naar de wereldtitel, 
in Napels werd de geblokte Argentijn om 
zijn ongeëvenaarde dhbbelkunst tot God 
verheven. Maradona was In zijn betere 
dagen gewoon geniaal. Op het individuele 

vlak was hij de betere van Pele en Cruyff. 
Maar Diego kon de weelde niet dragen en 
dat mocht, gezien zijn afkomst en vorming, 
niemand verwonderen. Hij werd misbruikt 
door de maffia en zijn eigen begeleiders. Hij 
wilde desondanks het beste. Ook voor zyn 
arme familie. Vandaag vrezen vele bewon
deraars dat het nooit meer goed komt met 
hun idool, dat hij niet meer kan genezen 
worden. Zijn hart zou al danig zijn bescha
digd. Het was zielig de geteisterde god op 
het scherm te zien lijden Hoe kon het 
zover komen en waar zal het eindigen? We 
kunnen alleen maar hopen dat het alsnog 
goed komt, dat Diego toch nog een mens
waardig leven zal kunnen leiden. Maradona 
is immers veel meer slachtoffer dan dader. 
Het Is beter dit niet te vergeten wanneer 
men meent een streng vonnis over de man 
te moeten vellen. Is het niet onthutsend te 
moeten vernemen dat drugshandelaars 
zich als dokters verkleden om de man tot in 
het ziekenhuis toe te kunnen bevoorraden? 
In welke wereld leven wij eigenlijk? 

Olympos 
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125 Jaar 
Davidsfonds 

Huldig voorzit
ter Fernand 

Van Hemeiryck 
mag zich ver
heugen over 

het feit dat het 
Davidsfonds 

6000 bestuurs
leden heeft. 

i\ 

Op 15 januari 1875 richtten 11 hooglera
ren en studenten in Leuven een nieuwe 
Vlaamse en christelijke cultuurorganisatie 
op. Ze noemden hun vereniging naar de 
enkele jaren eerder overleden hoogleraar 
Jan David. Deze historicus en taalkundi
ge had niet alleen een veelzijdig weten
schappelijk oeuvre op zijn naam, maar 
speelde ook een belangrijke rol in de 
doorbraak van het algemeen Nederlands 
als standaardtaal in Vlaanderen. 

VEELZIJDIG 
Vandaag organiseren 6.000 bestuursleden 
in 600 plaatselijke Davidsfonds-afdelin-
gen voor honderdduizenden leden en 
niet-leden ieder jaar opnieuw lezingen en 
gespreksavonden, tentoonstellingen, 
theater, rondleidingen, excursies, reizen 
en nog een brede waaier van andere ini
tiatieven. 

Daarnaast zijn er de opvallende nationale 
evenementen zoals het Groot Nederlands 
Dictee, de cultuurtoeristische zoektocht, 
de concerten en colloquia, de Junior 
Journalist-wedstrijd... 
De jongste jaren kende Universiteit Vrije 
Tijd Davidsfonds veel succes met jaarlijks 
150 kwalitatief hoogstaande dagcursus-
sen en seminaries op 75 plaatsen in 
Vlaanderen. Nieuw vanaf dit jaar zijn de 
druk bijgewoonde Luistercursussen 
Muziek. 

Alles samen is het Davidsfonds op die ma
nier goed voor meer dan 9000 culturele 
activiteiten per jaar. 

UITGEVERIJ 
Davidsfonds/Literair is de oudste en be
langrijkste onafhankelijke literaire uitge
verij in Vlaanderen. Ze brengt romans, 
verhalen, novellen, poëzie, essays en wer
ken over taal en lezen. 
Onder het logo Davidsfonds/Leuven ver
schijnt populair-wetenschappelijk werk: 
boeken voor actualiteit, cultuurtoerisme, 
spiritualiteit, mensen en emoties, gezond
heid en een zeer sterke historische reeks. 
Davidsfonds/infodok bezet een stevige 
plaats op de markt van eigentijdse kinder
en jeugdboeken. In het gamma is er ook 
ruimte voor prentenboeken, kinderpoë
zie, informatieve en educatieve werken. 

Verschillende uitga\ en vielen reeds in de 
prijzen en buitenlandse vertalingen zijn 
geen uitzondering 

Het bestaan van Eufoda tenslotte is op 
zich al vermeldenswaard in Vlaanderen. 
Vooral op het vlak van polyfonie bouwde 
het Davidsfonds muzieklabel een stevige 
reputatie op. Maar regelmatig komt het 
ook uit de hoek met jong en pittig talent 
van eigen bodem. 

TOPEVENEMENTEN 
Om de viering van zijn 125ste verjaardag 
extra in de verf te zetten, organiseert het 
Davidsfonds vier topevenementen die 
zich telkens tot een verse''illend publiek 
richten. De reeks opende met een feest-
coUoquium over de toekoms. van de ver
enigingen in Vlaanderen. De ndere ma
nifestaties zijn een familiaal c :ltuurfeest 
in Planckendael (28 mei), het abdijen-
weekeinde (30 sept.-l okt.) en vijf klassie
ke concerten. 

Aan het abdijenweekeinde op zaterdag 30 
september en zondag 1 oktober werken 
mee- Sint-Benedictusabdij Achel, Abdij 
Maria Mediatrix en Sint-Pieter en -
Paulusabdij Affligem, Norbertijnenabdij 
Averbode, Abdij Mariënlof Kerniel 
Borgloon, Abdij Sint-Bernardus Bornem, 
Abdij O.-L.-Vrouw van Nazareth Brecht, 
Norbertijnenabdij Grimbergen, Abdij van 

't Park Heverlee, Abdij Keizersberg 
Leuven, Norbertijnenabdij Postel, Sint-
Trudo-abdij Male Sint-Kruis, Norber
tijnenabdij Tongerlo, Abdij O.-L.-Vrouw 
van het H. Hart Westmalle, Sint-
Sixtusabdij Westvleteren, Sint-Andries-
abdij Zevenkerken. 

De vijf feestconcerten door Prima la 
Musica o.l.v Dirk Vermeulen gaan door in 
Roeselare, Hasselt, Antwerpen, Brussel en 
(wellicht) Gent. 

JARIGEN 
Ook 28 plaatselijke Davidsfonds-afdelin-

gen bestaan 125 jaar. Ze mogen wel even 

vermeld worden, niet omwille van hun 

verjaardag maar ook om de belangrijke 

rol die zij ter plekke hebben gespeeld. 

Het gaat om: Aalst, Aarschot, Anwerpen, 

Boom, Brugge, Brussel, Diest, Eeklo, 

Geel, Gent, Halle, Hasseh, Heist-op-den-

Berg, Kortrijk, Landen, Leuven, Lier, 

Mechelen, Meerhout-Mol, Menen, 

Oudenaarde, Peer, Roeselare, Sint-

Niklaas, Tielt, Tienen, Tongeren, 

Turnhout. 

Info: Nationaal Secretariaat van 

bet Davidsfonds, Blijde-Inkom

ststraat 79-81 te 3000 Leuven. Tel. 

016131.06.00, fax: 016/31.06.08. E-

post: informatie@davidsfonds.be 

Nieuw licht op Jeroom Leuridan 

12 

In 1963 liet Hendrik Jozef Demoen zijn 
omvangrijke biografie van Jeroom 

Leuridan (1894-1945) verschijnen. Sinds
dien verschenen er geen nieuwe Leuri-
dan-biografieën meer; dit niettegenstaan
de het feit dat er een aantal nieuwe bron
nen boven water zijn gekomen waarover 
Rik Demoen, toen hij aan zijn biografie 
werkte, niet kon beschikken Om maar 
een voorbeeld te noemen. Het archief van 
wijlen priester Maurits Geerardyn, een 
goede vriend van Leuridan, brengt voor 
wat de ooriogsjaren (1940-1944) betreft 
tal van ongepubliceerde documenten 
aan, die een volledig nieuw inzicht ver
schaffen in deze levensfase van de popu
laire West-Vlaamse VNV-gouwleider. 
Zonder de verdiensten van de biografie 
van Demoen in vraag te willen stellen, 
drong zich de behoefte op aan een ver
nieuwende biografische studie die uitslui
tend zou handelen over de collaboratieja
ren van Leuridan. 

Pieter jan Verstraete wil met een nieuw 
boek in deze leemte voorzien. 
Pieter Jan Verstraete: „Na de Duitse 
inval koesterde Jeroom Leuridan eventjes 
de hoop dat zijn Dietse droomstaat wer
kelijkheid zou worden. Algauw echter 

kwam hij tot het besef dat de Duitsers 
deze Dietse droom allerminst genegen 
waren. Toch engageerde de overtuigde 
katholieke anticommunist Leuridan, zich 
om Vlaamse jongeren voor het Oostfront 
te werven. Na tal van opgelopen ontgoo
chelingen zette hij hier eind 1942 een 
punt achter." 

Inmiddels had Leuridan zijn oude vriend
schapsbanden met Maurits Geerardyn, 
voorman van het Dietsch Eedverbond, 
hernieuwd. Onder diens impuls werd hij 
de meest prominente vertegenwoordiger 
van het Diets verzet binnen het VNV 
EJ. Verstraete: „Tijdens de lente van 
1943 kwam het tot een climax toen 
Jeroom Leuridan de DeVlag van Jef van 

de Wiek in een publieke rede bijzonder 
hard aanpakte, en hiervoor door de 
Duitsers gestraft werd. Leuridan was de 
enige hooggeplaatste VNV'er die een re-
deverbod opgelegd kreeg van de bezetter. 
In West-Vlaanderen broeide er daarop een 
sfeer van opstandigheid en misnoegd-
heid. Even zag het er naar uit dat de col
laboratie een nieuwe richting zou ins
laan." 

De door Verstraete opgedolven bronnen 
werpen een nieuw licht op deze tragische 

•^x->^ Pieter Jajn Verstraete 

Onverfranst 
Onverdiiitst 

De oorlogsjaren van 
Jeroom Leuridan 
1940-1945 

levensperiode van Jeroom Leuridan, en 
tevens voor een deel ook op de collabo
ratie in Vlaanderen. De auteur belooft de 
lezer „een indringend beeld van deze ook 
voor de geschiedenis van de Vlaamse be
weging zo dramatische periode." 
Het boekt telt zes hoofdstukken waarvan 
het vijfde hoofdstuk bestaat uit de gean
noteerde uitgave van het gevangenisdag
boek dat Leuridan tijdens zijn laatste le
vensmaanden in leper bijhield. Het is een 
vaak schrijnend getuigenis van een le
venslange inzet voor een ongrijpbaar ge
bleken ideaal, en wordt thans voor het 
eerst gepubliceerd. Het boek bevat tevens 

een vijftigtal voor het merendeel onuitge
geven illustraties. 

c» Onverfranst Onverduitst De oor

logsjaren van Jeroom Leuridan 

1940-1945. 200 blz., 32 blz. illus

traties. Voorintekenprijs: 650 fr. 

-h 100 fr. verzendingskosten. 850 

fr. na 15 februari 2000. 

Bestellen op rekeningnummer 

462-7286791-52 van Pieter Jan 

Verstraete, Burgemeester 

Danneelstraat 83 te 8500 

Kortrijk. 

Voorintekenen tot 15 februari. 
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Verraad, het woord ligt zwaar in de mond 
én op de maag Het lijkt een eenduidig 
begrip, maar in het algemeen kan men 
zelden over verraad spreken zonder van 
de context te gewagen, zonder aan te 
geven aan wie of aan wat men verraad 
heeft gepleegd Verraad tegenover land 
en volk is overigens verbonden met de 
concepten van natie en staat, met de ont
wikkeling van de moderne natiestaat en 
het scheppen van een wij-besef, hoe van
zelfsprekend, authentiek en vanouds het 
ook mag lijken 

COMPLEX 

Ulster, dat zijn de zes graafschappen in 
Noord-Ierland die nog steeds het voor
werp vormen van strijd, al lijkt het ergste 
voorbij Het vormt het centrale toneel van 
dit boek, maar lang niet het enige Staat 
de ontvoogdingsstnjd van het katholieke 
deel van de bevolking centraal, dan moe
ten we vaststellen dat dit geen strijd van 
enkel goeden tegen enkel slechten bhjkt 
te zijn (geweest), maar een complex van 
ergernissen, sympathieën, financiële 
macht, uitbuiting, enz Politieke macht is 
natuurlijk ook in het spel, net als de in-
ternaüonale scène, waarbij Duitsland een 
eigen rol speelt, door zowel de katholie
ken (met mondjesmaat) als de protestant
se mdities (overdadig) te steunen Zelfs 
Winston Churchill speelt een belangrijke 
rol in het wedervaren van de hoofdperso
nen Uiteindelijk zijn persoonlijke ambi
ties de motor voor het proces van ont
voogding en van tegenstand ertegen 
Lordships versus keuterboeren' 
Inderdaad, maar sommige hoge heren èn 
dames kiezen de zijde van de keuterboe
ren, omdat hun positie in het industriële 
Verenigd Koninknjk op de heUing komt te 
staan Verder is het zo dat de romantiek 
ook m Ierland een grote beweging heeft 
teweeggebracht van terugkeer naar oude 
gloneuze tijden, in dit geval de Gaehsche 
wereld, met de creatie van gedichten en 
sagen in de 'nieuwe' oude taal 
Het verhaal zou om het even waar kun
nen spelen, ook in Vlaanderen, ware het 
niet dat de Ierse situatie zich scherper laat 
aanzien De immense golven van emi
granten, die het soms ver wisten te schop
pen, zoals de Kennedy's of de - in deze 
roman figurerende -Larkin's, mogen niet 
doen vergeten dat de Ieren die 'thuis' ble
ven met een haast feodaal systeem van 
uitbuiting geconfronteerd werden of in 
het andere geval in een weinig comforta
bel statuut van industnearbeider terecht
kwamen De grote hongersnood heeft in 
Ierland tijdens de negentiende eeuw de 
machtsverhoudingen nog maar verder 
scheef getrokken en de familie Larkin, die 
een zekere autonomie bezat, zou betrok
ken raken in de heftige strijd die vanaf 
1880-1900 onvermijdehjk leek Zoals ge
zegd, de beschuldigingen van verraad en 

V erraad en vrijheid. Het zijn maar enkele van de 

begrippen die in het oog springen bij het lezen 

van Verlossing, een vuistdik boek van Leon Uris over de 

Ierse geschiedenis. Al vertelt de auteur niet zoveel over de 

Paasopstand van 1916 of over de onafhankelijkheid van 

de Republiek in 1921 noch over het lot van Ulster, toch 

krijgt de lezer een boeiend sfeerbeeld over een jarenlange 

strijd voor onafhankelijkheid. 

• BOEKEN • 

het listige spel van de protagonisten bhj-
ken van groot belang in het conflict dat er, 
van rationeel oogpunt uit gezien, geen 
had hoeven te zijn 

VRIJHEID 

Het IS met de Ierse vrijheid gesteld zoals 
met bijna elke ontvoogdingsbeweging 
waar er onderscheiden nationalismen aan 
de orde zijn, dwz dat de vrijheidsge-
dachte voor de onderdrukten evengoed 
als voor de onderdrukkers een belangrijk 
embleem in het vaandel is De vrijheid 
van meningsuiting die in de Engelse 

gen veel aan geloofwaardigheid hebben 
ingeboet Omdat men al vrij vlug geloof
de, aan beide zijden, dat het doel de mid
delen heiligt, is de situatie uit de hand ge
lopen en blijven escaleren, zonder dat het 
doel zelf dichter bi) kwam De vraag is of 
dit ooit, gegeven de maatschappelijke ver
houdingen in Noord-Ierland, wel echt 
mogehjk was 

De ontvoogding van het eiland zelf blijkt 
niet zo moeilijk te zijn geweest, de repu
bliek doet het zelfs goed sinds zijn toetre
ding tot EU Ulster was zowel voor 
Londen als voor Dublin een kwestie van 

Verraad, vrijheid 
en complicaties 

Common Law al gedurende eeuwen ge-
njpt was stond haaks op het vrijheidsstre-
ven van de kathoheke Ieren, die zich be
nepen op een veel oudere traditie en 
zeker geen vrede konden nemen met de 
Britse bezetting, ook al duurde die zeker 
even lang als de Engelse koningen hun 
macht over het Eilandenrijk hadden 
weten te vestigen Ierland was de oudste 
kolonie en sinds de nederlaag aan de 
Boyne (1690) was het Noorden een be
langrijke peiler van de protestantse ans-
tocratie Kortom, als de Ieren het over 
vrijheid hadden dan stelden ze de legiti
miteit van het Verenigd Koninkrijk in 
vraag Daarbij werden ze, vreemd genoeg, 
gesteund door een aantal leden van de 
Britse anstocratie, die zowel om persoon
lijke redenen als omwille van maatschap
pelijke inzichten, het Britse regime en de 
Unionisten een pad in de korf wilden zet
ten Het gevolg is dat in de Ierse strijd een 
aantal merkwaardige figuren opduiken, 
familiaal verbonden met de oudste en 
meest degelijke tradities Het vnjheidside-
aal van deze mensen was niet per se con
servatief want het ging om mensen die 
zich verzetten tegen het Britse establish
ment zonder de voordelen van hun stand 
op te geven De betrokkenheid van vrou
wen uit deze elite bij de Ierse ontvoog
dingsstnjd moet ons doen geloven dat de 
ontvoogding een en ondeelbaar was in 
hun ogen, maar ook van Anglo-Ierse ans-
tocraten, die zich in de herleving van de 
Gaehsche cultuur hadden verdiept en er 
deel aan hadden 

Het valt ook op dat de ideeën van de 
Unionisten, hoe weinig sympathiek ook, 
want gericht op het behoud van voorde
len en voorrechten, in feite een idealisti
sche ondertoon had, in zoverre de eigen
heid van Ulster als protestants en royalis-
üsch gebied met histonsche wortels aan
gevoerd werd Het probleem is dat beide 
idealen doorheen de vele moordaansla-

bijkomend belang Orde woog, weegt 
zwaarder dan ontwikkeling, industne, so
ciale voorzieningen, terwijl het daarover 
uiteindehjk te doen is sinds de vroege 
jaren zeventig, toen een nieuwe fase in 
zijn bloedige geschiedenis begon Of lie
ver, het geweld van het IRA kon gedijen 
en op steun rekenen van de katholieke 
gemeenschap omdat het die gemeen
schap aan perspectieven ontbrak 

COMPLICATIES 

Het verhaal dat Uns ons brengt vertrekt 
met van de theoretische benadenng \an 
de Ierse strijd, maar schildert ons levendi
ge taferelen met lijdende, passionele 
mensen, met vooroordelen en legt het 
fijne raderwerk van de verhoudingen tus
sen voor- en tegenstanders bloot De bij
zonderste kwaliteit van dit werk hgt wel 
in het feit dat het menselijke gevat wordt 
in een schrijn van hogere doelsteUingen 

en artistieke betrachtingen Zo speelt een 
Ijzeren hek in verfijnd smeedwerk, bela
den met legenden en overdekt met bloed 
een belangnjke rol, als bindteken tussen 
mensen, maar ook als scheidingslijn 
Zoals in elke roman verschijnt ook hier 
amor op het appel, zij het zelden in een 
ongecompliceerde vorm, wat ook al weer 
menselijk mag heten 

Het zijn dit soort 'compbcaties' die dit 
werk zo boeiend maken, zodat het relaas 
van een stuk Ierse onafhankelijkheids-
stnjd overtuigt Als Vlaanderen al iets ge
meen heeft met Ierland, dan is dat wel-
hcht de rol van anstocraten en burgers 
die hun belangen het best verzekerd 
weten Maar daarover is bij ons nog weimg 
onderzoek verricht 

Bart Haers 

c& Verlossing. Leon Uris. Uitg. 

Torenpockets-De Fontein -Baam 

1999. 751 blz. 24,50 gulden. 

Leon uris 
borstelde 
een 

geschiedenis 
van Ierland. 

In de ban van Bach 
Op 21 plaatsen in Vlaanderen kan gedurende 4 sessies genoten worden van klassieke muziek 
Bnijante lesgevers, musicologen en docenten verbonden aan de Vlaamse conservatona bege
leiden de sessies Zij maken de wereld van de muziek op een boeiende manier toegankelijk voor 
iedereen Een overvloed aan muziekfragmenten illustreert en verduidelijkt hun toelichting Er is 
beslist geen muzikale voorkennis vereist Bovendien hoort bij elke luistercursus een CD, een 
concert of een voorstelling Dit jaar staat vanzelfsprekend Johann Sebastian Bach op het pro 
gramma maar ook Mozart, Schubert Haydn of thematische onderwerpen als opera en passie 
muziek komen aan bod 

Voor wie een componist en zijn werk beter wil leren kennen of op zoek is naar een fnsse, unie
ke benadenng van klassieke muziek is dit een enige kans en werd een gratis cursusgids uitge
geven 

Info Universiteit Vr|Je Tüd Davidsfonds, Blüde-lnkomststraat 77, 3000 Leuven. 
Tel 016/31 06.70, fax 016/31.06.08. 
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OSCAl^S 
In het Amerikaanse blad Variety zijn ze al van in december 

bezig met de voorbereidingen voor de Oscars. De verschillende 

filmmaatschappijen adverteren hun producten om ze onder 

de aandacht van de stemgerechtigden te brengen. 

FineLine Features vraagt aandacht voor 'Tumbleweeds' en stelt 

Janet McTeer voor als beste actrice en KimberleyJ. Brown als 

beste vrouwelijke bijrol Touchstone is wat pretentieuzer en wil 

alle mogelijke oscars naar 'The insider' zien gaan, iets wat 

fISA FUms voor 'BeingJohn Malkovich' voorziet Buena Vista 

Pictures is iets bescheidener met 'The sixth sense', en vraagt 

enkel de beeldjes voor beste film, beste regie en beste scenario. 

NIEUW IN DE BIOS 
Miramax ronselt stemmen met gratis vertoningen van o.m. 

'The cider house rules' (naar een boek van John Irving), 

'Diamonds' (beste acteur voor oude glorie Kirk Douglas), 

'Holy Smoke' (met aandacht voor Kate Winslet en Harvey 

Keitel), 'An ideal husband' (met Rupert Everett, Minnie Driver 

en Gate Blanchet) en 'Mansfieldpark'. 

'Anna and the King' van 20th Century Fox heeft dan weer de 

pretentie om zowat voor iedereen die eraan meewerkte een 

oscar te vragen, iets wat volgens Universal ook is weggelegd 

voor 'Angela's ashes'. De nieuwe Ang Lee film 'Ride with the 

devil' wordt dan weer een 'meesterwerk' genoemd doorNBC-

TV (Chicago) omdat het een even sterke oorlogsfilm zou zijn 

als 'Saving Private Ryan'. Disney-Pixar schuift 'Toy-Story 2' 

naar voor en ziet voor de muziek van Randy Newman wel een 

felbegeerde Academy Award weggelegd. Daarmee treden ze in 

concurrentie met Walt Disney Pictures, dat Phil Collins' 'You 'Il 

be in my heart' (uit Tarzan) graag had zien winnen. 

Paramount speelt 'Sleepy Hollow' uit (naar een verhaal van 

Washinton Irving) en baseert zich daarvoor op de loftuitingen 

in Newsweek en Rolling Stone. MGM, tot slot, zet al zijn cen

ten op 'Flawless' met Robert DeNiro en Philip Seymour 

Hoffman. 

En nu maar hopen dat de besten winnen ... 

Willem Sneer 

• MEDIA • 

Woody Harrelson 

en Courtney Love 

in 'The People vs. 

Larry Flint', Woens. 

26 Jan., canvas om 

20U.55 

The Accused Amerikaanse op feiten gebaseerd 
drama van Jonathan Kaplan uit 1988. In een baancafé 
werd de dienster Sarah verkracht door drie bezoekers. 
Hoewel de bewijzen overduidelijk zijn, besluit onder
zoeksrechter Kathryn Murphy de beschuldiging ver
krachting niet te weerhouden, omdat het slachtoffer de 
feiten zou uitgelokt hebben Woens. 26 Jan., Kanaal 2 
om 21U.30 

^^^^ De late shift in het reportagemagazine over het 
sociale en economische leven in Vlaanderen wordt van
daag aandacht besteed aan flexibel wegvervoer. Dond. 
27 Jan., Canvas om 22u.50 

^^^ Reservoir Dogs Amenkaanse actiethriller van 
Quentin Tarantino uit 1992 Beroepsmisdadiger Joe 
Cabot beraamt met zijn zoon Eddie een overval op een 
diamanthandelaar. Hij verzamelt een team van specialis
ten die elkaar kennen onder hun codenamen. De ver
teltrant, eerder dan het verhaal, houden de kijker aan 
zijn stoel gekluisterd. Een meesterwerk. Vry. 28 Jan., 
Kanaal 2 om Ou.10. 

^ ' s ^ Cat on a hot tin roof Amerikaanse film van 
Richard Brooks uit 1958. De farmer Big Daddy heeft 
voor zijn 65ste verjaardag zijn familie verzameld 
ledereen weet dat hij niet lang meer te leven heeft en 
zijn twee zonen Bnck en Cooper en hun respectievelijke 
vrouwen, de zwoele Maggie en de ex-schoonheidsko-
ningin Mae vechten nu al voor de erfenis.. Zat. 22 jan., 
TV1 om 15u. 

'^=3=^ Panorama Onder de titel 'Slobo en Mira' leidt 
William Van Laeken een BBC-reportage in over de 
Joegoslavische president Slobodan Milosevic en zijn 
vrouw Mirjana Markovic Samen spelen zij het klaar ste
vig in het zadel te blijven, terwijl het land aan de grond 
zit. Zon. 23 Jan., Canvas om 20u.30 

^^m^' De wereld Is Weln Reportage over MOVE, een 
organisatie van vooral zwarte activisten die sinds de 
Jaren 70 de levensomstandigheden in getto's wil ver
beteren Met o.m. een portret van Mumia Abu Jamai, 
een radiojournalist die jarenlang over MOVE benchtte. 
Hij werd beschuldigd van moord, ter dood veroordeeld 
maar wacht nog steeds op de uitvoering van het von
nis. Maan. 24 Jan., Canvas om 20u.55 

^M^l' Elmer Gantry Nadat Elmer Gantry van het semi
narie weggestuurd werd omdat hij de dochter van de 
deken had verleid, wordt hij handelsreiziger. Hij is er im
mers van overtuigd dat hij even goed godsdienst als 
klerenborstels of naaimachines kan verkopen. 
Amenkaanse film van Richard Brooks uit 1960. Dins. 25 
Jan., Ned. 1 om 22u.57 

Met de muis 
door het Vlaams parlement 

14 

De groei van internet is niet meer te stui
ten. Ook de politieke instellingen van dit 
land trachten middels dit medium hun 
boodschap dichter bij de burger te bren
gen. Of althans hem of haar in de moge
lijkheid te stellen van industriële hoeveel
heden informatie tot zich te nemen. 
Wanneer hij dat wil en waar hij dat wil. Zo 
werd onlangs de website van de Senaat 
vernieuwd. Wakkere burgers van dit land 
stemmen best af op het adres www.sena-
te.be Om niet te hoeven kiezen voor het 
Nederlands of het Frans heeft de Hoge 
Vergadering gekozen voor een adres in 
het Engels. Kwestie van de internationali
sering van de politiek wat beter in de verf 
te zetten. 

Dan is het al heel wat beter gesteld met 
de toegang tot de infonnatie die de 
Vlaamse overheden en het Vlaams parle
ment via het wereldwijde web versprei
den. Het Vlaams parlement voert wat dat 
betreft niet alleen letterlijk - zie de koe
pel - maar ook figuurlijk een glazen huis-
politiek. Vorige week had ondervoorzitter 
Johan De Roo (CVP) de eer om een aantal 
nieuwigheden aan de pers voor te stellen. 
Zo is er een nieuwe video uft, is de infor
matiebrochure geactualiseerd (niet alleen 
verkrijgbaar in het Nederiands, maar ook 
in het Frans, het Duits, het Engels en het 
Spaans) en is er een nieuw biografisch 
lexicon met daarin de personalia van alle 
124 leden van het Vlaams parlement. De 
belangrijkste verandering daarin is, met 
uitzondering van de nieuwe namen, de 
vierkleurendruk. Het lexicon kan worden 
besteld middels de overschrijving van 470 
fr. op het rekeningnummer 000-0960899-
17 van het Vlaams parlement met de ver
melding 'Biografisch Lexicon'. Voorts 
werd ook de dubbel-cd-rom, waarvan een 
eerste versie verscheen in het voorjaar 
van 1999, geactualiseerd. Zoals ook de vo
rige versie bevat één schijfje levendig ma
teriaal (muziek, beeld, geschiedenis, een 
wandeling, ...) en is het tweede weinig 
meer dan een, weliswaar indrukwekken
de, maar kurkdroge archiefkast. 
Publicaties tot 28 oktober '99 zijn erin op
genomen. Voor de techneuten: deze keer 
is de cd-rom ook Mac<ompatibel. 
Interessanter en bovendien veel actueler 
is de vernieuwde website van het Vlaams 
parlement, terug te vinden op het oude 
adres www.vlaamspariement.be Naast het 
gegeven dat de webstek veel toegankelij
ker is geworden, is vooral het feit dat een 
groot deel van de parlementaire activitei
ten vanaf eind januari vrijwel rechtstreeks 
te volgen is via het net. Beknopt Verslag 

zal, terwijl de debatten lopende zijn, zeer 

snel kunnen worden geraadpleegd. Een 
samenvatting van de debatten is er dan al 
nog voor ze goed en wel zijn beëindigd. 
Vanaf eind februari wordt een en ander 
nog interessanter: de debatten van de ple
naire vergadering én die van een aantal 
commissies zullen dan ook rechtstreeks 
te beluisteren zijn via de website. De 
naam van de spreker zal dan te zien zijn 
op het scherm. In een later stadium zul
len alle debatten te beluisteren zijn. 
Wanneer die gelijktijdig lopen, zal de in-
temaut kunnen kiezen. De audio-opna-
mes worden ten behoeve van de surfers 
gearchiveerd en zullen in de toekomst 
ook te raadplegen zijn, wanneer ze al zijn 
afgelopen. Nog voor het einde van dit jaar 
kunnen de bezitters van een voldoende 
krachtige computer ook beeld bij de 
klank krijgen: tegen dan worden ook 
beelden via het net verspreid. Melden we, 
tot slot, dat de gegevensbank van deze 

Het Vlaams parlement voert een moderne, 
uitgebreiöecommunicatiepolitiek 

webstek alle stukken bevat sinds 1971, 

het jaar dat de Cultuurraad voor de 

Nederlandse Cultuurgemeenschap werd 

geïnstalleerd. Wat kan je, als overheid, 

nog meer doen om het de bevolking naar 

de zin te maken? 

(gv) 

Omdat ook wij ervan uitgingen dat de 
VU-voorzlttersverkiezing toch wel een 
korte reactie waard was, stemden we 
afgelopen zondag af op 'De Zevende 
Dag'. Patrik Vankrunkelsven was In
derdaad aanwezig, maar daarover 
vindt u ongetwijfeld meer en betere 
informatie elders in dit blad. 

trokken. Daar was onder meer Vlaams 
minister van Onderwijs Marleen 
Vanüerpoorten die volgende gevolg
trekking voor ons in petto had: op de 
vraag of leerkrachten van het middel
baar ondenwijs wel voldoende ge
schoold waren voor het geven van 
theoretisch rij-onderricht, antwoord-

Ongelijkmatig 
De Zevende Dag, zondag 16 Januari 1999, TVI 

De andere 'verplichte' stof die we, als 
politiek geïnteresseerde, voor de voe
ten geworpen kregen bestond uit 
een onderdeel over de Antwerpse ge
meenteraadsverkiezingen, de theore
tische rijlessen voor de leerlingen van 
het middelbaar onderwijs en het 
nachtlawaai in Zaventem. De tussen
doortjes over het kindje van Axelle 
Red - eventjes waanden we ons in 
'Zondag Josdag'... - en het zang
groepje K3 - of was het 'Big en 
Betsy'? - bedekken we gemakshalve 
met de mantel der liefde voor Geertje 
De Ceuleneer Tenzij dit een verplich
te uitloper Is van de verbreding van 
TVI hoort, wat ons betreft, dit soort 
onderwerpen eigenlijk niet thuis In 
het toch wel te waarderen informa
tieprogramma. Anderzijds is het na
tuurlijk ook zo dat o.a. 'Ter Zake' en 
'Zlnzen' heel wat lekkere brokken 
wegpikken 

in het resterende gedeelte waren het 
vooral de liberalen die onze aandacht 

de ze dat zoiets in scholen waar auto-
mechanica wordt gegeven toch zeker 
het geval is. Exit Vanderpoorten, 
denk je dan. 

De Antwerpse Haven-schepen Leo 
Delwalde van zijn kant trachtte FIlip 
Dewinter van antwoord te dienen. 
Delwaide was al volop campagne aan 
het voeren: lang spreken, veel analy
seren, zegezeker terugkijken, tien 
keer hetzelfde zeggen en niets mee
delen. Op die manier - wanneer leert 
men dat eens!? - haalt men het dus 
niet van mensen als FDW. 
Neen, dan Francis Vermeiren, VLD-
burgemeester In Zaventem Die wierp 
op dat problemen als deze van de ge
luidshinder in Zaventem niet zijn uit 
te klaren in een gesprek van amper 
10 minuten. Ook niet In drie weken, 
vrezen we, maar dat deed mets af van 
zijn gelijk Deze 'De Zevende Dag' was 
niet oninteressant, maar te ongelijk 
van niveau om te blijven boeien 

Krik 

20,j^uari20pO. 
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Blokken 
Ik vind 'Blokken' een boeiend TV-pro-
gramma en Ben Crabbé speelt het goed. 
Wat niet belet dat ik opmerkingen heb. 
Van de kandidaten wordt verwacht dat ze 
weten wanneer een Amerikaanse zanger 
of een Engelse zangeres 'een scheet 
heeft gelaten'. Over donderslagen in 
eigen land geen woord. Ben Crabbé is 

verwonderd en vindt het 'bizar' als ie
mand niet weet wanneer ergens een 
crooner een liedje heeft gebracht. Zelfs 
de beginletters van zo een lied zou men 
als een citaat moeten kennen. Dat hij 
tegen het Duits iets heeft mag hij ons 
allen laten blijken. En graag laat hij horen 
hoe goed hij Spaans kan uitspreken. De 
woorden 'Vlaams' en 'Vlaanderen' 
spreekt hij uit met een speciaal toontje (is 

het er een van misprijzen?). Zouden er in 
Blokken niet eens vragen kunnen gesteld 
worden over ons eigen land en onze 
eigen geschiedenis? Want als er toch 
eens zo een vraag komt, blijken de kandi
daten doorgaans daarover weinig te 
weten. 

Op reis gaan als vrijetijdsbesteding blijkt 
ook maar interessant als het heel ver van 
huis is. Naar Frankrijk, Spanje, Duitsland of 

Italië, zelfs naar Groot-Bhttanniè, is niet 
meer de moeite waard om als reisdoel 
vermeld te worden. 
Destijds was er hier een schlager met de 
tekst- ,,Amerika is een schoon land, maar 
het is ve-e-er" Voor 'Blokken' ligt 
Amerika dichter dan het eigen binnen
land. 

Herman Maes, 
Delnze 

• WEDERWOORD • 

Nachtvluchten (1) 
Het is de verdienste van federaal minister 
Isabeile Durant dat ze het probleem van 
de nachtvluchten en geluidsoverlast rond 
Zaventem op de politieke agenda heeft 
gebracht. Voor de slachtoffers van de la
waaihinder dreigt uitstel echter afetel te 
worden. 

De werkgroep van de federale regering 
zal echter hoedanook, wil ze naar een glo
baal vergelijk gaan dat ecologische en 
economische bekommernissen verzoent, 
overleg moeten plegen met het Vlaams 
gewest, bevoegd voor Verkeer, Ruim
telijke Ordening, toepassing van Vlarem, 
enz. Ook de problematiek van de lucht
verontreiniging en de verindustrialisering 
van de woonkernen rond de luchthaven 
zijn aandachtspunten voor de Vlaamse re
gering. Daarbij zal men de oververzadi
ging van Zaventem moeten durven aan
kaarten. 

Daarom pleiten wij ervoor dat het Vlaams 
gewest de volledige bevoegdheid over 
Zaventem krijgt. (WIJ, 13 jan. jl.) De toe
komstige ontwikkeling van de luchthaven 
moet kaderen in een globaal transportbe
leid dat de verschillende transportmodi 
op elkaar laat aansluiten daar waar ze nu 
elk hun eigen weg gaan, idealistische 
groeiprognoses uittekenen en geen reke
ning houden met omgevingsfactoren. De 
ontwikkeling van een luchthaven in het 
Zuiden moet 

alle kansen krijgen en mag door 
Vlaanderen niet als concurrentie voor 
Zaventem worden beschouwd. Er is vol
doende economische ruimte voor twee 
volwaardige luchthavens. 
Wij venvachten ondertussen van Vlaams 
minister Vera Dua dat ze spoed zet achter 
haar voorstel om voor Vlaanderen dezelf
de geluidsnormen in te voeren als deze 
die Brussel voor zijn luchtruim invoerde. 
In afwachting van een globale aanpak van 
de lawaaihinder en de nachtvluchten is 
minister Dua nu de enige hoop voor de 
omwonenden. 

Vanzelfsprekend is tewerkstelling een 
topprioriteit, maar levenskwaliteit veron
derstelt dat tewerkstelling en gezond 
leven samengaan. Het standpunt hierover 
ingenomen door het ABW is dan ook 
moedig en terecht te noemen. 

Jos Bex, 
Vlaasra volksvertegenwoordiger 

Nachtvluchten (2) 
Al de aspecten van het probleem be
schouwend kan men i.v.m. lawaai veroor
zaakt door nachtvluchten maar tot één 
besluit komen: een krachtige en goed on
derbouwde beslissing! 
Zo'n beslissing kan er alleen maar uit be
staan dat het principe van de nachtrust 

aanvaard wordt. Eens de voorwaarden 
voor een normale nachtrust zijn omschre
ven én aanvaard kan een programma voor 
nachtvluchten worden uitgewerkt. 
Tot nu toe heeft men steeds omgekeerd 
gewerkt: de nachtrust moet zich 100% 
aan de nachtvluchten en ander nachtla
waai aanpassen en blijft ondergeschikt. 
Iedereen die een beetje nadenkt weet dat 
dit een onhoudbare toestand is waarvoor 
maar weinig oplossingen bestaan. 

Jan de Laet, 
Antwerpen 

Weggesmeten 
geld 
In een land waar men jaarlijks méér dan 
600 miljard b. betaalt aan intresten op 
een overheidsschuld van zowat 10.000 
miljard fr. wil men 150 miljard besteden 
om nieuwe straaljagers te kopen. (WIJ -
13 jan. jl. - 'Van de ene soap in de ande

re'). Er is géén geld zegt de overheid om 
de hoge werkloosheid op te lossen en ie
dereen werk te verschaffen door een dras
tische loonlastverlaging. Zorgt als neven
effect dat in een grootstad als Brussel 
40.000 oncontroleerbare Poolse zwart
werkers aan het werk zijn. Zulk onrecht
lijnig en onlogisch beleid is om bij te hui
len 

Straaljagers zijn voor een klein land totaal 
overbodig. De veel grotere en rijkere 
buurlanden in het verenigd Europa heb
ben er meer dan genoeg en kunnen ze 
zich ook veroorloven. Zelfs grote trans
portvliegtuigen zijn overbodig om dezelf
de reden. Voor zwaar gelegenheidstrans-
port staan grote vrachtvliegtuigen van 
overal ter beschikking. Wij leven in een 
tijd van samensmeltingen om kosten te 
sparen en het is werkelijk idioot nog te 
denken dat België zich moet kunnen ver
dedigen (?) tegen een vijand die niet meer 
bestaat. Nutteloos wapens of militaire uit
rusting vervaardigen of aankopen zoge
zegd om werk te verschaffen is immoreel. 
Waar zijn de vele pacifisten en tegenstan
ders van oorlogswapens plots gebleven? 
Hoe kunnen zij tegen atoombommen zijn 
en niet tegen de vliegtuigen die ze drop
pen? 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Nieuwe 
voorzitter (1) 
De voorzittersverkiezing is voorbij. De 
'winnaars' juichen, de 'verliezers' likken 
hun wonden. Het radiopersoverzicht van 
maandagmorgen was gewoon vernieti
gend. Onze 'gewone' kiezers hebben aan 
deze onderlinge gevechten geen bood
schap. 

Met verbazing heb ik vastgesteld hoeveel 
tijd, energie en geld sommige parlemen
tairen kunnen vrijmaken om onderlinge 
veten uit te vechten in plaats van stem
men te winnen en goed parlementair 
werk af te leveren. 

Is het dan te verwonderen dat het leden
bestand verder afkalft, dat bestuursleden 
afhaken en afdeUngen sneuvelen? En dat 
de kiezer meewarig het hoofd schudt? 
Van deze 'voormannen' verlos ons heer. 

Guido Van den Kerchove, 
Aalter 

Nieuwe 
voorzitter (2) 
Proficiat aan de nieuwe voorzitter. Ik 
wens de partij veel voorspoed. Het was 
moeilijk kiezen tussen twee goeie kandi
daten tot... iemand van bovenaf zei wat 
we niet mochten doen. Dat was voor mij 
voldoende om het wèl te doen. 

H. Van Ransbeeck, 
Dendermonde 

RS. de redactie ontvangt graag 
brieven van lezers Naamloze, 
scheld- en smaadbneven gaan de 
scheurmand in. De redactie be
houdt zich het recht voor brieven 
in te korten en persklaar te 
maken. Brieven worden voluit on
dertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 

DJJ iJjJ-i 
Jll':!i 'h 
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Afhalen van palinggerechten mogelijk 

Openingsuren: van maandag tot en met donderdag: 

12 uur tot 14.30 uur - 18 uur tot 21.30 uur 

Zaterdag: 18 uur tot 22 uur 

Zondag: 12 uur 21.30 uur 

Verlofperiode: de maand december 
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V laams-nationalisten moet men niet zeggen wat 

massamanifestaties zijn, ze namen er aan 

massa's deel en doorgaans ook zeer massaal. Nu de 

gewoonte wat is afgenomen komt een terugblik op dat 

aspect van de Vlaamse beweging niet onverwacht, dat 

kan op een boeiende tentoonstelling aan de hand van 

een geschreven gids. Mare Platel ging een kijkje nemen. 

• UITSMIJTER • 

r ^ fe ' : m I \ ji 

De Vlaamse beweging is een geschiedenis 
van massamanifestaties. Men moet niet 
eens een traditionele Vlaamse beweger 
zijn om dat niet te weten Gulden-
sporenvieringen, zangfeesten, marsen, 
wandelingen en nog veel andere betogin
gen in alle kleuren en geuren, plechtige 
congressen en simpele massavergaderin
gen: welke in Vlaanderen geboren man 
of vrouw kan volhouden dat hij of zij er 
niet ooit één keer bij was? Over die 
Vlaamse beweging als een massabewe-
gmg loopt nog tot begin februari in Gent 
een boeiende wetenschappelijke ten
toonstelling onder het thema 'Vlamingen 
komt in massa'. 

EXTRA TREINEN 
Geschiedenis schrijven is al lang veel 
meer dan alleen het in chronologische 
volgorde vermelden van feiten, figuren 
en data Dat feitenmateriaal moet er na
tuurlijk nog altijd zijn want anders kan 
de historicus niet op zoek gaan naar ach
tergronden, mogelijke verbanden of 
eventuele andere verklaringen voor his
torische gebeurtenissen Een belangrijk 
gegeven in die zoektocht naar het beter 
leren begrijpen van de eigen geschiede
nis zijn ongetwijfeld de massamanifesta
ties. Iets waar velen vandaag wat zitten 
tegen aan te kijken: ze waren er immers 
ooit bij, ze stapten mee in de Marsen op 
Brussel, ze gaan nog naar de 
IJzerbedevaart of naar het Zangfeest maar 
zien met lede ogen dat de aanwezigheid 
op die massabijeenkomsten stelselmatig 
afkalft, dat jongeren moeilijk de weg vin
den naar dit soort evenementen. Of er 
zich bewust van afkeren. Een verschijnsel 
dat niet alleen de Vlaamse beweging treft, 
ook de ooit zo kleurrijke socialistische 1 
mei - optochten of de jaarlijkse Rerum 
Novarumherdenking zijn al lang niet 
meer wat ze ooit waren. De vlaggen en de 
wimpels werden naar de archiefkasten 
gedragen, niemand denkt er nog aan een 
krantenblad te kunnen vullen met de op
somming van extra treinen voor 
Diksmuide Op de tentoonstelling ligt 
zo'n merkwaardig stuk, maar dan wel uit 
het midden van de jaren dertig. 
Ov£r zin en mogelijke onzin van massa
manifestaties werd de voorbije jaren al 
heel wat onderzoek verricht Zo bijvoor
beeld over de weerslag van massabeto
gingen einde vorige eeuw in de strijd om 
het algemeen stemrecht. Gelijkaardig stu-
diewerk is nu beschikbaar over massama
nifestaties en de Vlaamse beweging, een 
omvangrijk mooi uitgegeven en rijk geïl
lustreerd boek én een tentoonstelling, 
die naar verluidt de komende maanden 
ook in andere steden zou te zien zijn. 

GULDEN SPOREN RAPEN 
De oudste flamingantische vieringen zijn 

Guldesporenvieringen. In 1848, tien jaar 

na het verschijnen van Conscienses 

roman over 1302 organiseerde de 
Brusselse flamingantische maatschappij 
'De Leeuw van Vlaanderen' een eerder 
bescheiden plechtigheid om 1302 te her
denken. In 1994 'zong' Albert II de 
Vlaamse Leeuw tijdens een Guldenspo-
renviering op de Brugse Grote Markt. 
Terloops, op de tentoonstelling is bij dit 
hoofdstuk een merkwaardig stukje te 
zien: een aankondiging voor de 11 juli-
viering van 1952 in Kortrijk maar dan wel 
in het... Frans. 

In de tweede helft van de 19de eeuw, 
meer bepaald in Gent, komen al in I860 

reldoorlog breekt het 'Waams radicalisme 
door. Dat vindt zijn weg naar het partij
politieke Vlaams-nationalisme, dat uiter
aard voor een andere toonaard zorgt Wat 
dan weer voor de nodige turbulenties en 
eventuele 'tegen'-manifestaties zorgt 

Zij kwamen 
in massa 

Vlaamse taalklachten aan bod op poUtie-
ke meetings van arbeidsverenigingen Op 
24 november 1867 werd al een derde 
Vlaamse landdag georganiseerd in 
Brussel. „Er werden ferme besluiten ge
nomen, zoals- De inrichting, in grondbe-
gin, van een Vlaams onderwijs in alle gra
den, hieronder begrepen de stichting 
ener Nederlandse Hogeschool", (blz. 67) 
Tijdens het weekeinde van 19 en 20 sep
tember 1953 werd in Antwerpen de 
'Eerste Vlaams-nationale landdag' gehou
den. Bij de organisatoren lezen we onder 
meer de namen van Bob Maes en Toon 

Van Overstraeten. 

OOK TEGEN.. 
Lange tijd was de Vlaamse beweging op
vallend creatief in het vinden van altijd 
weer nieuwe formules om de Vlaamse be
weger 'in beweging' te houden. Zo was er 
begin deze eeuw de jarenlange strijd voor 
de vernederlandsing van Gent Een wer
vende beweging die een halve eeuw later 
werd hernomen ten gunste van Leuven-
Vlaams. De strijd voor amnestie bracht 
keer op keer veel volk op de been. De uit
gesproken Vlaamse pacifistische agitatie 
in de jaren dertig dwong de Belgische re
gering tot het opzeggen van het geheim 
Frans-Belgisch militair akkoord. De 
IJzerbedevaarten zorgden jaar na jaar 
voor een zodanige massabijeenkomst dat 
het Belgische systeem telkens weer in 
staat van opperste beroering verkeerde 
Er waren en er zijn nog altijd de jaarlijkse 
Zangfeesten. En er zijn natuurlijk de on
telbare 'andere' betogingen Tegen Franse 
preken, voor het Vlaams karakter van 
Voeren, tegen de uitbreiding van de 
Brusselse olievlek, voor federalisme, 
tegen de talentelling, voor werk in eigen 
streek . 

Waren die betogingen oorspronkelijk 
Belgisch-loyaal van aard, na de eerste we-

zoals een tijdlang gebeurde tijdens het 
jaarlijks Zangfeest 

Op de tentoonstelling, - een zoveelste in
spanning van het Archief en Documenta
tiecentrum voor het Vlaams-nationalisme 
- wordt een en ander op een zeer toe
gankelijke manier in beeld gebracht. Niet 
overdadig, men had wel iets meer uit de 
ongetwijfeld rijke archieven mogen op
diepen, men gaat nu eenmaal naar een 
tentoonstelling om te zien. De bezoeker 
die bij het binnenkomen wel moet oplet
ten zowaar de betogende Vic Anciaux 

niet overhoop te lopen, moet ook willen 
aanvaarden dat hij of zij niet gaat kijken 
naar een zoveelste expositie over 'de' ge
schiedenis van 'de' Vlaamse beweging, 
het gaat wel degelijk om een deelaspect 
van die Vlaamse beweging zodat er over 
andere facetten of gebeurtenissen uit die 
Vlaamse beweging niet of nauwelijks ge
sproken wordt. Het boek dat naar aanlei
ding van de tentoonstelling wordt uitge
geven, hoort thuis in de boekenkast van 
elke belangstellende Vlaamse beweger. 

Mare Platel 
Vlamingen komt in massa. De 

Vlaamse beweging als massabe

weging. Nog tot woensdag 2 fe

bruari, van 10 tot 17 «., in het 

Caermersklooster, 

Vrouwebroersstraat (Patershol), 

9000 Gent. Gratis toegang. 

Gesloten op maandag. De catalo

gus kost 750 fr. (+170fr. verzen

dingskosten) en kan besteld wor

den bij uitgeverij Perspectief, 

storten op rekening 402-5554101-

72 van ADVN, Lange Leemstr. 26 

te 2018 Antwerpen. Tel: 03/225 

18 37, fax: 03/226 64 05. 

In de strijd 
tegen de 
plaatsing van 
kemraketten 
was de 
'pacifistische 
vleugel' van de 
Vlaamse 
beweging 
steeds massai 
aanwezig, 
oktober 1983. 
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