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I n de commissie Sociale Zaken van de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers 

maakten VU&ID, VLD en CVP het jongste en 

vierde rapport-/<z^of met de grond gelijk. Dat een 

meerderheidspartij, de Vlaamse liberalen, de kri

tiek van de oppositiepartijen VU&ID en CVP 

onderschreef, is een teken aan de wand. 

Met het rapport-Jadot wordt jaarlijks ver

slag uitgebracht over de verschillende toepassing 

van de ziekteverzekeringswetgeving in het noorden 

en in het zuiden van het land. Daartoe riep het 

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

(RIZIV) een speciale commissie in het leven, naar 

de naam van haar voorzitter Michel Jadot. De 

man is van PS-signatuur, voorzitter van de 

Algemene Raad van de Ziekteverzekering en 

tevens secretaris-generaal van het federale ministe

rie van Arbeid. 

Normaliter moet de commissie-jadot 

nagaan of de transfers van Vlaanderen naar 

Wallonië objectief, verantwoord en gerechtvaar-

Over 
transfers 
blijft 
mist 
hangen 
digd zijn. Zoniet, hoort men in het rapport 'cor

recties' aan te bevelen. Veel wijsheid werd uit de 

vorige rapporten-Jadot niet geput. Meestal werden 

ze ook rijkelijk laat aan het parlement voorgelegd. 

Dat bleek deze keer niet anders. Meer nog, er zijn 

sterke vermoedens dat de vorige minister van 

Sociale Zaken Magda De Galan (PS) 'verbood' het 

verslag voor de jongste parlementsverkiezingen vrij 

te geven. Komt daar nog bij dat de parlementsle

den verleden week uitdrukkelijk naar de 'bijlagen' 

moesten vragen. De huidige minister van Sociale 

Zaken Frank Vandenbroucke (SP) 'vergat' ze aan 

het rapport toe te voegen. Overigens slaan de cij

fers in het jongste rapport op het jaar 1997! „In 

deze tijden van ongekende technologische vooruit

gang en informatisering, is dat onbegrijpelijk en 

onaanvaardbaar". Zo merkte VU&ID-kamerlid 

Danny Pieters terecht op. 

Bovendien ontdekte de Leuvense professor 

manifeste methodologische valstrikken. In feite 

werd er geen specifiek onderzoek naar de transfers 

gevoerd. Men maakte gebruik van een ander 

onderzoek dat tot doel had een systeem uit te wer

ken om de ziekenfondsen meer financiële verant

woordelijkheid toe te kennen. In dat onderzoek 

werd zonder meer het bestaande consumptie- en 

uitgavenpatroon in kaart gebracht: over al dan niet 

objectieve en verantwoorde transfers geen woord. 

Danny Pieters stelt vast dat „vertrekkend 

van deze hoogst onwetenschappelijke benadering 

het rapport-Jadot doodleuk tot het besluit komt 

dat Wallonië nog een bijkomende transfer vanuit 

Vlaanderen en Brussel verdient." (evdc) 
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D e laatste regeringsperiode van 
Jean-Luc Dehaene eindigde alies 

behalve in schoonheid, de dioxinecommis
sie is er nog een gevolg van. Maar de nieu
we federale regering doet al niet veel 
beter, het begon met de l<walijl<e belofte 
inzake onderwijsgeld aan de Franstaligen 
door Cuy Verhofstadt gedaan. Daarop 
volgden de blunders van de groene minis
ters en het stuntelig asielbeleid. Zijn de 
plannen voor open opvangcentra in het 
Antwerpse de voorlopig laatste 'toeren'? 

Anciaux weten dat de Vlaams-nationale 
achterban een l<ritlsch 'voll<je' is dat nauw
lettend toel<ijkt en veel van hen verwacht. 
Hetzelfde geldt voor andere VU-mandata-
rissen die verantwoordelijkheid dragen in 
commissies: Patrik Vankrunkelsven als 
medevoorzitter van de commissie voor de 
staatshervorming en Annemie Van de 
Casteele als ondervoorzitter van de dioxi
necommissie. 

De plannen die de ministers Sauwens en 
Anciaux ontplooien zijn zeer ambitieus, de 

Aan akkoorden toe 
Maar niet getreurd, wanneer het debat in 
de Wetstraat gedaan is, zetten partijvoor
zitters en ministers hun bekvechterij op TV 
verder. Aan spektakel geen tekort dus. 
Ondertussen wordt er ook nog 'gewerkt'. 
Worden het gevechts- of transportvliegtui
gen? Tegenover deze federale kakofonie 
vertoont de Vlaamse regeringsploeg een 
vrij stevige samenhang, ze is - op enkele 
rimpelingen na - van openlijk gekibbel 
gespaard gebleven. Dat vooral het werk 
van de twee VU&ID-ministers onze bijzon
dere aandacht heeft, mogen ze ons niet 
kwalijk nemen. Johan Sauwens en Bert 

eerste is een 'oudgediende' van vorige 
Vlaamse regeringen en kent de finesse van 
de stiel. Anciaux stelde zopas zijn beleids
nota's 2000-2004 voor. De minister wil met 
de documenten 'uitbreken', hij gaat er
mee naar de grootste steden in Vlaanderen 
om ze toe te lichten, maar ook om te luis
teren. Bovendien zijn Anciaux, Sauwens en 
minister-president Dewael ook verant
woordelijk voor een Vlaamse buitenlandse 
politiek. De eerste voor het aspect ontwik
kelingssamenwerking de tweede voor bui
tenlandse handel. Het is nieuw dat 
Vlaanderen steeds meer en meer stevige 

buitenlandse betrekkingen kan aanknopen, 
los van het Belgische keurslijf. Dat zal niet 
gemakkelijk zijn want het oog van de fede
rale minister van Buitenlandse zaken, Louis 
Michei is alziend. Iedereen weet hoe deze 
liberale Waals-Brabander achter goedlach
se bonhomie een ijzeren masker draagt. 
Michel is verdere autonomie voor de 
regio's ongenegen, hij betreurt nog steeds 
de splitsing van Brabant - voor hem is toen 
het einde van België begonnen - en steekt 
niet weg dat hij terug naar een unitaire 
provincie wil. 

Wat mag van zo'n neo-unitarist verwacht 
worden? Zijn eigen federale staatssecreta
ris voor Buitenlandse handel Pierre 
Chevalier (VLD) weet er alles van Lukt de 
Belgische recuperatie binnenlands steeds 
minder, dan zal ze buitenlands gebeuren; 
luidt het ordewoord Dat de gewesten 
steeds meer eigen verantwoordelijkheid 
moeten dragen bleek nog maar eens toen 
zij vorige week een serieuze tik op de vin
gers kregen. Het was de Europese commis
saris van Leefmilieu, Margot Wallström, die 
zwaar uithaalde naar hun gebrekkige 
waterzuivering. Men had mogen aanne
men dat sinds 1991, toen minister 
Kelclitermans (CVP) de 'zwarte punten' 
had aangeduid, vlug beterschap in de 

waterkwaliteit zou komen. Maar het pakte, 
ondanks de miljardeninvestehngen, anders 
uit. Midden vonge week belandde op onze 
redactie een rapport van het Dender-
actiekomltee waarin aangetoond wordt dat 
de Vlaamse waterzuivering één dure flop is, 
men spreekt het cijfer van 60 miljard fr. uit. 
De helft van de installaties In Vlaanderen 
zou niet fatsoenlijk werken. In sommige 
stations is de nitraat- en nitrietconcentratie 
vaak groter bij het buitenstromende water 
dan bij het binnenkomende vuile water. 
Het comité gaat zelfs zo ver Aquafin, de 
bouwer en uitbater van de zuivehng-
stations, ,,een sjoemelconstnjctie" te noe
men, die maar beter opgedoekt wordt. 
Van zijn kant vraagt VU-voorzitter Geert 
Bourgeois dat de werking van Aquafin aan 
een ernstig onderzoek wordt onderwor
pen en geeft daarbij zijn steun aan Vera 
Dua. De Vlaamse minister van Leefmilieu wil 
het contract met Aquafin herzien met het 
oog op echte waterkwaliteit. 
Los van deze dringende ingrepen wordt 
het hoogtijd dat de regio's van dit land aan 
grensoverschrijdende akkoorden toe 
komen, niet alleen om de Europese nor
men te halen, maar vooral om tot federale 
volwassenheid te komen. 

Maurts van Liedekerke 



ikea en de prllzen 
U kent hem vast wel: Ikea, de Zweedse 

meubelgigant die er in Brussel maar niet in schijnt 

te slagen om tweetalige advertenties te verdelen. 

De jongste dagen meldden verscheidene kranten nu 

dat de meubeltjes bijlkea zowaar goedkoper gaan 

worden. In België lagen de prijzen voor dezelfde 

artikels opmerkelijk hoger dan in pakweg 

Nederland. Dat heeft niets te maken met de fiscus 

en al evenmin met de arbeidskosten. Neen, in 

Nederland is er meer concurrentie en daarom 

lagen de prijzen er lager De Duitsers betalen 

overigens meer voor een noordelijk klinkende sofa 

dan de consument in Vlaanderen. En nu, met de 

komst van de euro, gaat Ikea hier zijn prijzen 

laten zakken. Zijn we dan al die tijd 'gekleut' 

geweest? 

Sensatie 
„Een standpunt van jullie (de CVP-jongeren/red.) is pas 
Interessant wanneer het fundamenteel afwijkt van dat
gene wat de moederpartij zegt. Dat is misschien wel 
één van de gevolgen van de medlatisering van de pers. 
Nieuws l<rljgt pas waarde wanneer er een rel is tussen 
personen. (...) ll< zeg dikwijls dat het een klein mirakel is 
dat zo'n vier miljoen mensen veilig op hun werk komen, 
maar als er twee tegen een boom knallen, komt dat in 
het nieuws. En diezelfde wetmatigheid geldt ook meer 
en meer voor het politieke nieuws." 

Yves Desmet in Radikaal, maandblad van de CVPjonge-
ren, januari 2000. 

• DOORDEWEEKS* 

De Antwerpse auteur Tom Lanoye 
zal bij de komende gemeenteraadsverkie
zingen kandideren voor Agalev. 

Een jongeman die een taxi
chauffeur overviel en de man voor het 
leven blind maakte is veroordeeld tot 17 
Jaar cel. 

Vlaams minister voor Toerisme 
Renaat Landuyt wil sociaal zwakkeren voor
zien van vakantiecheques. Daarmee kun
nen minder begoeden op vakantie in eigen 
land. 

De vzw 'Recht op wonen' - een 
groep die woningen aankoopt om er kans
armen in te laten huizen - kreeg de eerste 
'Armoede uitsluiten'-prljs van Welzijnszorg. 

De bonus-malus-regeling inzake 
autoverzekeringen wordt waarschijnlijk 
afgeschaft. 

Bij een ongeval op de Antwerpse 
ring komen 6 mensen om het leven. De 
vrachtwagenchauffeur die een stilgevallen 
wagen niet kon ontwijken had, vooraf
gaand aan de crash, ruim 20 uur gewerkt. 

Willy Vermeulen, gewezen topman 
van het Hoog Comité van Toezicht, heeft 
eerherstel gekregen. De man was zeer 
omstreden omdat hij had gelekt uit dossie
rs die voor enkele politici zeer compromit
terend waren. 

Frieda Brepoels is, in opvolging 
van vu-voorzitter Geert Bourgeois, de 
nieuwe leidster van de VU-kamerfractie. 

De gokindustrie is in België jaar
lijks goed voor een omzet van 160 miljard 
fr. 

Het vernieuwde stadion van 
Sporting Charleroi is volgens Paul van Keer, 
voorzitter van de rijkswachtvakbond, niet 
voldoende veilig, voor het EK 200 zal daar 
de risicowedstrijd Duitsland - Engeland 
worden gespeeld. 

Ouders die hun kinderen naar een 
dagopvang brengen genieten voortaan 
meer fiscaal voordeel. 

Dit jaar trok het autosalon ruim 
750.000 bezoekers. Dat zijn er 20.000 meer 
dan in 1998. 

Uit een universitaire studie blijkt 
dat in Vlaanderen jaarlijks aan ongeveer 
20.000 sterfgevallen een soort van actief 
Ingrijpen door artsen vooraf gaat. 

Tot slot: op maandagen krijgen 
opmerkelijk meer mensen een hartaanval. 
Dat zou vooral te wijten zijn aan de stress 
van een nieuwe werkweek en een overdre
ven alcoholconsumptie in het weekeinde. 
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MAINGAIN NOEMT... 
Olivier Maingain is naast Brussels sche
pen en lid van de hoofdstedelijke raad 
ook voorzitter van het FDF. Maingain wil 
deze partij blijven leiden. Er werden nieu
we voorzittersverkiezingen in oktober 
2000 gepland. Ze zijn vervroegd naar eind 
mei, begin juni. 

Dat noopt de francofoon tot het uitbren
gen van stoere taal. De huidige Brusselse 
onderhandelingen tussen Nederlandstali-
gen en Franstaligen over de minimale ver
tegenwoordiging van het aantal Vlamin
gen in het Brussels hoofdstedelijk parle
ment, vormen daartoe de ideale aanlei
ding. Zoals bekend raakten deze commu
nautaire onderhandelingen verleden 
week in een impasse. Eerst beloofden de 
Franstalige partijen over de minimale ver
tegenwoordiging te praten in ruil voor 
meer geld voor het gemeenschapsonder
wijs. Daarbij werd gedacht aan het optrek
ken van het aantal Nederlandstalige 
Brusselse raadsleden tot 20. Nadien stel
den de francofone partijen bijkomende 
eisen. Eén daarvan is een wijziging van het 
systeem van dubbele meerderheden. Zo 
moet de aanstelling van de Vlaamse minis
ters van de Brusselse regering de goed
keuring krijgen van een meerderheid van 
de hoofdstedelijke Nederlandstalige 
raadsleden. Aan Franstalige kant gebeurt 
hetzelfde. Een dergelijk systeem waar
borgt dat de ene taalgroep niet tegen de 
andere kan regeren. Sommige Franstalige 
partijen willen deze waarborg op losse 
schroeven zetten. Vooral om een eventu
ele meerderheid van het Vlaams Blok in 

het Brussels parlement de pas af te snij
den. In werkelijkheid zouden daardoor 
sommige Vlaamse partijen met behulp van 
de Franstaligen een minderheidskabinet 
kunnen vormen. Ook als het Blok geen 
meerderheid haalt in de Vlaamse taai-
groep. VU&ID en sommige raadsleden 
van CVP en VLD verzetten zich daartegen. 

... VLAAMSE REGERING 
FASCISTISCH 

En toch blijft Maingain de eis in de 
Franstalige pers herhalen. Bovendien wil 
de rabiate francofoon het Brussels com
munautair debat koppelen aan dat over 
de faciliteitengemeenten. Om zijn stelling 
te 'staven' stuurde de man het meest laag
hartige verwijt richting de Vlaamse rege
ring. In Le Matin (20 januari) had 
Maingain volgende bedenking over de 
politiek van de Vlaamse regering tegen
over de faciliteitengemeenten in petto. „Il 
ne peut être question d'accepter qoui que 
ce soit en faveur des Flamands de 
Bruxelles alors que les politiques fescistes 
se poursuivent dans la peripheric." 

VERTEGENWOORDIGING 
Naast deze fijnzinnige uitspraak lanceerde 
Maingain ook een nieuw idee om de 
Brusselse communautaire onderhandelin
gen op kruissnelheid te krijgen. Het voor
stel dient andermaal om extreem-rechts af 
te blokken. Tijdens de jongste verkiezin
gen haalde het Vlaams Blok vier van de elf 
Vlaamse zetels. De Franstaligen vrezen dat 
de partij bij volgende verkiezingen een 
meerderheid haalt binnen de Vlaamse 
groep. Om dat te vermijden, stelden de 

Jong volk 

gevraagd voor 

het leger. 

Franstaligen voor, met steun van SP-raads-
lid Rufin Grijp, het systeem van dubbele 
meerderheden af te schaffen. Tijdens een 
tweede stemronde, zo werd geopperd, 
zouden slechts 7 van de 20 Vlaamse parle
mentsleden de Vlaamse ministers aanstel
len. De Franse taalgroep zou dan mee 
over de aanduiding van de Vlaamse minis
ters beslissen. 

Aangezien dit door de meeste Vlaamse 
onderhandelaars werd verworpen, kwam 
maandag jl. een nieuw voorstel op tafel te 
liggen. Eerst en vooral denkt men eraan 
het aantal Vlaams-Brusselse raadsleden 
met een bepaald aantal te verhogen, niet 
via een coöptatiesysteem zoals sommigen 
eerst vvllden, maar wel met behulp van 
niet-rechtstreeks verkozenen. 

COMMISSIES 
Bovendien blijven de Franstaligen op 
democratische meerderheden aansturen. 
Deze keer zouden de gemeenschapscom
missies daarvoor instaan. Weliswaar mid
dels een vrij ingewikkelde procedure. Zo 
denkt men er eerst aan het aantal politici 
van democratische partijen binnen de 
Vlaamse gemeenschapscommissie (VGC) 
en de Franse gemeenschapscommissie 
(COCOF) beduidend te verhogen via 
coöptatie. Indien het Vlaams Blok een 
meerderheid zou halen in de Vlaamse 
groep van de Brusselse hoofdstedelijke 
raad, zou één derde van de Vlaamse groep 
de mogelijkheid krijgen de alarmbel te 
doen rinkelen. Op dat moment zouden 
niet de hoofdstedelijke raad, maar de vol
tallige gemeenschapscommissies de 
ministers van de Brusselse regering aan
stellen. Aangezien er in de Vlaamse 
gemeenschapscommissie, via coöptatie, 
meer vertegenwoordigers van de demo
cratische partijen dan van het Vlaams Blok 
zouden zetelen, vermijdt men dat 
extreem-rechts eigen ministers kan aan
duiden. Een dergelijk systeem biedt voor
al het voordeel enkel te moeten optreden 
wanneer het nodig is. 
Naar het schijnt zullen alle partijen deze 
piste bestuderen en aan de partijbesturen 
voorleggen. Tenzij Maingain op voorhand 
stokken in de wielen steekt. De FDF-voor-
zitter wil immers dat de gecoöpteerden 
van de gemeenschapscommissies niet 
enkel uit het Brussels hoofdstedelijk 
gewest, maar ook uit de Vlaams-Brabantse 
faciliteitengemeenten komen. Voor 
VU&ID is dit onvaardbaar. Het is overi
gens zeer de vraag of de Raad van State 
daarmee zou instemmen. 

VERONDERSTELLING 
In de Conferentie voor de Staatshervor

ming komt de financiering van gewesten 

en gemeenschappen op de agenda. Voor-
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Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, gegroet. Sportieve mensen bezorgden mij 
het interview dat uwen Vlaamse minister Sauwens vorige week vrij
dag had met zijn gouwgenoten van Het Belangske. Uw man uit 
Biken ken ik als een bekwamen typ die van aanpakken weet en het 
heeft mij dan ook enigszins verrast dat hij voor STW supportert. 
Ge ziet, De Liedekerken, zelfs de slimsten maken wel eens een 
foute keuze. 

Ik heb nu ook eindelijk begrepen waarom hij zo inzit met een split
sing van de grote voetbalbond van doktoor D'Hooghe. 

Transferperikelen zitten de gemiddelde VU'er al hoog, maar bij uw 
Limburgse excellentie denk ik toch dat er sprake is van een post
traumatische stoornis. Hij is immers mislukt! „Ik heb me aangeslo
ten bij Bilzen vy maar ik sukkelde nogal met knie en rug. Na mijn 
studies in Leuven ging ik bij voorzitter Verjans (géén familie van, is 
mij verzekerd De Liedekerken/gg) van Bilzen een transfer naar 
Martenslinde vragen. Dat kon, op voorwaarde dat ik J.OOO frank 
betaalde. Van Martenslinde ben ik nog naar Heis verhuisd, maar 
deze keer kosteloos. (...) Wat aangeeft dat ik over geen groot talent 
beschikte." , 5 ï ^ . - J 

Wat betreft dat laatste lijkt mij eerder het tegendeel waar. Of hebt 
gij van Bilzen vy Martenslinde of Heis ooit nog iets gehoord? Maar 

nog strafi'er: die 1 000 frank zet Johan de mannen van den bond nu 
betaald. Weet gij wel wat dat betekende voor een pas afgestudeer
de jongeman? Op die manier begint ge al met een achterstand. De 
Liedekerken. Als ze beweren dat uw minister op z'n sMen door de 
competitie wandelde dan is dat letterlijk te nemen: hij had geen 
geld meer om voetbalschoenen te kopen! 
En daarom wil het lot nu dat de KBVB opnieuw geconfronteerd 
wordt met een - dit keer transfervrije - Johan Sauwens. Daar 
dampt mij de koekoek! 
Uw geelgeschorste, 

De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS* 

alsnog wordt over de volledige defederali-
sering van drie gewestbelastingen gepraat: 
de successierechten, de onroerende voor
heffing en de verkeersbelasting. De finan
ciering van gemeenschappen en gewesten 
is het meest heikele punt. Op basis van de 
financieringswet van 1988 krijgen 
gemeenschappen en gewesten middelen 
van de federale overheid. De verdeelsleu
tel diende reeds in 1998 aangepast te wor
den. De huidige paars-groene regering 
kreeg het dossier op haar bord. Dat mond
de uit in het Sint-Elooisakkoord. De 
Franstalige partijen eisten en kregen 2,4 
miljard fr. voor hun onderwijs. Dat viel in 
het nadeel uit van Vlaanderen. Daarom 
dwong VU&ID de Vlaamse regering tot 
een verregaand standpunt. De Vlaamse 
partijen engageerden zich om in 2001 een 
akkoord af te dwingen over ruime fiscale 
autonomie voor gemeenschappen en 
gewesten. Daarbij ging men van de veron
derstelling uit dat de Franstaligen hoe dan 
ook bijkomend geld voor hun onderwijs 
zouden vragen. 

WELVAARTSVAST 
Die voorspelling blijkt bewaarheid te wor
den. Twee van de vier onderwijsministers 
die de Franse gemeenschap telt, Pierre 

Hazette (PRL) tnMarcNollet (Ecolo), vra
gen nu reeds om extra middelen voor het 
Franstalig secundair en basisonderwijs. 
Zoniet, zo waarschuwen de ministers, kan 
de Franse gemeenschap de leerkrachten 
niet beter betalen. 

De Franstalige ministers vragen de kwestie 
zo snel mogelijk in de Costa te bespreken. 
Dat is op zich eigenaardig omdat de 
senaatscommissie voor Institutionele 
Hervormingen zich nog over de wetsont
werpen betreffende het Sint-
Elooisakkoord buigt. Bovendien moet die 
commissie het Rekenhof horen over de 
aanvullende opdracht die het krijgt bij de 
controle over de leerlingencijfers. 
Overigens kunnen de Franstalige gemeen
schapsministers niet instemmen met de 
Vlaamse eisen ter zake. Zo willen ze de 
onderwijsmiddelen welvaartsvast maken. 
De onderwijsdotatie zou dan gekoppeld 
worden aan het Bruto Binnenlands 
Product (BBP). Op deze wijze wordt het 
huidig financieringsstelsel niet in vraag 
gesteld, enkel de federale dotaties nemen 
toe. De ministers krijgen de steun van de 
Franstalige christen-democraten en naar 
eigen zeggen ook deze van de Vlaamse en 
Waalse vakbonden. 

NIET AAN DE ORDE 
Vlaams minister-president Patrick Dewael 

(VLD) verstuurde daarop een persbericht 
met de bedoeling de Franstalige ministers 
van antwoord te dienen. Hij verzet zich 

met klem tegen het voorgestelde con-
sumptiefederalisme. Al sluit Dewael het 
welvaartsvast maken van de onderwijsdo-
taties niet helemaal uit. Dat staat ook met 
zoveel woorden in het Vlaams regeerak
koord Niettemin eisen de Vlaamse meer
derheidspartijen een grondige hervor
ming van de financieringswet in de rich
ting van fiscale autonomie. Hervé 

Hasquin (PRL), de minister-president van 
de Franse gemeenschapsregering, beseft 
dat zijn ministers in feite een opening 
creëerden voor de Vlamingen. De vraag 
naar bijkomende kredieten, zo verzekert 
Hasquin, is „niet aan de orde." 

En dan wacht 

de woestUn... 

P remier Verhofsta(Jt wil het succes van zijn regering 
• meten aan de hand van de komende electorale 

resultaten van het Vlaams Blok. Dat is een misbegrepen 
uitgangspunt, 

verhofstadt 
denkt niet na 

Op drie beleidsterreinen probeert de federa
le regering extreem-rechts de pas af te snij
den: het veiligheidsbeleid, het asielbeleid en 
het naturalisatiebeleid. Vooral het asiel- en 
naturalisatiebeleid stonden deze weel< in de 
kijker. De federale regering weet nnet deze 
thema's geen blijf. De meerderheidspartijen 
en de ministers spreken zich daarover tegen, 
de nakende gemeenteraadsverkiezingen 
drijven de spanningen op, de solonummer
tjes zijn niet meer te tellen, zelfs de partijen 
zijn grondig verdeeld De communicatie en 
het overleg binnen de federale regering ver
lopen daardoor uitermate stroef in de ple
naire vergadering van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers ontbreekt vaak elk 
nuchter debat. Daar wordt met zelden een 
plat politiek spel opgevoerd, de wederzijdse 
verwijten en oprispingen zijn dikwijls van een 
laag, bedenkelijk niveau. 
De soms platvloerse vertoningen benaderen 
eerder de stijl van het Vlaams Blok Een aan
tal verwoorde argumenten, zoals tijdens het 
debat over het geplande asielcentrum in 
Ekeren, lijkt uit het programma van 
extreem-rechts geplukt Anderzijds laat 
minister van Sociale Integratie Johan vande 
Lanotte (SP) na de steden terdege te infor
meren En met een meelijwekkende blik pro
beert hij kritische volksvertegenwoordigers 
een schuldgevoel aan te praten. „Het gaat 
hier om een opvangcentrum voor kinderen 

en gehandicapten", aldus de minister. 
Alleen was er voor hen geen plaats In zijn 
thuisbasis Oostende En wat heeft de minis
ter ondernomen om te verhinderen dat het 
asielcentrum in De Haan gesloten werd? 
Achter al deze tegenstrijdige, populistische 
argumenten schuilt een constante het 
gebrek aan moed, aan visie, aan geduld en 
aan een weloverwogen, multidisciplinair 
beleid 

Het naturalisatiedossler is daar een sprekend 
voorbeeld van. De liberalen weigerden -
zoals VU&ID voorstaat - om de migranten 
gemeentelijk stemrecht toe te kennen. Dat 
zou een niet meer dan logische, moedige en 
bovendien ethisch verantwoorde stap 
geweest zijn Niet-Europese inwijkelingen 
betalen belastingen zoals iedereen, ze wor
den zelfs meegerekend om het aantal zetels 
onder de partijen te verdelen Het is overi
gens bijzonder discnminerend om hen het 
gemeentelijk stemrecht te ontzeggen, ter
wijl de gegoede en doorgaans minder inge
burgerde Europese inwijkelingen dat recht 
wel verkregen 

Als bange kwezels weigerden Verhofstadt en 
zijn partij om daarmee rekening te houden 
Angst is nochtans een slechte raadgever en 
het doet het liberalisme in een cultureel 
conservatieve richting evolueren Bovendien 
wordt het sociaal liberalisme aangetast. De 
door Verhofstadt geroemde actieve wel

vaartstaat heeft geen schijn van kans als 
daar geen samenhorigheidsmodel, geen ge
meenschapszin tegenover staat Het nage
noeg onvoorwaardelijk verkrijgen van een 
Belgische identiteitskaart biedt de inwljke-
ling, de nieuwkomer, de geregulariseerde 
nauwelijks kansen Meer nog, een dergelijke 
piste straalt een eng en achterhaald Belgisch 
nationalisme uit. Niet het behoren tot een 
staat, wel de geborgenheid binnen een 
gemeenschap is in deze tijden van mondiali-
senng en technologische vooruitgang 
belangrijk Die geborgenheid wordt slechts 
verzekerd als alle burgers binnen een 
gemeenschap elkaar verstaan, met elkaar 
kunnen communiceren, overieggen, elkaar 
begrijpen en daarom een minimum aan poli
tieke opvattingen en waarden delen. En de 
mogelijkheid voor iedere burger om de poli
tieke en sociaal-economische ladder te 
beklimmen, kan slechts wanneer iedereen 
daartoe de nodige kansen krijgt. 
Voor de gegadigden van een Belgisch pas
poort tellen deze overwegingen niet Binnen 
de federale regering werd het debat over 
een door VU&ID gewenst inburgenngscon-
tract niet eens gevoerd Zelfs niet voor 
nieuwkomers Ze maken op termijn, via de 
Identiteitskaart wel aanspraak op een func
tie binnen de overheidsinstellingen. 
Daarmee schept men valse verwachtingen 
en dus toenemende spanningen, want de 
eventuele job gaat gepaard met een vol
doende taalkennis. De Vlaamse regering 
beseft dit, trekt dit jaar 40 miljoen fr extra 
uit voor inburgeringscontracten. De Franse 
gemeenschapsregering denkt daar niet aan 
Voor de meeste Franstalige partijen dient 
het Belgisch paspoort enkel om nieuwe 
stemmen te winnen 

Het zal de gemeenschappen verder uit 
elkaar doen drijven. 

(evdc) 
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H et leven in de Wetstraat draait na 'de winterstop' 

opnieuw op volle toeren. Vanuit de Kreupelenstraat, 

waar het kabinet vanjohan Sauwens is gevestigd, 

bereikte ons volgend bericht. 

^ WETSTRAAT • 

Op vraag van 
Vlaams minis

ter Johan 
Sauwens 

dringt niet 
enkel het 

Vlaams parle
ment, maar 

ook de 
Vlaamse rege

ring op een 
kemwapenvrll 

Vlaanderen 
aan. 
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Wie er de sportpagina's van de kranten op 
naleest zou soms haast vergeten dat er 
zoiets als een Vlaams spordandschap 
bestaat. Dat is bevorderlijk voor tientallen 
sportfederaties en het is (eindelijk) volop 
in beweging. Niet in het minst omdat alle 
aspecten m.b.t. sport voor het eerst zijn 
samengevoegd in één ministerportefeuille 
en wel bij Vlaams minister/Oiban Sauwens 

(VU&ID). 

KWEEKVIJVER 

De voorbije week mocht de Vlaamse 
sportwereld zich verheugen in twee 
opmerkelijke initiatieven. Zo kondigde 
Sauwens bij de voorstelling van de wieler
ploeg Vlaanderen 2002 (20 jan. jl., Alden 
Biesen), aan dat het team zal worden uit
gebreid met twee veldrijders en dat in 
2001 ook mountainbikers zullen worden 
aangetrokken. Dit met het oog op promo
tie en herkenbaarheid in de winterperio
de. Het project Vlaanderen 2002 werd in 
1994 door de Vlaamse regering opgestart 
om beloftevolle jongeren de kans te geven 
een profcarièrre uit te bouwen en ais ins
trument ter bevordering van de interna

tionale bekendheid van Vlaanderen. Met 
gemiddeld drie renners die jaarlijks door
stromen naar de top en een rist interna
tionale ritzeges op het palmares - het 
voorbije jaar meer dan 150 plaatsen bij de 
eerste tien - spreekt men in de vakpers 
tegenwoordig van 'de kweekvijver voor de 
Vlaamse wielersport'. 
Vorige week vrijdag werd dan in Gent de 
'Topsporthal Vlaanderen' - zeg niet 
'Flanders Sportarena' - geopend. Tot op 

tiek, het Nederlandse atletiekkampioen-
schap - inderdaad: sportinfrastructuur 
van dit niveau is ook in het buitenland 
dun gezaaid! - en de Europese indoor 
atletiekkampioenschappen geprogram
meerd. Van 30 maart tot 11 april vindt de 
Davis Cup tennis er plaats, gevolgd door 
het WK Aerobic tussen 27 mei en 8 juni. 
Minister Sauwens, die sinds november '99 
druk op de ketel zet om de voetbal- bas
ketbal- en wielerbond ertoe te bewegen 
zich aan te passen aan de federale staats
structuur, verklaarde dat op de eerste 
plaats de erkende "Vlaamse Sportfederaties 
hier terecht zullen kunnen voor trainin-

Vlaanderen sportnatie 
heden beschikte Vlaanderen niet over 
infrastructuur met de nodige sporttechni-
sche uitrusting om internationale top
sportevenementen in de beste omstandig
heden te laten plaatsvinden. De aanvragen 
die reeds zijn binnengelopen om deze 
topsporthal te kunnen gebruiken, wijzen 
erop dat de 140 miljoen fi-. die de Vlaamse 
overheid hierin investeerde, meer dan 
rendabel is. Voor februari a.s. staan o.a. 
het Flanders Indoor atletiekkampioen-
schap, het Belgisch kampioenschap atle-

gen en meetings. De Topsporthal 
Vlaanderen moet immers de uitstraling 
van de sport in Vlaanderen en de interna
tionale uitstraling van Vlaanderen als 
sportnatie versterken. 

KEiWWAPENVRU 

Goed nieuws voor anti-kemwapenbeto-
gers: slippertjes of kleerscheuren hoeven 
zij de eerste tijd niet te verwachten. Op 
voorstel van minister Johan Sauwens, 
besliste de Vlaamse regering vorige week 

Statuut voor kunstenaars in de maak 
Het cultuurbeleid is een Vlaamse materie, 
maar het statuut van de l<unstenaars moet 
op federaal niveau ontworpen worden. 
Daarover klagen de kunstenaars steen en 
been. Ze hebben immers bij de uitoefening 
van hun job geen juridisch been om op te 
staan. Zo kan een acteur of muzikant tot op 
heden geen zelfstandigenstatuut verkrij
gen, waardoor men verplicht wordt zich als 
werknemer te laten inschrijven. Nogal wat 
artiesten treden deze wet, vaak noodge
dwongen, met de voeten. Zodat de rechts
onzekerheid nog toeneemt. 
Overigens zijn de wensen van de artiesten, 
zoals VU&lD-fractievoorzitter Frieda Bre-
poels in de Kamer van Volksvertegenwoor
digers opmerkte, soms zeer divers en 
afhankelijk van de sector ook tegengesteld. 
De vorige federale regering belastte drie 
universiteiten met een onderzoek naar de 
sociale en economische noden van kunste
naars. De huidige regering heeft de - wei
nig begrijpelijke en toegankelijke - enquê
tes naar de kustenaars verstuurd (lees ook 
biz. 15). De resultaten daarvan worden 
tegen april 2000 verwacht. Tegelijk organi
seert het Nationaal Kunstenaarsplatform 
een onderzoek over het sociale en econo

mische profiel van alle soorten kunstenaars. 
Intussen legt federaal minister van Sociale 
zaken Franl< Vandenbrouclce (SP) de laatste 
hand aan een wetsontwerp ter zake. Ware 
er niet minister van Arbeid en Tewerkstelling 
Laurette Onkelinx (PS) niet die precies nu 
het initiatief neemt om de werkloosheidsre
glementering voor kunstenaars te versoe
pelen. De minister liet na daarover de 
betrokken sector te contacteren. ,,En over 
dit dossier moet ik geen overleg plegen 
met andere ministers". Zo antwoordde de -
allicht voorbarige - minister op vraag van 
Frieda Brepoels. Onkelinx beweert dat de 
,,wijzigingen ingeschreven kunnen worden 
In een toekomstig nieuw sociaal en fiscaal 
statuut." De minister voorziet in de versoe
peling van de toelatingsregels voor het 
trekken van werkioosheidstoeiagen voor 
kunstenaars, in de mogelijkheid om een 
artistieke activiteit te beginnen of voort te 
zetten tijdens de werkloosheidsperiode. De 
kunstenaar zou dan de werkloosheidstoela-
ge kunnen behouden indien de inkomsten 
op jaarbasis het bedrag van 128.040 fr niet 
overschrijden. Op aandringen van Brepoels 
beloofde de minister overleg met de sec
tor. 

BEETJE MET EEN KEER 
De vijf ministers die in dit land voor tewerk
stelling bevoegd zijn sloten onlangs een 
samenwerkingsovereenkomst. Aanleiding 
daartoe vormde het federale Rosetta-
banenplan, uitgetekend door minister 
Laurette Onkelinx. Op dat plan kwam heel 
wat kritiek, vooral van Vlaamse zijde, omdat 
het niet voldoende is aangepast aan de 
noden en verwachtingen binnen de onder
scheiden gewesten. Onkelinx hield op enke
le, zij het bescheiden punten rekening met 
de Vlaamse verzuchtingen, terwijl het 
samenwerkingsakkoord de gewestelijke en 
federale banenplannen op elkaar probeert 
af te stemmen. 

Op vraag van Vlaams VU&lD-volksvertegen-
woordiger Jan Loones antwoordde Vlaams 
minister van werkgelegenheid Renaat 
Landuyt (SP) dat het samenwerkingsak
koord enkel afspraken en geen beloften 
Inhoudt. Landuyt had het over de 'goede 
sfeer' onder de bevoegde ministers en zei 
er in de toekomst in te zullen slagen ,,een 
beetje met een keer werkgelegenheid op 
gewestelijk niveau te kunnen brengen." 

(evdc) 

om het voorstel van resolutie van het 
Vlaams pariement, dat een kernwapenvrij 
Vlaanderen beoogt, te steunen. 
Initiatiefnemers van de resolutie zijn 
enkele parlementsleden van de meerder
heidsfracties waaronder Kris Van Dijck 

(VU&ID). 

Het sterke vermoeden bestaat dat op de 
NAVO-basis van Kleine Brogel in Peer 
kernbommen liggen opgeslagen en dat 
NAVO-schepen met gelijkaardige waar aan 
boord al eens durven aanmeren in de 
Vlaamse zeehavens. De Vlaamse regering 
zal daarom bij de federale overheid aan
dringen om binnen het NAVO-bondge
nootschap voor de terugtrekking van alle 
kernwapens uit Vlaanderen te pleiten. 
De Vlaamse regering beroept zich zowel 
op ethische als op juridische argumenten. 
De effecten van een atoomwapen over
treffen immers de gevolgen van om het 
even welk ander massavernietigingswa
pen. Daarnaast bepalen de 
Nürnbergprincipes dat alle burgers ver
plicht zijn om oorlogsdaden of -misdaden 
te voorkomen én heeft het Internationaal 
Gerechtshof in Den Haag beslist dat kern
wapens in strijd zijn met de geldende 
internationale rechtsregels, zoals oorlogs
recht, humanitair recht en internationaal 
milieurecht. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 

AMBTENARENOVERLEC 

Federaal minister van Ambtenarenzaken 
Luc Van den Bossche (SP), is er niet in 
geslaagd zijn collega's uit de gewest- en 
gemeenschapsregeringen op één lijn te 
krijgen voor een ambtenarenoverleg. Na 
de mislukking van de onderhandelingen 
in het Comité A over de verhoging van de 
premies en vakantiegelden voor ambtena
ren, heeft Vlaams minister van 
Ambtenarenzaken Johan Sauwens de 
Vlaamse vakbonden uitgenodigd om op 3 
februari over de premies te praten. 
Gezien de verschillende situatie van de 
diverse overheden en de loonverschillen 
tussen hun ambtenaren, is de minister van 
mening dat iedere overheid afjonderlijk 
moet kunnen onderhandelen met haar 
ambtenaren. Zo wil de Vlaamse overheid -
die geconfronteerd wordt met een krappe 
arbeidsmarkt - een aantrekkelijke werkge
ver blijven door haar ambtenaren meer 
geld te bieden. 

De Brusselse hoofdstedelijke regering 
treedt de zienswijze van Sauwens groten
deels bij. Al is het de vraag of ook de amb
tenarenbonden zijn voorstel genegen zijn. 
Momenteel willen zij niet weten van een 
uitholling van het Comité A. Overheden 
die meer intitiatieven willen, moeten dat 
doen bovenop de gemeenschappelijke 
afspraken, aldus de bonden. 

Joris Vandenbroucke 
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inds vorige week tref je op het internet een 

bijzonder interessant document aan, het 

werd zopas door de Vlaamse minister-president samen 

met de ministers Anciaux en Sauwens ondertekend en zal 

weldra door het Vlaams parlement behandeld worden. 

Het gaat om de beleidsnota over het Vlaams buitenlands 

beleid 1999 - 2004. Hans De Belder geeft uitleg. 

De 'Beleidsnota: het Vlaams buitenlands 
beleid 1999 - 2004' zal voor de duur van 
de huidige regering van grote betekenis 
zijn. Verschillende hoofdstukken zullen in 
deze 'Horizon'-rubriek aan bod komen 
want het is goed dat de Vlaamse burger 
aan de hand van dit instrument het 
Vlaams buitenlands beleid van dichterbij 
zal kunnen volgen. 

Vandaag beperk ik mij tot enkele algeme
ne indrukken die ik bij de eerste lezing 
van dit indrukwekkend document heb 
opgedaan. 

Het is niet de eerste keer dat de Vlaamse 
regering met een dergelijke publicatie 
voor de dag komt, de lezers van WIJ zullen 
zich herinneren dat ik in het verleden 
bijna stelselmatig voor grotere aandacht 
van de voorbije - bijna onopgemerkt 
gebleven - beleidsnota's inzake buiten
landse betrekkingen heb gepleit, maar 
zelfs in het Vlaams parlement bestond 
daarvoor slechts weinig belangstelling. 
De nieuwe beleidsnota die tot het jaar 
2004 Vlaanderens diplomatieke optreden 
zal inspireren zou, naar het voorbeeld van 
de vorige regering, jaariijks met bijsturin
gen en evaluaties worden aangevuld. 
Wat echter nieuw is, is het feit dat deze 
beleidsnota niet meer door één titularis 
wordt ondertekend maar wel door ver
schillende ministers tegelijkertijd en wel 
door de VU-ministers/oAaw Sauwens en 
Bert Anciaux naast de minister-president. 
Hun handtekening onderstreept het grote 
belang dat de Volksunie aan Vlaanderens 
internationaal optreden hecht en illus
treert de belangstelling die de Vlaamse 
nationalisten voor het internationale 
imago van Vlaanderen koesteren vooral 
sedert Vlaanderen in 1992 het internatio
nale verdragsrecht heeft verworven. 
Is daarmee de actie van de hele Vlaamse 
regering gedekt? Neen: er zijn nog andere 
ministers die in hun bevoegdheden ook 
internationale aspecten daarvan ter harte 
moeten nemen. Bijvoorbeeld de ministers 
van Economie, Leefmilieu, Gezondheid, 
Vervoer, enz. Het ontbreken van deze 
beleidssectoren die nochtans eveneens 
voor Vlaanderens internationaal optreden 
van belang zijn, wijst erop dat ons beleid 
nog niet tot de hele regering is doorge
drongen. Vlaanderen beschikt nog niet 
over een gedegen 'cultuur' van internatio
nale betrekkingen: als jonge internationa
le rechtspersoonlijkheid zijn we nog 
steeds bezig met onze diplomatieke leer
school te doorlopen, maar het vooriiggen-
de beleidsdocument is, in dit proces, een 
belangrijke kwalitatieve sprong voor
waarts. 

Wat eveneens nieuw is, is dat een luik 
'ontwikkelingssamenwerking' aan 

Vlaanderens internationale ambitie zal 

worden toegevoegd. Zo wordt Bert 
Anciaux, verantwoordelijk voor 
Ontwikkelingssamenwerking, naast 
Sauwens, verantwoordelijk voor de 
Buitenlandse handel, een rijzende ster 
aan het Vlaams internationaal firmament. 
Laat mij met het laatste hoofdstuk van de 
Beleidsnota dat precies aan Ontwikkel
ingssamenwerking is gewijd, beginnen. 
Zoals de tekst zelf zegt, gaat het over een 
embryonair beleid en is de nota, op de 
keper beschouwd, slechts een aanzet tot 
de uitwerking van het beleid en de orga
nisatie van een bevoegde en professionele 

beleid als dusdanig Het terrein waarop en 
de methode waarmee Vlaanderen zijn 
internationale betrekkingen animeert zijn 
bijzonder omvangrijk en dit document is 
ter zake sterk enthousiasmerend. In ver
gelijking met de vorige beleidsnota's doet 
deze tekst geloofwaardiger aan omdat hij 
blijkbaar door een team van insiders is 
geschreven. Spectaculaire nieuwe politie
ke opties heb ik niet aangetroffen en de 

Vlaanderens 
buitenlandse politiek 

structuur ter zake. In principe zou de 
Vlaamse ontwikkelingspolitiek eerder een 
kwestie worden van 'duurzame ontwikke
ling' dat een veel breder concept is dan 
'ontwikkelingssamenwerking' stricto 
sensu. Dit onderscheid zou de rol van de 
minister binnen de regering kunnen ver
groten en hem zelfs, zoals de tekst zegt, 
een gewetensfunctie toevertrouwen, ook 
op terreinen die niet tot zijn directe 
bevoegdheid behoren... 
Het zal met dit hoofdstuk in de eerste 
plaats een kwestie van geloofwaardigheid 
worden, zowel tegenover de federale 
instanties als, vooral tegenover de part
ners waarmee wij onze ontwikkelingssa
menwerking zullen uitvoeren (in de tekst 
steevast 'het Zuiden' genoemd). In ieder 
geval beschikt Vlaanderen over voldoende 
bevoegdheden om vanaf nu zelf zijn over
eenkomstige budgetten te beheren en een 
eigen beleid te voeren. Het document 
bevat interessante ideeën over de metho
diek voor het bereiken van deze doelstel
lingen. 

Het hoofdstuk Buitenlandse handel slaat 
meteen ook op het Vlaamse beleid inzake 
directe investeringen: dat is nieuw. De 
doelstellingen van de politiek zijn bijzon
der dynamisch en verfrissend. Zij gaan van 
de Vlaamse strijd voor homogene, exclu
sieve bevoegdheid inzake Buitenlandse 
handel, via het imago van Vlaanderen over 
10 strategische projecten voor deze legis
latuur. In dit beleid kan je vertrouwen 
hebben zowel als Vlaamse overheid als 
vanuit de privé-sector gezien. Sommige 
samenwerkingsakkoorden die met de 
federale overheid in deze sectoren wer
den ondertekend moeten echter worden 
herzien en aangepast aan deze nieuwe spi
rit in Vlaanderens politiek tot ondersteu
ning van onze welvaart. 
Tenslotte: het hoofdstuk Buitenlands 

inhoud van de tekst levert voldoende stof 
om gedurende de volgende 5 jaar hard te 
kunnen werken. 

Ik heb op dit ogenblik echter één funda
mentele bedenking. Ik vind dat het feit dat 
Vlaanderen over het verdragsrecht 
beschikt niet voldoende in de verf wordt 
gezet. Wij zijn immers de enige deelstaat 
van een federatie die over een zulkdanig 
uitgebreid diplomatiek instrument 
beschikt dat ons zowaar de internationale 

rechtspersoonlijkheid heeft gegeven. 
Geen enkele andere regio ter wereld, zelfs 
de Duitse of Oostenrijkse Lander en 
Quebec of Catalonie, Lombardije enz., 
kunnen er prat op gaan over een dergelijk 
diplomatiek instrument te beschikken. Ik 
vind dus dat de regering hierover nauw
keuriger standpunt zou moeten nemen. 
Hoe werkt dit diplomatiek instrument 
sedert 1992? Welke lessen trekt 
Vlaanderen uit zijn diplomatieke ervarin
gen? Waarom wordt er geen onderscheid 
gemaakt tussen wat wij met deze verdra
gen zullen beogen enerzijds en wat in de 
beleidsnota wordt uitgeschreven ander
zijds? Nergens wordt gezegd wat wij met 
dit belangrijk instrument van plan zijn. 
Vooral binnen de Europese Unie is het van 
belang dat wij klaar zouden inzien wat wij 
op diplomatiek terrein willen verwerven 
enerzijds (d.wz. zowel bilateraal als multi
lateraal in het verkeer met andere staten 
en internationale instellingen) en ander
zijds als 'gewone' constitutionele regio. 
Wat ik hierbij scherp stel is de vraag: is 
Vlaanderen in het internationaal verkeer 
een regio of is het méér dan dat? Moet 
onze internationale rechtspersoonlijkheid 
gebruikt worden om ons te profileren als 
een regio (als 'Vlaamse gemeenschap') of 
gewoon als Vlaanderen? 

Hans De Belder 

Van alle regio's 
ter wereld 
heeft 

Vlaanderen de 
grootste auto
nomie Inzake 
buitenlands 
beleid. De 
Vlaamse rege
ring doet er 
goed aan dit 
machtig 
Instrument 
zinvol aan te 
wenden. 
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Een vreedzame oplossing 
voor Baskenland 

De VU&ID-europarlementsleclen Nelly Maes en 
Bart Staes en alle democratische nationalisten, 
verenigd in de Europese Vrije Alliantie, veroor
delen geweld als politiek middel, ool< de ETA-
bomaanslag in Madrid. 

„Onze hoop was gevestigd op het akkoord van 
Lizara waar alle ondertekenaars zich bereid ver
klaarden om een politiek onderhandelde oplos
sing te zoeken voor de Baskische kwestie Het 
staakt-het-vuren van de ETA had daartoe kun
nen bijdragen Wij stellen echter vast dat sinds
dien weinig concrete stappen werden gezet in 
het Baskische vredesproces Het eenzijdig ver
breken van het staakt-het-vuren door de ETA 
en de nieuwe bomaanslagen dreigen het vre
desproces nu helemaal in de kiem te smoren." 
Maes en Staes roepen alle ondertekenaars van 
het Lizara-akkoord op dit nieuwe geweld met 
kracht te veroordelen ,,Onze zusterpartij in 
Baskenland - Eusko Alkartasuna (EA) - en de 

traditionele Baskische Nationalistische Partij 
(PNV) met wie wij samen een politieke groep 
vormen in het Euro-parlement, deden dit 
reeds Maar wij roepen ook Eusko Herritarrok 
(opvolger van Hern Batasuna) op om klaar en 
duidelijk afstand te nemen van elk geweld, 
anders dreigt het vredesproces op de klippen 
te lopen vóór het goed en wel is begonnen 
Meteen krijgt de Spaanse regering dan gelijk bij 
de verdere verdediging van haar weigering om 
echte onderhandelingen aan te vatten " 
De VU&lD-europarlementsleden wijzen erop 
dat de voortzetting van het Noord-lerse vre
desproces te danken is aan de vaste wil van alle 
geëngageerde partyen om door te gaan, zelfs 
als extremistische groepen het met geweld 
trachten te kelderen Maes en Staes hopen dat 
ook in Baskenland een democratische oplos
sing gevonden wordt voor het Baskische stre
ven naar zelfstandigheid 
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WIJ sprak 
met Bert Anciaux 

„Als ik al Iets 

van plan ben 

dan Is het mIJn 

huidige Job zo 

goed mogeillk 

te doen." 

6 

„Mededeling Er bereikten onze 
redactie meerdere lezerscommen
taren op een artikel In het weekblad 
Knack (5 Januari JU. Het Is echter 
niet onze gewoonte om in WIJ pole
mieken te openen over een bijdrage 
in een ander medium, ook al han
delde deze over de Volksunie en 
haar mandatarissen. WIJ hopen dat 
de briefschrijvers begrip zullen heb
ben voor deze beslissing. WIJ" 

Ons nummer van 13 januari jl. bevatte 
deze - voor niet-A>2flofelezers nogal crypti
sche - mededeling. Het bewuste artikel 
waarover sprake droeg de titel 'Van smoel 
tot handpop'. In de inhoudstafel van het 
weekblad werd het aangekondigd als 
volgt: „Patrik Vankninkelsven of Geert 
Bourgeois: de Volksunie staat voor de 
keuze". Maar eigenlijk ging het niet daar
over. Het handelde vrijwel uitsluitend 
over Bert Anciaux en de wijze waarop die, 
middels een open brief, partij had geko
zen voor Patrik Vankrunkelsven. Zowel 
de bewuste brief als het artikel in Knack 
leken wel geschreven met de voorhamer. 
Beiden zorgden, binnen en buiten de VU, 
voor nogal wat commotie. Het gros van de 
stembrieven was toen al binnen, maar het 
lijdt weinig twijfel dat beide schrijfsels de 
leden die hun stem nog moesten uitbren
gen, hebben beïnvloed. In welke zin dan 
ook. 

Naar aanleiding van beide pennenvruch
ten maakte WIJ, nog voor het tellen van de 
stemmen, een afspraak voor een gesprek 
met Bert Anciaux. Vorige week donderdag 
begaven we ons, gewapend met enkele 
zeer prangende vragen, naar het 
Martelarenplein. De Vlaamse minister van 
Cultuur gaf zelf alle antwoorden. Met dit 
gesprek wil WIJ geen nieuwe polemiek 
openen. Mogelijk kan er een worden afge
sloten. 

„Met Jullie boodschap op zak moe
ten we uitbreken en van de VU de 
motor maken voor al wie dit land 
eindelijk een nieuw bestuur wil 
geven. We moeten op zoek gaan 
naar alle mensen en groepen die 
vernieuwing willen. Dat Is de vol
gende stap, dét Is mijn ambitie. 
Daarvoor heb ik Jullie steun nodig." 
Bert Anciaux, VU-ledencongres, 
23 november 1997 

Het VU-ledencongres in Leuven, novem
ber 1997. Unanimiteit heerste: het was 
een goed congres. Er was veel en vooral 
ook veel jong volk. De VU stond er weer 
en wel met een uitgesproken vooruitstre
vend en goed samenhangend programma. 
In de week die erop volgde kon De 
Standaard al schrijven over een vernieu
wingsoperatie met de toenmalige VU-
voorzitter in de hoofdrol. Verraste blik
ken, maar toch ook vragen: was het con
gres over democratie niet een uitgelezen 
moment geweest om daarmee uit te pak
ken? En meer nog: was dat ook niet demo
cratischer geweest? „Neen" zegt Anciaux. 
,,Wanneer ik dat had gedaan, dan had men 
mij verweten iets aan het congres te heb
ben opgedrongen. De afspraak was om 
dat project in eerste instantie voor te leg
gen aan de partijraad, het hoogste orgaan 
binnen de VU." 

Ofschoon een tevreden man, stelde 
Anciaux vast dat hij, en samen met hem de 
VU, meer konden: democratie binnen een 
samenleving bouw je op mét, maar niet 
alléén met politieke partijen. „Elke poli
tieke partij verliest leden. Mensen binden 
zich gewoon minder snel aan verenigin
gen. Ik vind dat politiek niet wereld
vreemd mag zijn, maar juist moet probe
ren om de samenleving te begrijpen en 
daarmee iets op te bouwen" zegt Anciaux. 
„Natuurlijk is het gemakkelijker om bin
nen een goed georganiseerd geheel te 
werken. Bovendien hééft een politieke 
partij macht. Maar de VU - en daarin is ze 
uniek - heeft daarvan voor een stuk 
afstand willen doen. Als nationalist moet 
je verantwoordelijkheid durven opnemen 
voor de hele samenleving. De VU kan 
daarin een belangrijke rol spelen, maar -
of ze dat nu graag heeft of niet - geen 
doorslaggevende. Toch niet als ze zich niet 
verbindt met andere mensen die mis
schien wel hetzelfde denken, maar niet 
vanuit dezelfde ideologie." 

„ Tenslotte zullen allen die hem uit
sturen, ook zij die bij de bespreking 
hun reserves hebben geuit, op de 
hoogte moeten blijven van de rich
ting die het project uitgaat. 
Onderweg getrouwen verliezen 
door onzorgvuldige communicatie, 
door misverstanden of geheimdoe-
nerij moet vermeden worden." 
Maurlts Van Liedekerke, WIJ, 
4 december 1997 

Bert Anciaux krijgt van de partij groen licht 
om met een vernieuwingsoperatie van wal 
te steken. Er rijzen, niet in de laatste plaats 
binnen de VU zelf, steeds meer vragen. 
Daarom beslist de VU-partijtop in het voor
jaar van '98 om zgn. 'strategiedagen' te 

houden. Het zijn provinciale bijeenkom
sten waar de militanten en het kader infor
matie krijgen en erom kunnen vragen. 
Ongelijk had die naar informatie zoeken
de VU-militant niet: wanneer er iemand in 
jouw huis komt wonen, dan wil je toch 
wel even weten wie dat is. En dat was niet 
altijd even duidelijk. „Vanuit de VU werd 
de vernieuwing teveel gezien als een ver
ruiming" verklaart Anciaux. „Er kwam nie
mand in ons huis wonen: de verschillende 
partners moesten uit hun huis komen om 
samen iets nieuws op te bouwen. Zonder 
daarbij de eigenheid te verliezen. 
Anderzijds: indien men uitgaat van een 
verruimingsoperatie, dan is dat inderdaad 
een haast niet te verdedigen standpunt. 
Maar dat was het dus niet." 
Eén van de hardnekkigste nieuwtjes uit de 
geruchténmolen was het gegeven dat de 
Vlaams-nationale partijvoorzitter scheep 
ging met TriAngel, een politieke vernieu
wingsorganisatie, die hoofdzakelijk zou 
bestaan uit belgicisten. ,,TriAngel bestaat 
al lang niet meer. Een deel van de leden is 
overgestapt naar ID21. Nooit heb ik het 
gevoel gehad met belgicisten te doen te 
hebben. Integendeel: het gezamenlijk ver
kiezingsprogramma van VU&ID bevat dui
delijk Vlaams-nationale klemtonen" zegt 
de gewezen alliantievoorzitter. 
Bij ID21 was het aanvankelijk vooral een 
komen. Naarmate 13 juni '99 naderde 
bleek dat er toch ook veel werd gegaan. 
Bovendien: ook bij de niet-partijgebon-
den burger bleek politiek opportunisme 
niet onbestaande. „Bij een beweging als 
ID21 is het niet abnormaal dat er verloop 
is. En er waren inderdaad ook mensen die 
zich aansloten vanuit een soort van carriè
replanning. Maar wanneer ze zagen dat 
zoiets niet lukte, haakten ze af. Er is hoe 
dan ook nog altijd een stevige groep 
ID'ers van het eerste uur. Politieke oppor
tunisten vind je trouwens overal." 
Anciaux kreeg van zijn partij negen maan
den. Bij de bevalling bleek het kind toch 
minder volgroeid dan verwacht. „Op som
mige momenten zat er meer in" bekent 
Anciaux. „Anderzijds heb ik altijd gezegd 
dat dit maar een eerste stap is. 
Samenwerking over partijgrenzen heen valt 
niet tegen te houden." Kan je dat niet net 
zo goed in een gewone regeringscoalitie? 
„Inderdaad, je moet samenwerken aan een 
project. Nog niet elk lid van de regering 
heeft dat inmiddels helemaal begrepen, 
maar ik ga ervan uit dat dit verandert." 

„Het hele iD-verhaal is gekend. Maar 
jongens toch, al die schattige niets
zeggendheid. (...) Ik ben niet onder 
Indruk van Bert zijn discours." Erie 
Defoort, Doorbraak, oktober 1999 

De meningsverschillen binnen de VU -
hoe klein ook - halen steevast de media. 
Daardoor onstaat er, haast vanzelfspre
kend, een polarisering. Wat op zijn beurt 
zorgt voor nieuw journalistenvoer. En toe
gegeven: het wordt de pers soms erg 
gemakkelijk gemaakt. Het heeft er min
stens de schijn van dat andere politieke 
partijen hun meningsverschillen beter 
binnenskamers kunnen houden ... „In 
andere partijen heerst er ongetwijfeld 
meer schijnheiligheid. In tweede orde is 
het niet onmogelijk dat er daar minder 
persoonlijke motieven spelen. Ofschoon 
ook dat niet helemaal waar is: ze slagen er 
gewoon beter in om die intern te hou
den" verklaart Anciaux. „Op zich vind ik 
het niet verkeerd om naar de buitenwe
reld te communiceren. En ik moet toege
ven dat ik daar zelf ook al enkele fouten 
tegen heb gemaakt. Ik heb evenwel nooit 
de behoefte gehad om, met het oog op het 
kwetsen van anderen, te communiceren 
met de buitenwereld. Wanneer men het 
over mij heeft verwijst men wel eens naar 
Leo Tindemans: hij communiceerde 
alleen nog met de buitenwereld, niet 
meer met het kader. Ik zal niet stoppen in 
mijn rechtstreekse contacten met de 
bevolking, maar ik wil ook heel veel ener
gie steken in een goede communicatie 
met het kader." 

,,Anciaux zei altijd dat hij vernieu
wing wilde, maar koos steevast voor 
zichzelf." Derk-Jan Eppink, 
De Standaard, 30 januari 1999 

De VU'er die in de pers het meest onder 
vuur lag en ligt is ongetwijfeld Bert 
Anciaux zelf. Hij dankt dat mede aan het 
feit dat iedereen hem kent. Schieten op, 
pakweg, de Gele Geeraerts, komt alleen 
goed over bij 'insiders'. 
Soms voedt Anciaux zelf de geruchten -
zoals met de bewuste open brief- in ande
re gevallen beroepen de media zich op 
andere bronnen. Meestal anoniem. Het 
bovenstaande citaat komt uit een 
'beschouwend' artikel bij het gegeven dat 
Anciaux de Europese lijst zal trekken. De 
boodschapper in kwestie werkt nu, oh iro
nie, voor Eurocommissaris Frits 

Bolkestein. WIJ reageerde toen (4 februari 
1999). Anciaux nu ook: „Als er iemand iets 
over mijn vrouw, kinderen of vrienden 
schrijft, dan reageer ik daarop. Vanuit de 
VU was er toen niemand die de verdedi
ging van mij op zich nam. Je wordt daar 
soms moedeloos van. Neem nu de 'clan-
Anciaux': wat is dat? Mijn vader is erin 
geslaagd zijn kinderen warm te maken 
voor de politiek. Dat kan je hem toch niet 
kwalijk nemen! Welke macht heeft die 
'clan-Anciaux'? Heb ik ooit mijn familie 
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ergens voorgetrokken?" Waarom dan niet 
reageren - intern of extern - op die misvat
tingen? „Waarom zou ik dat doen?" luidt 
de wedervraag. „Ik ben niet zo opgevoed." 

„Maar als Ik geen minister word, ga 
ik met veel plezier en overtuiging 
naar Straatsburg. Ik ben echt aan 
een andere uitdaging en een ander 
ritme toe." BertAnclaux, Humo. 
1 decemtjer 1998 

Anciaux laat zich in de pers ontvallen dat 
hij zit te sterven in de Senaat. Hij wil naar 
Europa. Tenminste: als hij geen Vlaams 
minister kan worden. 
, ^ ik in de pers zeg dat ik de Europese 
lijst wil trekken, dan vindt men dat mis
bruik. Maar wie heeft me achteraf gefelici
teerd voor het behalen van een tweede 
Europese zetel? Ik had voor de Senaat een 
status quo voorspeld en voor de Europese 
lijst een tweede zitje. Dat is toch uitgeko
men." Het was natuurlijk wel zo dat het 
//«WO-interview al bij de drukker lag (niet 
in de handel!), toen het kiescollege nog 
zijn goedkeuring moest geven. Had hij 
dan niet beter een weekje gewacht? „Dat 
is juist. Daarnaast is het natuurlijk zo dat 
ik ook een eigen mening mag hebben. In 
het interview stond overigens ook dat ik 
daarvoor eerst de toestemming van mijn 
partij moest hebben. Het is dus niet zo dat 
ik de pers heb gebruikt om op het kies
college druk uit te oefenen. Vanuit de par
tij heeft men mij gevraagd om een natio
nale lijst te trekken. Mag ik dan een keuze 
maken?" 

„Ik denk dat ik veruit de meest actieve 
Senator was. De invloed van mijn werk 
was evenwel bijzonder klein" betreurt 
Anciaux. Een grote productie betekent niet 
automatisch ook kwalitatief goed werk, 
opperen we. En we verwijzen naar zijn 
vraag over de prijs van de 'boules de 
Beriin' in de gevangenissen, een item 
waarmee tegenstanders graag spotten. 

„Maar ze hebben gelijk: mijn verstand gaat 
niet verder dan 'boules de Berlin'!" zegt 
hij sarcastisch. „Er zijn al tientallen artikels 
verschenen waarin ik als een onnozelaar 
wordt opgevoerd. Men mag mij dat anders 
ook persoonlijk zeggen, hoor." 

„Al een kwarteeuw bestaat de VU uit 
ruwweg twee derde particlpationis-
ten en een derde afwijzers. Die ver
houding werd ook zaterdag gere
specteerd. Op het congres volstond 
dat om de deelname aan de Vlaamse 
regering goed te keuren. Op die par
tijraad maakte dezelfde rekenkunde 
een politieke sluipmoord op Anciaux, 
en waarbij voorstaat, mogelijk. Zelfs 
als het partijbestuur nog een weg 
omheen de statuten vindt is het 
kwaad geschied. Vanuit de gordijnen 
Is een mes geplant in de beste kans 
die de VU op een toekomst had." 
Bart Sturtewagen, De Standaard, 
12 juli 1999 

Anciaux mag dan al beschikken over een 
meer dan gemiddelde kennis van de patis
serie, het is ook zo dat hij er met zijn jeug
dig enthousiasme in is geslaagd om de 
partij na het vertrek \a.n Jaak Gabriels -
toen de VU voor de -tigste keer dood 
werd verklaard - uit het slop te halen. „In 
die jaren geloofde niemand nog in toe
komstkansen voor de VU. Noch de VU, 
noch ikzelf kregen iets in de schoot 
geworpen. We hebben voor alles gevoch
ten." 

Anciaux slaagde in zijn opzet en hijzelf 
werd hét uithangbord van de partij. Het 
verraste dan ook enigszins dat de partij
raad geen statutenwijziging toestond om 
Anciaux - die in de drie jaren voorafgaand 
aan het mandaat nog VU-voorzitter was 
geweest - minister te laten worden. „Ik 
wil er toch op wijzen dat er geen statuten
wijziging nodig was: twee derde van de 
stemmen hadden volstaan. Maar het klinkt 

'^^•,^^ÊIÊ:,J^M^'^Ê^. 

tegenwoordig beter wanneer je zegt dat 
'dien Anciaux' zelfs de statuten heeft laten 
wijzigen om zijn zin te krijgen. Als je echt 
van kwade wil bent, kan je misschien sug
gereren dat men mij minister heeft laten 
worden om mij vroeg of laat uit de rege
ring te laten stappen. En mij zo zonder 
inkomen te zetten." 

,,Onmiddellijk na de verkiezingen 
ambieerde ik hoegenaamd geen ministers
post" gaat hij verder. „Ik ben ook niet met 
dat doel voor ogen aan de regeringson
derhandelingen begonnen. Dat kwam pas 
later. Maar nu wil ik ook wel eens bewij
zen dat ik dossiers kan beheren en 
bepaald niet hoef onder te doen voor de 
zgn. 'ernstige' politici. Ik denk dat ieder
een die zo'n kans krijgt, ze ook wil 
nemen. Het is per slot van rekening een 
immense kans om datgene waar te maken 
waarover je jaren heb gesproken." 

„Door paniek en persoonlijke frus
tratie bevangen, betrad Bert 
Anciaux vervolgens het strijdtoneel. 
De Intellectueel betwistbare manier 
waarop hij Bourgeois in een open 
brief als een retrograde, enge natio
nalist afschilderde sloeg In de partij 
in als een bom. De stemmenmag
neet van VU&ID beging de zwaarste 
tactische blunder uit zijn carrière. 
Totnogtoe." Bart Sturtewagen, 
De Standaard, 17 Januari 2000 

„Het kimkt tegenwoordig goed war}neerje zegt dat 'dien Anciaux' zelfs de statuten heeft 
laten wijzigen on) zijn zin te krijgen." 

Anciaux werd minister van o.a. Cultuur, 
Huisvesting en Jeugd. Na de zomervakan
tie werden binnen de VU bestuursverkie-
zingen gehouden. De meeste belangstel
ling daarbij ging zonder twijfel naar de 
eerste rechtstreekse voorzittersverkiezing. 
Toen de campagne ruim halverwege was, 
maakte ook Anciaux zijn keuze kenbaar. 
Hij deed dat in de eerste plaats omdat hij 
er genoeg van had te worden omschreven 
als 'het fenomeen-Anciaux' of, botweg, 
'een smoel op een affiche'. ,,Ik wil de par
tij niet gebruiken voor mijn doel" zegt hij. 
„Anderzijds wil ik mij ook niet laten 
gebruiken voor het doel van anderen." 
Velen zijn ervan overtuigd dat Anciaux 
met zijn tussenkomst in het debat rond de 
voorzittersverkiezing juist het tegenover
gestelde bereikte van wat hij in gedachten 
had: de nek-aan-nek-race tussen beide 
kandidaten zou erdoor zijn gekanteld in 
het voordeel van Geert Bourgeois. Hoe 
kijkt hij zelf terug op zijn open brief? „Ik 
heb over één ding spijt: ik heb nooit de 

bedoeling gehad om het Vlaams-nationa-
hsme te kleineren. De verwijzing naar de 
'3% van onze bevolking die wakker ligt 
van de Vlaamse natievorming' heeft noch
tans die indruk gewekt. Los van het feit 
dat mijn brief nergens in zijn geheel is 
besproken, betrof het cijfer die mensen 
die enkel en alleen met staatshervormig 
bezig zijn. Ik vind dat je met meer bezig 
moet zijn: wil je de bevolking van 
Vlaanderen doen houden, dan kan je dat 
enkel door dat Vlaanderen ook beter te 
maken. Dat kan niet uitsluitend met het 
veranderen van structuren." 
Anciaux zegt zelf moeilijk te kunnen 
inschatten of zijn openlijke keuze de uit
slag van de voorzittersverkiezing heeft 
beïnvloed. „Ik weet het niet. Ik heb het 
wel moeilijk met die stelling, temeer daar 
Ui er misschien wel hetzelfde over denk." 

,,Er is geen tekst van Bert Anciaux 
die niet door de handen van 
Verheirstraeten gaat die niet door 
hem wordt herschreven of gedic
teerd. " Knaak, 5 januari 2000 

De tijd dat politici en zij alleen volledig 
zelf instonden voor het schrijven van hun 
teksten is al lang voorbij. Het is zelfs de 
vraag of die er ooit is geweest. In het hui
dige politieke landschap zou Anciaux, 
mocht hij daar al de tijd voor hebben, een 
uitzondering zijn moest ook hij zich niet 
laten bijstaan door wat gemeenzaam met 
de term 'getrouwen' wordt omschreven. 
Voor de administratie, voor het uitvoeren
de werk, voor het beantwoorden van de 
telefoon en dus ook voor het schrijven van 
teksten. Wat dan weer niet betekent dat 
politici geen inhoudelijke invloed daarop 
hebben. „Ik heb geluk dat ik, zelfs in de 
politiek, zeer goede vrienden heb. Niet 
iedereen slaagt daarin. Het is dan ook jam
mer dat sommigen het nodig vinden om 
die vrienden met alle zonden Israels te 
overladen. Die open brief is mijn verant
woordelijkheid. Alleen die van mij.' 
Blijft de vraag of de brief niet al te zeer van
uit de buik en minder vanuit het hoofd 
werd geschreven. Sommige passages 

waren wel érg hard Binnen de partij 
heb ik meermaals laten weten dat ik zin
nens was mij buiten de discussie over het 
voorzitterschap te houden, op voorwaarde 
dat ik daarin ook niet voortdurend als lij
dend voorwerp zou worden opgevoerd. 
Op dat moment was ik dat meer dan beu. 
Je kan niet langs ene kant beweren dat je 

„Ik ga graag In 
vertrouwen 
om met men
sen. En dat 
vertrouwen wil 
Ik aan Geert 
ook geven." 
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„De meeste 
mensen weten 

dat Ik emstig 
kan zUn wan

neer nodig, en 
los wanneer 

het kan. Ik zit 
zo in elkaar." 
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gelooft in een partij, en anderzijds beweren 
dat die geen programma meer heeft. Acht 
jaar lang hebben we gewerkt aan de ver
nieuwing van het VU-programma: dan kan 
je toch niet zomaar stellen dat de VU geen 
project meer heeft." Zo'n uitlatingen 
waren nochtans al ruim voor de voorzit
tersverkiezingen te lezen in tal van publica
ties, werpen we op. „Ik heb slechts zelden 
de behoefte om te reageren op wat journa
listen schrijven" antwoordt Anciaux. „Maar 
indien de negatieve uitlatingen steeds 
opnieuw vanuit de eigen partij komen, dan 
kan je toch niet blijven zwijgen." 
Was het niet gemakkelijker, misschien zelfe 
verstandiger geweest om rechtstreeks con
tact op te nemen met de kandidaten? „Ik 
betwist niet dat er heel wat argumenten 
zijn om aan te nemen dat die open brief 
niet het beste is geweest wat ik tot op 
heden al heb gedaan" erkent Anciaux. 
„Nogmaals: ik heb nooit de bedoeling 
gehad om Geert Bourgeois te kwetsen als 
mens." 

„Tot 10 januari kunnen de leden van 
de VU een nieuwe voorzitter kiezen. 
Intussen vermoedt de partijtop een 
geheime agenda achter de manipu
latie van Vlaams cultuurminister Bert 
Anciaux door diens kabinetschef 
Herman Verheirstraeten." Knack, 5 
Januari 1999 

Sinds de overstap van gewezen voorzitter 
Jaak Gabriels naar de vernieuwde PW in 
1992 ging er voor de VU haast geen jaar 
voorbij of er waren wel 'fusieberichten'. 
Niet zelden namen de journalisten daarbij 
hun wensen voor werkelijkheid wanneer 
hen vanuit de VU, vaak wollige, berichten 
bereikten over 'samenwerking'. Ook van 
Anciaux werd en wordt beweerd dat hij de 
deur van het Barrikadenplein wel eens ach
ter zich dicht zou kunnen slaan om andere 
oorden op te zoeken. Het lijdt daarbij wei
nig twijfel dat andere deuren - ook die van 
partijen die er nu een sardonisch genoegen 
in zien om hem te pas en te onpas te kijk te 
zetten - dan open zullen staan. Wie immers 
in het politieke bedrijf is niét geïnteres
seerd in een 'stemmenkanon'? „Die vraag 
is er wel eens geweest" zegt Anciaux. 
„Maar heb ik daar ooit emstig over nage
dacht? Neen! Dat heeft bij mij tot op heden 
nog nooit gespeeld. Daarbij ga ik ervan uit 
dat de VU de vernieuwing niet wil stoppen. 
Het doel van een mandataris mag volgens 
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mij niet zijn om 'er volgende keer weer bij 
te zijn'. Hij of zij moet zich ook kunnen 
afvragen of hij ergens nog thuishoort. 
Maanden in een partij blijven zitten met 
een agenda als die van Gabriels zou ik ver
werpelijk vinden. Wat niet wil zeggen dat 
mensen niet kunnen evolueren." Is de ver
leiding soms niet groot? „Op verleiding ga 
ik van nature uit niet in. Ik wordt thuis vol
doende verleid" zegt hij lachend. 
Andersom kan ook: komt hij nooit in de 
verleiding om, als stemmentrekker, de VU 
voor het blok te stellen door te dreigen met 
een overstap? „Heb ik ooit gedreigd?" steh 
hij de tegenvraag. ,Je mag ook niet de ver
keerde indruk wekken dat er in de VU een 
sfeer heerst van één tegen allen, van Bert 
Anciaux tegen de rest." 
De agenda van Herman Verheirstraten is 
tot nader order zo geheim dat zelfs een 
goedgericht lek of een beter onderzoeks
journalist hem niet heeft kunnen ontsluie
ren. In tijden waarin de media aan een 
opbodpolitiek doen, is zoiets hoogst uit
zonderlijk. ,,Ik kan je verzekeren dat 
Herman géén geheime agenda heeft. En 
dan volgt jouw vraag of ik er een heb. Wie 
mij kent weet dat als ik er al een zou heb
ben, hij niet meer dan twee weken geheim 
kan blijven. Ik kan daarvoor te moeilijk 
zwijgen. Als ik al iets van plan ben dan is 
het mijn huidige job zo goed mogelijk te 
doen in het belang van datgene wat ik als 
Vlaams-nationalist nog altijd het meest 
essentiële vindt: dat Vlaanderen als 
gemeenschap erkend wordt door iedereen 
die er woont" antwoordt Anciaux. 

„Wat (...) vooral van belang is, is het 
feit dat politici in zeer sterke mate 
geloven dat hun optreden in de 
media veel effect heeft op hun 
bekendheid en populariteit (...) Zelfs 
als deze overtuiging ten dele een 
mythe blijkt, dan nog is ze belangrijk 
(...) het resultaat Is dat de politicus 
zijn optreden aan de media zal 
pogen aan te passen in de hoop 
hoog te scoren op de populariteits-
schaal." Els Witte, Media en politiek, 
VUBPress, 1991 

Vorige week nog vond CVP-voorzitter 
Stefaan De Clerck het in hoge mate amu
sant om te verwijzen naar Anciaux' optre
den in het veelbekeken 'De XII werken'. De 
VU-minister daagde Rob Vanoudenhoven 

daarin uit hem aan het huilen te brengen. 
De CVP'er, van zijn kant, vergat dan weer 
eigen optredens in pakweg basketshirt of 
op de fiets bij Luk Alloo. Politici danken 
ontegensprekelijk een deel van hun popu
lariteit aan TV-optredens. En ook de media 
varen er wel bij: iemand als Anciaux 
bezorgt hen gegarandeerd hogere kijkcij

fers dan de gemiddelde backbencher. 

Anciaux' media-optreden heeft hem en de 
VU mogelijk stemmen bijgebracht, voor 
zijn 'sérieux' waren sommige optredens 
dan weer een minder goede zaak. De grens 
tussen 'Vlaams minister Anciaux' en 'Bert' 
is niet altijd even duidelijk te trekken. „Ik 
ben maar één persoon en heb niet de 
behoefte om met verschillende petjes rond 
te lopen" reageert Bert Anciaux. En voor 
de beeldvorming: kan je vandaag een ern
stige toespraak houden en morgen bij 
wijze van spreken de schalkse ruiter uit
hangen? „Ik zft niet meer in dat soon pro
gramma's dan andere politici" zegt hij. 
„Mogelijk wordt er meer naar mij gekeken. 
Een echt probleem zie ik daarin niet. De 
meeste mensen weten dat ik emstig kan 
zijn wanneer nodig, en los warmeer het 
kan. Ik zit zo in elkaar." 

,,Maar toch hoop ik van ganser harte 
dat iedereen die de laatste maanden 
een politiek engagement opnam, 
ermee zal doorgaan. Want dat er uit
eindelijk verandering moet en zal 
komen daar ben ik rotsvast van over
tuigd. En de dag dat het zover is dan 
zuilen we er staan, schouder aan 
schouder " 

Cuy Verhofstadt, 28 maart 1998, 
eerste ID-dag, Leuven 

Eén van de scharniermomenten tijdens 
Anciaux' vemieuwingsronde waren zonder 
twijfel de gesprekken in de inmiddels 
beruchte 'Zaal F' van de Senaat. Politieke 
coryfeeën uit vrijwel alle partijen kwamen 
er samen om over vernieuwing te beraad
slagen. Guy Verhofstadt was er ook. De 
stand van diens schouders doet vermoeden 
dat hij ook een brede rug heeft: tijdens de 
federale regeringsonderhandehngen zette 
de premier de VU, noodzakelijk voor een 
meerderheid in Vlaanderen, een flinke pad 
in de korf door de Franstaligen geld te 
beloven voor hun blijkbaar niet te dempen 
onderwijsput. „Ik moet zeer voorzichtig 
zijn in wat ik zeg, maar ik denk niet dat 
Verhofstadt er zich op dat moment van 
bewust was dat hij de VU met zijn geheim 
akkoord een flinke loer aan het draaien 
was" reageert Anciaux. 

Patrik Vankrunkelsven hekelt de pro-
fileringsdrang van sommige minis
ters in de Vlaamse regering ,,die 
vooral een toevallige treffer willen 
scoren. Er worden te veel losse sig
nalen gegeven, terwijl de grote 
krachtlijnen van de regering niet 
naar buiten komen." 
Patnk Vankrunkelsven, De Morgen, 
22 september 1999 

Paars I beloofde een nieuw beleid en een 
grote samenhorigheid in de coalitie. Op 
federaal vlak is daar weinig tot niets van 
te merken en ook in de Vlaamse regering 
wil het al eens rommelen, zie recent de 
aanvaring van minister Steve Stevaert 

met de groenen in het dossier-Doel. „Als 
zo'n optredens gebeuren binnen het 
regeerakkoord, dan kunnen zulke uit
stapjes" zegt Anciaux. „Gebeurt dat bui
ten het kader van het regeerakkoord, 
dan moet daar fors tegen worden opge
treden. Dat is trouwens ook al gebeurd. 
Maar naar politieke normen vind ik,,de 
ploeggeest goed, al kan het nog beter, 
vooral wat Agalev betreft." 

,,iVlljn keuze is dus gemaakt." 
Bert Anciaux, open brief, 
19 december 1999 

Anciaux is niet helemaal op tijd op onze 
afspraak. Een voorgaande vergadering 
loopt een beetje uit. Op zijn kabinet 
pleegde Anciaux overleg met o.m. de 
nieuwe VU-voorzitter en met collega
minister Johan Sauwens. Na afloop 
poseren de ministers gewillig met hun 
nieuwe partijvoorzitter. „Als de VU, zoals 
Geert onmiddellijk na de bekendmaking 
van de uitslag van de voorzittersverkie
zing heeft gezegd, de motor van de ver
nieuwing wil blijven, dan ga ik graag met 
hem verder. Ik ga graag in vertrouwen 
om met mensen. En dat vertrouwen wil 
ik aan Geert ook geven. Zoiets moet 
groeien, dat is toch normaal. Of ik mee 
aan de kar wil blijven trekken? Als die in 
een goede richting gaat twijfel ik daar 
niet aan. En wees gerust: ik verander 
heus niet elke dag van gedacht." 

(gv) 

Beleidsnota's 
De beleidsnota's van Vlaams minister Bert Anciaux zijn terug te vinden 

op het internet en wel op het adres w/ww.vlaanderen.be/regering/ 

beleidsnota 

Wie niet beschikt over internet kan ook terecht bij kabinetsmedewerk

ster Petra Boeckx, Marteiarenplein 7, 1000 Brussel, tel, 02/553.28.11, 

fax 02/555.28.05, e-post: kabinet.anciaux@vlaanderen.be 
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Briljant voor 
Suzanne en Marcel 

Marcel Deboutte (90 jaar) en Suzanne 

Breyne (82 jaar) huwden op 25 januari 
1935 en vieren dus hun briljanten huwe
lijksjubileum. Samen hebben ze 2 kinde
ren, 7 kleinkinderen en 7 achterkleinkin
deren. 

Marcel werd Vlaams-nationalist van thuis 
uit waar zijn ouders herberg 't Voske te 
Beselare openhielden. Het lokaal waar 
alle Vlaamse verenigingen gehuisvest 
vraren. Met die mensen trok hij naar de 
allereerste IJzerbedevaart. Vele bedevaar
ten zouden volgen, Marcel was achtereen
volgens lid van de Frontpartij, VNV en VU-
lid en is een WIJ-lezer van het eerste uur. 
Ook hij en zijn vrouw hebben onder de 
repressie geleden. Marcel was tijdens de 

oorlog hulplandmeter bij de controle
dienst geweest en lid van het VNV Het 
belette hem niet zijn Vlaamse overtuiging 
ooit te verloochenen. 
Hij is tot op vandaag nog steeds lid van de 
VU-afdehng Moorslede en jarenlang was 
hij arrondissementeel raadslid voor 
Roeselare-Tieh. Nooit streefde hij naar een 
mandaat, steeds die belangeloze inzet. 
Onverminderd is hij begaan met het reilen 
en zeilen in de partij. Zijn boekenkast 
puilt uit met boeken over de Vlaamse 
beweging. Hij spreekt steeds met veel 
bewondering over Hugo Schiltz die hij als 
,,de bekwaamste politicus in de partij" 
aanziet. De grootste teleurstelling van 
Marcel was het verliezen van de eenmalige 

meerderheid in Moorslede in 1988, een 
verlies dat hij nog steeds wijt aan het niet 
tijdig aantrekken van jonge mensen. Hoe 
dikwijls vertelde Marcel niet hoe belang
rijk het is dat de jeugd via het onderwijs 
bijgebracht wordt waar de Vlaamse zaak 
om draait. 

Nog dagelijks volgt Marcel via Ter Zake, 
De Zevende Dag en 'zijn' WIJ de politieke 
actualiteit. En nog steeds probeert hij met 
die kennis aan iedereen die het horen wil 
mensen te overtuigen voor de Volksunie 
te stemmen. Wie doet het hem op die leef
tijd na? 

Ondertussen is Suzanne verzorgen na 
haar recente beenoperatie met hulp van 
de familieleden zijn bijzonderste taak 
geworden. 

We wensen dit briljanten paar nog vele 
gelukkige momenten. 

Geert Dessein 

1/ amerlid Frieda Brepoels (VU&ID) interpelleerde minister van Justitie Mare 
•^ Verwiiglien over de gevraagde opricliting van een afdeling van liet Hof 

van Beroep van Antwerpen in de provincie LimPurg, 

Dichter bij de burger, niet de Limburger 
Artikel 15§ van de grondwet bepaalt dat er in 
België 5 hoven van beroep zijn waaronder dat 
van Antwerpen, waarvan het rechtsgebied de 
provincies Antwerpen en Limburg omvat. De 
provincieraad van Limburg vroeg herhaaldelijk 
om een afdeling van het Hof van Beroep van 
Antwerpen in Limburg op te richten. 
Frieda Brepoels: „Gezien de vraag reeds 
enige tijd aan de orde is om het gerecht dich
ter bij de burger te brengen en meer toegan
kelijk te maken, dient er gestreefd te worden 
naar de organisatie van een burgernabije 
rechtsbedeling. Op dit ogenblik zetelt er in de 
raad van hoger beroep enkel een afdeling van 
het Arbeidshof in de provincie, die vlot bereik
baar is voor de rechtsonderhorigen in de pro
vincie Limburg. Als gevolg van de mobiliteits-
problematiek kan een aantal mensen die in 
Limburg wonen zeer moeilijk of helemaal niet 
tijdig op de zittingen van het Hof van Beroep 
te Antwerpen verschijnen. Voor wie van het 
openbaar vervoer gebruik moet maken is dit 
bijna onmogelijk voor een groot deel van het 
Maasland, Noord- en Zuid-Limbuî ." 
Brepoels geeft enkele voorbeelden: 
Een inwoner van Maaseik moet om 5u.51 met 
de bus naar Genk vertrekken, dan de trein naar 
Hasselt nemen, overstappen naar Antwerpen 
om rond 8u.50 toe te komen bij het Hof van 
Beroep Dit betekent een reistijd van ongeveer 
3 uur voor een afstand van ongeveer 120 km. 
Hetzelfde probleem stelt zich voor iemand van 
Borgloon of Riemst die rond 6u.30 moet ver
trekken om rond 8u.50 in Antwerpen toe te 

De overheid wil een burgernabije rechtsbe
deling, maar niet voor Limburg; betreurt 

Frieda Brepoels. 

komen. Reistijd 2u.20 voor een afstand van 
ongeveer 110 km. Door de treinregeling van 
mei 1998 zijn de verbindingen met Antwerpen 
er niet op verbeterd. 

Het oprichten van een 'afdeling' in Hasselt van 
het Hof van Beroep van Antwerpen zou dus 
een flinke vooruitgang betekenen voor een 
grotere toegankelijkheid en bereikbaarheid 
van het gerecht. Het provinciebesmur heeft ter 
gelegenheid van de bespreking in de provin
cieraad gesteld dat het mee wil helpen het 
huisvestingsprobleem op te lossen 
F. Brepoels: „De minister stelde in zijn ant

woord dat hij over deze problematiek advies 
heeft gevraagd aan de procureur-generaal van 
Antwerpen, een standpunt dat hij volledig kan 
ondersteunen. 
- er is geen wijziging van de grondwet nodig 
om tot de oprichting van een afdeling over te 
gaan; 

- vermits de rechtsonderhorige niet zelf aanwe
zig moet zijn op de zitting maar zich raag laten 
venegenwoordigen door zijn raadsman is het 
probleem van de verplaatsingen niet pran
gend, 

- de decentralisatie zou een impact kunnen 
hebben op de eenvormigheid van de recht
spraak, 

- ook het organisatorisch aspect zou voor bij
komende kosten zorgen Een kosten-baten-
analyse moet gemaakt. 

M.a.w. de minister van Justitie wenst niet op de 
vraag in te gaan." 

In haar repliek betreurt Frieda Brepoels dat 
de minister zo klakkeloos het advies van de 
procureur-generaal overneemt, temeer daar 
de paars-groene regering een grotere open
heid en toegankelijkheid van het gerecht in 
haar akkoord vooropstelt. Voor Brepoels is 
het duidelijk dat de rechterlijke macht naar 
de rechtzoekende moet komen en niet omge
keerd. De gedecentraliseerde aanpak voor het 

.Arbeidshof bewijst dat dit tot ieders voldoe
ning werkt. 

(mvl) 

De regionale vu-krant 

De voltallige redactie sluit zich 

bij deze gelukwensen aan, WIJ-lezers 

die het paar willen feliciteren kun

nen dit door een kaartje te sturen 

naar Marcel en Suzanne Deboutte-

Breyne, Meensesteenweg 108, 8890 

Dadizele. 
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De XII werl<en 
van iviecheien 

Mechelen is een stad in cnsis Het huidige stadsbestuur van SP- • 
CVP-Agaiev liep zes jaar lang met een grote boog om de echte 
problemen van Mechelen heen Het is er met in geslaagd om 
de stad uit het moeras te trekken 
Daarom hebben de Mechelse VLD en VU&ID de handen in 
elkaar geslagen Ze trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 8 oktober a s met een gezamenlijke lijst naar de kiezer 
Deze alliantie wil de dominantie van SP en CVP breken en de 
weg vrijmaken voor een nieuw beleid 

VIER WERKGROEPEN 
De gemeenschappelijke lijst is geen kartel maar een alliantie Ze 
Is immers geen loutere electorale optelsom van twee partijen, 
maar een bundeling van krachten rond een duidelijk, concreet 
politiek project Een stadsproject voor Mechelen 
De alliantie wil met vier werkgroepen aan dat toekomstgencht 
project werken Alle Mechelaars kunnen enn participeren Dat 
stadsproject wordt tevens haar verkiezingsprogramma 
Het IS de ambitie van de alliantie om de Mechelaars een echte 
keuze aan te reiken Op tenminste 12 belangrijke beleidsdo
meinen wordt een breuk met het bestaand beleid beoogd Op 
een gezamenlijke persconferentie werden deze breekpunten, 
in de vorm van 'XII werken', voorgesteld Samen vormen ze de 
wereld van verschil tussen het huidige beleid en het aangebo
den VLD-VU-alternatief Aan de Mechelaar om te kiezen 
De Xll-werken zijn de volgende-
Werk I: De veiligheid garanderen. 
Werk II: Een goede dienstverlening uitbouwen; 
Werk III. Echte inspraak verlenen. 
Werk IV Eerlijk politiek bedrijven; 
Werk V- Voor inburgering zorgen; 
Werk VI: Het zieke OCMW-ziekenhuis genezen; 
Werk Vil- Het stadscentrum bereikbaar houden; 
Werk VIII Betaalbaar en goed onderwijs. 
Werk IX Getto-vorming bestrijden; 
Werk X Het straatbeeld verfraaien. 
Werk XI Minder belastingen heffen; 
Werk XII Een stad met een nieuwe dynamiek 
In een uitgebreid dossier (Xll bladzijdenO worden deze 'werken' 
en waarom ze zonodig moeten omstandig uitgelegd. 

Info: Mare Hendrickx, Landweg 3 te 2800 Mechelen 

27 januari 2000 



Enkele maanden terug werd een nieuwe Roeselaarse bestuursploeg verkozen. Deze 24-koppige 
groep staat voor de uitdaging om van VU&ID een stevige politieke factor te maken Op een recen
te studiedag werden concrete afspraken gemaakt om VU&ID resoluut naar een verkiezingsoverwin
ning te leiden. Schepen Erik Lamsens en voorzitter Wim Jaques zorgen hierbij (letterlijk) voor een 
goed evenwicht. Een sterk afdelingsbestuur is een belangrijke stap naar een sterke uitstraling, een 
stevig programma en gemotiveerde kandidaten. 

vu-Lint in rouw 
Op zaterdag 22 januari 2000 overleed 

onverwachts de 69-jarige/«M/ Wildiers. 

Hij was één van de pioniers binnen de 

Volksunie. Van bij de stichting in 1954 

was hij reeds lid van de partij. Juul was 

trots om Vlaming te zijn en liet dit ook 

blijken. 

Hij werd geboren op 26 augustus 1930 

te Sint-Katelijne-Waver. Sinds eind de 

jaren '60 woonde Juul in de gemeente 

Lint. 

Toen de Lintse VU-afdeling in 1976 voor 

de eerste maal deelnam aan de gemeen

teraadsverkiezingen was hij meteen 

bereid zijn diensten aan te bieden. 

Tot in 1995 was Juul VU-gemeenteraads-

lid. Nadien besloot hij om het wat rusti

ger aan te doen. Toch was hij nog afge

vaardigde voor onze partij in de 

gemeentelijke Bejaardenraad en bleef 

het verdere reilen en zeilen binnen onze 

afdeling van kortbij volgen. 

De Lintse VU zal de eigen inbreng en het 

enthousiasme van Juul missen. 

We willen via deze weg onze oprechte 

deelneming betuigen aan zijn lieve echt

genote Pelagia, zijn kinderen en klein

kinderen. 

Juul was een prachtig mens. 

Oswald Valgaerts, 

gemeeateraadslid 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 28 Jan. WONDELCEM: Nieuw

jaarsreceptie van VU-Wondelgem. Om 20u. 
in zaal De Nachtegaal, Westergemstraat 
96. 

vr. 28 Jan. GAVERE: Nieuwjaarsre
ceptie voor alle leden, vrienden en familie. 
Om 19u. In 't Oud-Aspen Kapellestraat 21. 
Daarna, rond 20u.30: gevarieerd kaas-
vlees-vis-buffet. Hiervoor inschrijven bij 
bestuursleden (350 fr, -18j., 175 fr.). Org.: 
vu-Cavere. 

zo. 30 Jan. AALTER: Bestuursver-
klezlng afdeling Aalter en nieuwjaarsont
moeting met receptie. Om IOu.50 ten 
huize van Tom Van den Kerchove en Mieke 
Coeminne, Lovelddreef 3 te Aalter. 

Zo. SO Jan. DEINZE: Nieuwjaars-
etentje (aperitief, kalfsfllet, koffie/gebak) 
In de Mandel te Crammene om 12u. 
Deelname: leden VU-Delnze 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: Geleld 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: FW 
(09/223.38.83). 

ZO. 30 Jan. ERPE-MERE: Nieuw
jaarsreceptie van VU-Erpe-Mere. Vanaf 
IOu.30 In Hof ten Daele te Mere. Na de 
receptie mogelijkheid tot gezellig tafelen 
met uitgebreid menu (900 fr.p.p. - wijn 
inbegrepen), inschrijven bij Christina Sme-
kens (053/62.73.89) of Jan Caudron 
(053/80.40.64). 

Za. 5 feb. AALST: Nieuwjaarsrecep
tie, gevolgd door Kaas- en WIjnavond van 
VU-Aalst. Gastspreker: Geert Bourgeois. 
Vanaf 19u. in Sociaal Centrum Immerzeel-
dreef (Rerum Novarumstraat) te Aalst. 
Deelname buffet: 250 fr; p.p. Info: Danny 
Denayer (053/77.79.87), Antolne 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. 

L za. 12 feb. MELLE: vu-valentljn-
tjesbal In zaal Agora, Melle-Centrum. Inkom 
150 fr., wk. 100 fr. Org.: vu-Melle. 

za. 23 feb. NEVELE: Cabaret met 

Jo De Meyere, Oswald Versyp en Margriet 
Bruggeman. Om 20u. in de gemeentelijke 
zaal Hansbeke. Toegang 300 fr, -h3pas 250 
fr. Info en wk. Michel Roelens 
(09/371.62.68) Of Peter Mortier 
(09/371.73.29). Org.: Vlaamse Vrienden
kring Groot Nevele (FVK-Rodenbachfonds) 
i.s.m. min. Vlaamse Gemeenschap. 

Dl. 15 feb. OUTER: Shownamiddag 
met gezelschap 'Triool' om 14u.30 in 
Buurthuis 'De Pallieter', Smid Lambrecht-
straat 100. Inkom: 150 fr. (-h3-pas, wk: 100 
fr.) Org.: VWC-NInove. 

za. 19 feb. LAARNE: Jaarlijkse ver
gadering voor leden en sympathisanten 
met als gastspreker Vlaams parlementslid 
Dirk De Cock over 'Onderwijs'. Om 19u. in 
café De Zwaluw, Lepelstraat 22. 
Aansluitend tripartitefestijn'. Hiervoor wel 
op voorhand inschrijven bij: Frank Van 
Imschoot, voorzitter (09/369.50.45). Org.: 
vu Laarne-Kalken. 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 27 Jan. POPERINCE: 

Nieuwjaarsetentje om 20u. in 't Romanhof. 
Prijs: 500 fr Inschrijven: Marleen 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 
Dul Bertje, vuJO-Roeselare, Rodenbach-
krlng. Vanaf I9u. In de bovenzaal van OZV-
Westflandria, Gaalpersstraat 2. 

Vr. 28 Jan. TORHOUT: Nieuwjaars
receptie van VWO en Vlaamse Senioren-
kring Houtland. Om 14u. In restaurant-café 
't Centrum, Markt te Torhout. 

Vr. 28 Jan. IZECEM: vu-Nieuwjaars
receptie met Bart Rommel (plaatselijk VU-
voorzitter), Hein Depoorter (arr VUJO-
voorzitter) en Geert Bourgeois (VU-voorzit-
ter). Om 19u.30 In Ter Maerel, Abelestraat 
36. Org.: VU-lzegem. 

Dl. 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 Stadsbi
bliotheek. 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. Wilfrled 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.: VWG-
Roeselare i.s.m. het VCLD. 

Dl. 8 feb. IZECEM: Tweede fiets
tocht, start om I4u. aan het beeld 'Het 
Paar', Korenmarkt. Org.: vwG-fletsclub. 

Dl. 8 feb. IZECEM: Tweede les 
(Chopin) door Michel Dutrieue in de cur
sus 'Het concerto in de I9de eeuw'. Om 
20u. in de Plantijnzaal van de 
Stadsbibliotheek. 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-lzegem. 

Do. 10 feb. IZECEM: Gespreks-
avond met Europarlementslid Bart Staes 
over 'Vleesfraude in Europa - Hormonen
dossier'. Om 20u. In de Plantijnzaal van de 
Izegemse Stadsbibliotheek (ingang 
Wolvenstraat). Ingang 50 f r Org.: 
Dosfelkring Izegem. Info: Bart Rommel 
(051/30.80.03) of Kurt Himpe 
(051/31.54.79). 

Dl. 15 feb. IZECEM: Carmen 
Deslee (mezzosopraan) zingt operette en 
andere liederen. Om 14u.30 in zaal Ter 
Maerel, Abelestraat 36. Toegang: 100 f r 
(80 f r H-SPas). Org.: WVG-lzegem ism 
Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk 
min. VI. Gemeenschap. 

Dl. 15 feb. IZECEM: Derde les (J. 
Brahms) door Michel Dutrieue in de cur
sus '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. 

Di. 22 feb. IZECEM: Derde fiets
tocht, start I4u. aan het beeld 'Het Paar', 
Korenmarkt. Org.: WVC-fietsclub. 

VLAAMS-BRABANT 
vr. 28 Jan. DILBEEK: Arrondisse-

mentsraad met receptie om 20u. in het arr 
secretariaat, Ninoofsesteenweg 230. Org.: 
VU Halle-Vilvoorde. 

zo. 30 Jan. OVERUSE: Jaarlijks eet
festijn van VU-OverIjse. Van 11u.30 tot 
16U.30 In zaal 'Ter Use', Stationsstraat 7 te 
Overijse. 

zo. 13 feb. ROOSDAAL: 27ste 
Eetfestijn met 'Speciaal Valentljnsmenu'. 
Van 11.30 tot 21 u. in het Bellehelde-cen-
trum, o. De Vidtslaan. Org.: VU-Roosdaal. 

Ma. 14 feb. ROOSDAAL: 27ste 
Eetfestijn met 'Speciaal Valentljnsmenu'. 
Van 18 tot 21u. In het Bellehelde-centrum, 
0. De Vidtslaan. Org.: VU-Roosdaal. 

t^ vr. 25 feb. LENNIK: 30ste 
Mosselfestijn van VU-LennIk op 25, 26 27 
en 28/2. Met Jumbo-mosselen, varkens
gebraad, speciale schotel, enz. In het 
Gemeentelijk Sport- & Ontmoetings
centrum JO Baetens, Algoetstraat. 25 en 
26/2 van 18 tot 22u., 27 en 28/2 van 12 
tot 22u. 

LIMBURG 
DO. 27 jan. TESSENDERLO: Om 

20u. bezoek aan atelier Leen Jacobs, 
Russelenberg 56. Nadien een drink op het 
nieuwe jaar in Den Artiest op de Markt. 
Org.: FW-Tessenderlo. 

ANTWERPEN 
za. 29 Jan. MECHELEN: Studiedag 

WM. Van 9 tot 17u. in De Kraanbrug te 
Mechelen. Van 9 tot 12u.: 'Provinciale 
bevoegdheden en -werking en van 14 tot 
17u.: 'Actualiseren en uitwerken van pro
gramma provincieraadsverkiezingen'. Mo
gelijkheid tot middagmaal. Meer info en 
inschrijving: Wim Jaques, 02/219.49.30. 

Ma. 51 Jan. AARTSELAAR: Leden
vergadering over de 'Gemeenteraadsver
kiezingen'. Om 20u. in Wima-Bowlingcen-
ter Boomsesteenweg. Org.: VU-Aartselaar 

Ma. 31 Jan. MECHELEN: Nieuw
jaarsreceptie met voorstelling verkiezings
programma VLD-VU-alllantle. Gastsprekers: 
minister Johan Sauwens en minister 
Daems. Om 20u. In het MMT Hanswijkstraat 
63. Info: David Vits, 03/866.05.63 en 
02/553.23.63. 

WO. 9 feb. TURNHOUT: Zuster M. 
Joannes van Dyck over 'De vrouw én de 
Kerk - een visie naar XXIe eeuw'. Om 20u. 
in de Warande, Keldercafé. Toegang gratis. 
Org.: Vlaamse Kring Turnhout. Info: Klara 
Hertogs, 014/72.45.79. 

za. 12 feb. BORCERHOUT: Gezellige 
winteravond met worstenbrood en appel
bollen. Om 19U.30 in Zaal De Vesper de 
Boelaerlei 9 te Borgerhout. Gastspreker: 
Geert Bourgeois. Deelname: 250 frp.p. 
Inschrijven vóór 4/2, Martha De Coninck, 
03/322.08.06. 

za. 12 feb. EDECEM: Jaarlijkse 
famillequiz van FW-Edegem. In de kleine 
zaal van het Elzenhof, Elsdonk. Groepen 
van max. 7 personen. Inschrijven vóór 7/2 
bij FW-Edegem. 

zo. 13 feb. EDECEM: Maandelijkse 
wandeling van FW-Edegem. Vertrek om 
13U.30 op het kerkplein van Elsdonk. 

Di. 15 feb. EDECEM: Een avond 
met Staf Nimmegeers, de pastoor van de 
Finisterraekerk in Brussel als pionier voor 
een nieuw kerkbeeld'. Om 20u. In zaal De 
Schrans, Molenveldlaan te Edegem. Inkom: 
leden 150 fr, niet-leden 200 fr Org.: 
Culturele Kring Edegem. 

Za. 19 feb. BERLAAR: vu-eetfes-
tljn. Vanaf I9u. in zaal Rubens, Dorpsstraat 
4. Deelname: 900 fr Inschrijven en Info: 
Walter Luyten (03/482.11.93 en André 
Bellens, 03/482.31.31.. Org.: VU-Berlaar 

Ma. 21 feb. KALMTHOUT: Het jaar 
2000 astrologisch bekeken. Frans 
Vandermeiren geeft uitleg. Om 20u.15 In 
zaal Monida. Org.: FW-Kalmthout. 
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Het is 
nu 

of nooit 
meer! 

Wie doet er wat aan? 

Wat wervers 
kunnen! 

In de voorbije week wijzigde de stand zeer licht Toch bhjven wij u inlichten over de resul
taten van de Werversgroep. Vanaf deze week slanken wij de rangschikking van de groep 
af tot 4 nieuwe abonnementen, dé opstap naar 'de 5' zoals in het actieplan voor wervers 
IS voorzien Het wordt dus zaak om op te klimmen naar de magische vijf 

WERVERSGROEP 

1 Jan Caudron, Erpe-Mere 

2 Geert Bourgeois, Izegem 

3 Frieda Brepoels, Hasselt 

Geert Dessein, Ledegem 

4 Ludo Docx, Berlaar 

5 Jan Loones, Oostduinkerke 

Hugo De Mol, Lebbeke 

6 Klara Hertogs, Turnhout 

Harold Van de Perre, Dendermonde 

Walter Luyten, Berlaar 

Vincent Van Quickenborne, Kortrijk 

Jos Lauwers, Steenokkerzeel 

Carol Vandoome, Veurne 

7 Walter Soethoudt, Antwerpen 

Juul Denayer, Buizingen 

74 

34 

18 

16 

15 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

Totaal 

OPERATIE 1 + 1 = 7.000 

237 (+14) 

In de voorbije weken brachten 4 abonnees elk één nieuwe abonnee aan (+4) 
14 + 4 + 259 (vorig totaal) = 277 (Afgesloten op maandag 25 januari) 

J an Caudron, de tot nu toe ongeslagen koploper van de 
Werversgroep, maakt zich zorgen over de reddingsactie „Komt te 
traag op gang!". Is zijn oordeel Daarom wil Jan vandaag getuigen 
dat het wél kan en roept allen, die met hem vinden dat WIJ moet 

blijven, op om minstens één nieuwe abonnee aan te brengen. 

Het moet vooruit 
Vier maanden geleden heb ik in een ultieme 
poging om dit weekblad te redden, de partijraad 
bezworen het voorgenomen opdoeken van WIJ 
te verdagen en werd een reddingsplan voorge
steld door middel van een nieuwe abonnemen 
tenslag 

ledereen ook u beste lezer(es) werd erbij 
betrokken Mandatanssen, partijraadsleden en 
alle lezers werden vnendelijk uitgenodigd om via 
het gevoelig opdrijven van het lezersaantal WIJ 
financieel leefbaar te maken 
Ik heb toen beloofd het voorbeeld te geven 
Woorden wekken voorbeelden trekken 
De nieuwe werfactie komt moeizaam van de 
grond 

Sommigen, te weinig hebben onze roepstem 
beantwoord en hebben nieuwe lezers kunnen 
overtuigen 
Onze nieuwe voorzitter die al zoveel om het 
hoofd heeft volgt mijn voetsporen met een 
dozijn VU&ID-verkozenen en samen met zo n 
dertigtal propagandisten die de handen aan de 
ploeg slaan om het mediaveld te bewerken Zij 
beseffen dat het geloof zonder de werken dood 

IS Zoals de werfactie nu loopt zal het streefdoel 
echter met bereikt worden 
Het was wellicht naïef te hopen dat elke geabon 
neerde een (1) nieuwe lezer zou aanwerven en 
zo de klus te klaren De praktijk wijst uit dat dit 
met werkt 

Maar van ons kader de vele parlements, provin
cie en gemeenteraadsleden had ik eerlijk 
gezegd, wat meer inspanningen verwacht 
Mijn allereerste functie in het plaatselijk VU afde
lingsbestuur was deze van propagandaleider, 
leden- en WiJ-werver 

Ik ben als militant begonnen en zou graag als 
propagandist in schoonheid eindigen Na 45 jaar 
zou Ik het onaanvaardbaar vinden ons unieke 
weekblad te zien verdwijnen 
Met Manu Ruys en vele anderen ben ik van oor
deel dat het wegvallen van WIJ een verschraling 
betekent van het medialandschap 

Het IS met nodig te hopen om te ondernemen, 
noch te slagen om te volharden " 
Wie doet er wat aan' 

Jan Caudron 

Na de voorstellen inzake voedselveiligheid 
kwam de Europese commissie met twee 
nieuwe documenten, dag op dag 1 jaar 
nadat het Euro-parlement een Comité van 
Wijzen had aangesteld om de vermoedens 
van wanbeheer, fraude en corruptie bin
nen de commissie te onderzoeken 

84 ACTIES 
Nelly Maes, die destijds de vele fraudege-

• EUROPA • 

in de volle openbaarheid treedt Het docu
ment wordt immers ter raadpleging rond
gestuurd aan alle Europese instellingen en 
aan de direct betrokkenen, m n de com
missieambtenaren en de personeelsverte
genwoordigers' 

Ook Bart Staes, die in de parlementaire 
commissie Begrotingscontrole zetelt en er 

Klokkenluiders 
worden gehoord 

vallen van nabij onderzocht en met een 
klacht naar het Brusselse parket trok, 
reageert positief „De commissie trekt de 
juiste lessen uit het verleden Kinnock's 
voorstellen houden rekening met de aan
bevelingen die de Wijzen formuleerden in 
hun twee rapporten van maart en sep
tember 1999 en met de aanbevelingen 
van het Euro-parlement Een goede zaak is 
ook dat de commissie met het document 

de woordvoerder is van 48 groene en 
regionalistische europarlementsleden, 
reageert positief „Het is een klaar en dui
delijk plan en de voorgestelde procedure 
voor zgn klokkenluiders, zoals Van 
Buitenen, oogt veelbelovend Het ont-
werp-witboek is bovendien zeer concreet 
en bevat 84 acties waaraan een strenge 
tijdstabel is gehecht Zo kunnen we als EP-
leden de zaak nauwgezet opvolgen " 

De VU&ID-europarlementsleden zijn vooral 
blij met de voorgestelde onafhankelijke 
audit-dienst o I v commissans Kinnock 
Maar er komt evenzeer een 'audit 
progress board die, aangevoerd door 
antifraude commissans Schreyer alle uit
gevoerde doorlichtingen moet opvolgen 
en toepassen 

„Zo wordt voorkomen dat de audits in éen 
of andere lade geraken en nooit tot con
crete actie leiden Actie wordt meer dan 
ooit een noodzaak" stelt Staes 
Nelly Maes daarentegen is blij om de rege
lingen die de politieke benoemingen in de 
hoogste posten aanpakken A1 en A2-
posten, directeur-generaal en directeur, 
zullen worden toegekend op basis van 
meer objectieve critena en zijn voortaan 
ook onderhevig aan evaluatie 

TESTMOMENT 
Ook bestaat het voornemen om de bet-
alingsprocedures te stroomlijnen daardoor 
wil de commissie de beloofde subsidies 
sneller uitbetalen Dat moet de vele NCO's 

en begunstigden van subsidies als muziek 
in de oren klinken Revolutionair is ook de 
totstandbrenging van een centraal databe
stand waann alle jundische relaties tussen 
de commissie en contracten worden 
gecentraliseerd een cruciaal middel om 
fraude en nepotisme tegen te gaan 
Het document oogt ambitieus, behalve 
waar gesproken wordt over het MA'-even-
wicht Kinnock belooft het aantal vrouwen 
in topfuncties te verdubbelen Dat is een 
goede zaak maar absoluut onvoldoende 
gezien nu minder dan 10 procent van die 
functies door vrouwen wordt bezet Ook de 
voorstellen inzake een grotere doorzichtig
heid zijn al bij al vrij vaag Een eerste test-
moment wordt het voorstel inzake de 
openbare toegang tot EU documenten 
De discussie over de commissie kadert in 
de bespreking van het rapport-l/an 
Hulten Volgens Bart Staes is de moeizame 
totstandkoming van dit parlementaire 
rapport het gevolg van gekrakeel tussen 
de twee grote fracties conservatieven en 
socialisten, in de commissie Begrotings
controle 

(fV) 
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Winterfolk 
in de 

Ancienne 
Belgique 

In samenwerking met Radio I organiseert de Ancienne 
Belgique op zondag 50 januan voor de derde maal het 
evenement Winterfolk Voor de AB is Vlaamse folk een 
waardevolle, stevige loot aan de stam van de populaire 
muziekcultuur De AB houdt koppig en moedig vast aan 
de meest optimale, uitgebreide en boeiende jaarlijkse 
stand van zaken op het gebied van 
volksmuziek 

Het gebeuren gaat zowel door in de AB-club als in de AB-
concertzaal. In de AB-club zijn vanaf 14.u het exotisch 
gezelschap Cronan, de accordeonisten Wim Claeys & 
Didier Laloy, het innemende duo Philip Masure & Cuido 
Piccard, terug van (nooit?) weggeweest Alfred Den 
Ouden, de drie uitmuntende Oosters geïnspireerde vio
listen van Trio Viool en om 19 u 15 de drie muzikale 
broers Vanvinckenroye van de groep Troissoeurs aan het 
werk te zien 

In de AB-concertzaal opent Brusselaar Kim Delcour, com
ponist en doedelzakspeler, om I5.u. Vrienden muzikan
ten uit de jazz, rock en folk vervoegen de hoofdstede-
ling. Daarna is het fel gesmaakte Gentse viertal 
Ambrozijn aan de beurt Tegen de avond zorgt het huis
orkest Fluxus voor het gepaste muzikale apentief 
Daarop laat het Jean-Pierre Van Hees kwartet het publiek 
oude volkse muziek herontdekken Ex-Rumlid J. P Van 
Hees wordt daarbij omnngd door rasmuzikanten als Ludo 
Marien De sfeerbrengende groep Coincidence gaat de 
avond In. 

Tot slot, maar met in het minst, staat Kadril, samen met 
Fred Piek, Cabnel Yakoub en Centro Gallego in voor het 
swingend bal achteraf, zoals alleen Kadril dat kan 

Winterfolk op zondag 30 Januari in de Ancienne 
Belgique, Anspachlaan, Brussel. De deuren gaan open 
om 13 u. Info en tickets, bel: 02/548.24.24. 

HAAL MEER 

Gratis 
naar 

Winterfolk 
WIJ biedt de lezer 5x2 kaarten aan voor Winterfolk op 
zondag 50 januari a s. in de Ancienne Belgique in 
Brussel. Daarvoor kunt op vrijdag 28 januan tussen 10 
u en l l u 's ochtends telefoneren naar Hllde De 
Leeuw op het nummer 02/219 49.50. 

De kaarten kunnen op zondag 30 januan door de 
gelukkigen aan de balie van de AB worden afgehaald 

12 

In het Kuipke in Gent staan in de maand 
febmari drie interessante concerten op 
het programma. Eerst is de Franse zange
res Patricia Kaas aan de beurt. Van haar 
vijfde en jongste cd Le mot de passé gin
gen wereldwijd 5 miljoen stuks over de 
toonbank. Die cd komt ze naar aanleiding 
van haar wereldtournee op vrijdag 18 
februari in Gent voorstellen. Het wordt 
het enige concert van Patricia Kaas in het 
land. De bevallige dame heeft een meesle
pende, warme stem De nummers op haar 
jongste cd, onder meer geschreven door 
Jean-Jacques Goldman, zijn overwegend 
sentimenteel zonder melig te worden. 
Kaas slaagt er bovendien in het traditione
le Franse lied met blues-, pop-, en jazzin-
vloeden te vermengen. 

Op zaterdag 19 februari 2000 komt de 
Amerikaanse blinde zanger Ray Charles 

nog eens naar Vlaanderen. De onvermoei
bare Charles staat voor een boeiende mix 
van soul, blues, jazz en vooral gospel. Ray 
Charles heeft een stem als geen ander, 
met zijn vele, onderscheiden stemvolu
mes grijpt hij de luisteraar na<ir de keel. In 
vergelijking met sommige ge eratiegeno-
ten als Fats Domino houdt Ch: rles er niet 
van zijn publiek te bedriegen. De zwarte 
zanger blijft het beste van zichzelf geven. 
Al moet men er doorgaans wel een inlei
dend half uur van zijn overigens uitste
kend orkest bij nemen. Zijn nu reeds 
legendarisch achtergrondkooi de 
Raelett's zorgt steevast voor een hartver
warmende apotheose. 

Eerste 
Gedichtenciag 

Vandaag houden Vlaanderen en Nederland hun eerste Gedichtendag, de media werd 
gevraagd enige ruimte aan het initiatief te besteden. Onze redactie koos voor Mussen, een 
gedicht van Hubert van Herreweghen uit de bundel 'De gemsbok' uit 1995. 
Van Herreweghen werd op 16 februari 1920 geboren en wordt dus 80 jaar, het gedicht is 
tevens een herinnering aan zijn vriend en generatiegenoot Maurits van Saene. De schil
der, die zondag overleed, illustreeerde herhaaldelijk poëzie van Van Herreweghen. 

Mussen 
Ik ben de dienaar van de mussen, 

gemeden door 't gevlerkt gedrocht, 
dat menig man bij nacht bezocht, 

vergeten 't bestarium 

of beestenzuil in 't atrium, 
de nuchtere dienaar van de mussen. 

Ver van elk knip- of klauwgevaar, 
zet ik hun middagbadje klaar 
om de vlooiebeet te blussen. 
Is 't winter, veeg ik sneeuw en strooi 
de kruimels en hang voederballen. 
Ook ben ik een beetje daar 
voor merels en voor alle 
pluimen, ariazangers of zo mooi 
geverfd talent en charme, maar, 
al hipt er al een goudvink tussen, 
de dienaar ben ik van de mussen. 

(Beestenzuil laat-romaanse zuil, met op de schacht monsters, vaak in gevecht met mensen, gebeeldhouwd, 

om inSouillacenMoissac) 

Het hoogtepunt van de concertenreeks 
wordt ongetwijfeld de wereldpremière 
van het Karel V Oratorium op donderdag 
24 februari, precies de geboortedag van 
de moeilijk te vatten en controversiële 
vorst. Niemand minder dan de internatio
naal gewaardeerde Dirk Brosse compo
neerde speciaal voor het Keizer Kareljaar 
het oratorium. De veelzijdige, maar ook 
eigenzinnige hedendaagse componist ver
haalt met zang en muziek het woelige 
leven van de renaissancevorst, de twijfels 
en kwellingen van een kwetsbaar mens. 
Het libretto werd geschreven door Elie 

Saegeman en is los van de lyrische delen 
en aria's op historische gegevens geba
seerd. Eén van de vier gerenommeerde 
zangers is de contra-tenor Derek Lee 

Ragin, vertolker van Farinelli in de gelijk
namige film. Hij wordt bijgestaan door 
Anne Cambier (sopraan), Guy de Mey 

(tenor), Dirk Snellings (bas) en het 
Vlaams Radio Orkest en Kamerkoor. 

Patricia Kaas op vrijdag 18 febru

ari en Ray Charles op zaterdag 19 

februari, telkens om 21.u. in het 

Kuipke in Gent, Citadelpark Gent. 

Voor tickets, bel: 09/242.81.54. De 

wereldpremière van het Karel V 

Oratorium vindt plaats op donderdag 

24 februari om 20 u.30. in het Kuipke, 

Citadelpark Gent. Voor tickets, bel: 

09/242.81.54. 

28ste John 
Flanders Priis 
Al voor de 285te keer organiseert uitge
verij Averbode haar John Flanóers Prijs. 
Deze prijs is weggelegd voor de auteur 
van een onuitgegeven (!) boeiend ver
haal voor kinderen vanaf 10 jaar Aan de 
prijs is een geldbedrag verbonden van 
50.000 fr, naast de gewone bezoldiging 
die de auteur krijgt wanneer het verhaal 
wordt uitgegeven in de reeks Vlaamse 
Filmpjes. Inzendingen mogen maximaal 
35.000 karakters (spaties inbegrepen) 
bedragen en dienen te worden ingediend 
onder een schuilnaam, zodat de identi
teit van de auteur geheim blijft. De ver
halen dienen uiterlijk op 1 mei 2000 
(datum poststempel) binnen te zijn. 

Meer info en wedstrijdreglement: 
John Flanders Prijs 2000, Uitgeverij 
Averbode, VF-redactie, Abdijstraat 1, 
3271 Averbode. 
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Pagatzautunduagoienengoa 

• MENGELWERK • 

Men moet geen Spanjaard zijn om te weten 
dat in het land nnjiian Carlos de Borbón 

y Borbón zowat de helft van de bewoners 
Garcia of Gonzalez heet Vandaar waar
schijnlijk de gewoonte ook de famdienaam 
langs moederszijde te gebruiken om vergis
singen te vermijden Omdat Spanjaarden 
vaak een dubbele voornaam hebben kan 
het behoorhjk indrukwekkend klinken 
Maria delPuy Gonzalez de la Cruz is mis
schien gewoon de bakkersvrouw van om 
de hoek 

In Baskenland, met zijn twee Jezuïeten, 
heten de zonen ofwel Imki, Ignacto, Inigo 

(naar Ignatius van Loyola) ofwel Xabter, 

Javier, Javt (naar Franciscus Xaverius) 

Drie dagen nadat Franco aan de macht 
kwam, werden Baskische voornamen bij 
decreet verboden Enkele Baskische maag
den als Ardnzazu, laar of Begom bleven 
gespaard, Irache, Idoya en Arrate werden 
gedoogd, hoewel Door er Maria vóór te 
zetten werden ze verspaanst Na de dood 
van de caudillo viel alles weer heel lang
zaam in de plooi en na de ontkerstemng, 
bij de linkse onafliankelijkheidsstnjders, 

kwamen er zeUs namen als ibai (nvier) en 
arkaitz (rots) Nu moet je met meer schrik
ken van een naam als Iraultza, revolutie' 
90% van de Baskische familienamen verwij
zen naar de plaats van herkomst Omdat 
voor een Bask het geboortehuis ('etxea') 
heilig is wijzen de meeste namen dan ook 
naar dat huis en/of naar de plaats waar het 
zich bevindt en dat is in dit Pyreneeenland 
nogal eens tegen een berg, m een valei, bij 
een nvier of een weiland Veel namen be
ginnen dan ook met 'eDce-' of eindigen op 
'-txea' of het verspaanste 'chea' Enkele 
voorbeelden 

Goikoetxea (Van) Het hoogste huis 
Etxebema of Echeverria (Van) Het meuwe 
huis. (zie Domela Nieuwenhuts) Lag dat 
meuwe huis op een berg (mendi) dan heet
te de bewoner al vlug Mendiechebema 

In het groene Baskenland verwijzen ook 
veel namen naar bomen of planten (zie Van 

der Eist, oiHaegdoren) 

Een naam als Pagatzautunduagoienengoa 

staat dan wel in de 'Nomenclatuur van 
Baskische namen' van de Koninklijke 
Academie voor de Baskische Taal vermeld, 

maar je zal hem tevergeefs in een telefoon
boek vinden 

Opvallend is dat 55% van de bewoners van 
Euskalhema géén enkele Baskische familie
naam draagt terwijl m Spanje op z'n minst 
10% van de bevolking minstens één 
Baskische familienaam heeft, zelfe in de 
meest zuidehjke provincies (zie bi| ons de 
Vlammg Anciaux en de Waalse Onkehnx) 

De naam Eznam is ongetwijfeld zeer oud 
De Basken wisten reeds melk te koken 
vooraleer het gebruik van ijzer bestond In 
een houten schaal vol melk werd een gloei
end hete steen gelegd. Eznarri komt van 
esne (melk) en van (h)arn (steen) 
Juan José Zearreta Ungoitialdekozea, di

recteur van de Komnkhjke Academie voor 
de Baskische Taal, werd ooit 's nachts door 
mannen van de Guardia Civil tegengehou
den Toen ze op hun lijst van verdachten 
zijn naam zochten, zuchtte de hoogste m 
bevel „Welke onginele familienamen hebt 
u' De eerste eindigt op ETA, om over de 
tweede nog maar te zwijgen " Die kon hij 
met eens uitspreken 

Jan Maas 

" Info: 'ApeUidos Vascos' van Luis 

Michelena, in bet artikel Juntos y 

Revueltos (El Pais, 5 juli '98) en over 

Baskische voornamen (ElDario Vasco, 

12 juli '99). 

Baskische 
namen 
zUn zeer 
eenvoudig, 
voor wie ze 
verstaati 
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H O O F D B R E K E R 
Opgave 2 

Horizontaal 

1 Dit familielid is met moe (2) 

5 Transparant drankje (7) 

8 Noot (2) 

10 Fnesejongensnaam (4) 

12 Dochter van Felix Timmermans (3) 

13 Actualiteitenprogramma op de 

VRT (7) 

15 'Zing veclit, liuil, bid werken 

bewonder" (4) 

16 Jorunn, Nathalie en Annelies vor

men een heerlijk zangtrio (4) 

18 Electnc Light Orchestra (3) 

19 Italiaanse liefde (5) 

21 Samenzwenng (7) 

22 't Is met prettig als Je daar uit ge 

stuurd wondt (4) 

23 Zo staat het Vlaamse heir immer (3) 

25 Kan gevaarlijk wapen zijn (3) 

26 Deze film betekende met alleen de 

doorbraak van hoofdrolspeler Dustin 

maar ook van de muziek van Paul en 

Art (3,8) 

27 Vele renners zijn er met vies van (3) 

29 Je blijft er beter altijd bij (3) 

32 Tennisbeker voor landenploegen (5) 

53 Wereldoorlog (2) 

35 Geep (6) 

37 Deze knol is duidelijk niet meer 

vers (8) 

41 Als er vroeger zo'n boot uit het 

Noorden kwam, ging iedereen lopen (4) 

42 Ondergrondse opslagplaats voor 

raketten (4) 

45 HIJ heeft altijd het laatste woord (4) 

46 Tekening op koperen plaat (3) 

47 Tweetal (3) 

48 Morgen doet men het gratis (7) 

49 De VU heeft een nieuwe (10) 

51 Kwaliteitsweekblad (2) 

53 Spaans goud (3) 

54 Deze kozijnen zijn er naast (5) 

56 Om in te kaderen behalve bij ver 

kiezingen (4) 

57 De hele hoeveelheid aanduidend (2) 

58 Zonnegod (2) 

60 Achter (2) 

61 Nota bene (2) 

62 Naar gevolg (6) 

64 strijdperk (5) 

68 Het loopt er gemakkelijk van af (5,5) 

69 Deze vrouw is een troef voor de 

vu (3) 
70 Autohospitaal (6) 

Verticaal 

1 Men zou kunnen zeggen dat dit 

paard zeer ernstig gekwetst is (8) 

2 Spaanse meisjesnaam (3) 

3 Voornaam van Vlaams minister (5) 

4 Zou deze bokser vleugels hebben^ 

(12) 

5 De laatste Vlaamse is bijlange na 

nog met ingewilligd (3) 

6 Mast (2) 

7 Deze keizer was werkeiyk een stripfi

guur (4) 

8 Mooi' zoals De Croo het zegt (5) 

9 Hij (2) 

11 NaChnstus(2) 

14 ledere, elke (4) 

16 Schots meer (4) 

17 Slede (2) 
20 Paar (4) 

21 Vereniging (4) 

24 Tot, bij (2) 

26 Zonder dit kan de wedstrijd met 

beginnen (4) 

27 Futunstisch museum in Eindhoven 

dat tot het verleden behoort (7) 

28 3,1416 (2) 
30 Toiffelspeunder (8) 

31 Zo'n baard wordt met alleen door 

mannen gedragen (3) 

34 Rondom (6) 

36 In deze Antwerpse gemeente eten 

onze Oosterburen (5) 

38 Cnekse knjgsheld, of is het ge 

woon Urbanus' (6) 

39 Als het volk dat begint te doen, 

dreigt de revolutie' (6) 

40 "Bijna maar ik denk dat ze weldra 

zal komen" (5) 

45 Verbeterd Esperanto (5) 

44 Als je goed luistert ben je één en al 

(3) 

48 Engelse titel (3) 

49 Oudstnjders (6) 

50 In dit deel van een huls worden 

hoge snelheden bereikt (6) 
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52 'Kom dat tegen'" zei de kapitein van 

de Titanic (6) 

55 Dikwijls slaap (4) 

57 Paling (3) 

59 Deze meisjesnaam komt altijd nadien 

(4) 

63 tógproduct (2) 

65 De eerste letter van de twee woor

den waannee Obelix de Romeinen om

schreef (2) 

66 Ons landeke was bij de eerste zes (3) 

67 Bloeiwijze (5) 

Oplossing opgave 1 
Honzontaal 1 ballast 4 lel 7 Java 9 meer, 10 vaartuig, 11 os 13 Vic, 14 Sidonia 18 tra 19 
ge 20 smurf, 24 petroleum, 26 Noren, 28 on, 29 snavel, 30 lid, 32 EO, 33 Izegem 35 dreef 
39 Solo 40 Uer 43 onzedig 44 BN 45 or 46 Estland 48 Usland, 20 aak 
Verticaal 2 leeg 3 strovuur 4 lavastroom 5 Eva 6 Laakdal, 8 stengun 9 Mira 12 si, 15 Irtin 
16 iemand 17 lev 20 sneven 21 Mol 22 rek 23 FN 25 Est 27 bizon 30 Lisboa 31 del 32 
Ee, 34 golf, 36 rozijn 37 ezel, 38 fe, 40 Lola, 41 Irak. 32 Rode, 47 na 

Onze eerste hoofdbreker was een succesi Eén van de vele inzenders die alles juist had was PA 
Maetens uit de Otterstraat 11 te 9200 Dendermonde Hij/zij knjgt binnenkort een pnjs toegestuurd 

De uneflcaart met de oplossing van opgave 2 verwachten wU ten laatste op maamm 7 fe
bruari a.s. op ons adres: Barrlkadenpiein 12 te looo Brussel, veel plezier ermeei 



EAST IS EAST 

'East is east' is een Britse komedie van debuterend regisseur 

Damien O 'Donnell, gebaseerd op een scenario van Ayub Khan-Din. 

De film was tijdens de feestdagen in Londen de 'talk of the toum'. 

De prent speelt zich af in 1971 in Salford (bij Manchester). De 

Pakistaanse familie Kban vormt het middelpunt, met als middel-

puntvliegende kracht George, de ouwe baas, die zijn zes zonen en 

één dochter regeert met ijzeren hand. Saleem studeert maar zou 

liever artiest zijn, Meenah is een held in het straatvoetbal en de 

knappe Tariq knuffelt graag de mooie, blonde Stella. 

Het Engels wat de zonen praten is duidelijk van de streek en ze 

NIEUW IN DE BIOS 
hebben een gloeiende hekel aan de lessen Arabisch in de plaatse

lijke moskee, terwijl onreine worstjes en ham hun lievelingskost

je zijn. Tenminste: wanneer pa niet in de buurt is! De drijfveren 

van pa zijn echt onbegrijpelijk, want hij is reeds meer dan vijfen

twintigjaar getrouwd met een door en door Engelse bloem van 

een vrouw, met wie hij een typisch Britse 'fish-and-chips'-zaak uit

baat. Natuurlijk loopt niet alles zoals de ouwe George het zou 

willen. Als zijn oudste zoon Nazir de voor hem uitgekozen bruid 

aan het altaar laat staan en thuis wegloopt, begrijpt George dat 

de traditionele waarden waarvan hijzo'n fervent aanhanger is. 

het bij zijn gezin steeds minder gaan doen. Maar toch blijft hij 

volharden. Om zijn greep nog te verhogen, zal bijzijn zonen Tariq 

en Abdul uithuwelijken aan de dochters van een traditionele 

familie uit het nabije Bradford, waar erg veel Pakistani wonen en 

waar de sociale controle ervoor zorgt dat de 'oude waarden' in 

ere worden gehouden. Ma staat daar steeds tussenin, tegelijk loy

aal met haar kinderen en haar echtgenoot. 

'East is east' is zeker géén sociaal drama, maar eerder een tijds

beeld en een niet altijd even politiek correcte komedie. De film is 

evenwel met zoveel mildheid gemaakt, datje een kniesoor moet 

zijn om daar van wakker te liggen. Puike acteerprestaties. (***) 

WUlem Sneer 

• MEDIA • 

'<^=>' The Net Computeranalyste Angela Bennett krijgt 
van een collega uit San Francisco een diskette toege
stuurd met een nieuw internet-zoekprogramma. Tot haar 
verbazing krijgt ze met de diskette toegang tot zeer ver
trouwelijke overheidsinformatie Amerikaanse thriller van 
irwin Winkler uit 1995. Met Sandra Bullock, Jeremy 
Northram en Diane Baker. Zat. 29 Jan., VT4 om 21 u. 

^ = ^ ^ Inside Amerikaans gevangenisdrama van Arthur 
Penn uit 1996, met Eric Stoltz, NIgél Hawthorne en Louis 
Cossett Jr. Strydom, een idealistische professor, wordt 
beschuldigd van samenzwering nadat hij In Zimbabwe een 
concert bijwoonde van Amnesty International. HIJ belandt 
in de gevangenis en de geheime politie moet ervoor zor
gen dat hij 'bekent'... Maan. 31 Jan., Ned. 2 om 20u.32 

^'^s^ Choices of the Heart Biografische TV-film over 
Jean Donovan (Melissa Gilbert), een Jonge Amerikaanse 
missiezuster die in El Salvador werkte temidden van de 
annoede en de politieke strijd. Ze keerde nooit terug naar 
haar vaderland en werd in december '80 samen met drie 
andere nonnen vermoord Dlns. 1 feb., Ned. 1 om 23U.03 

^srsi^ Den Coda VlUan in Zweden anno 1909 heerst 
sociale beroenng. Een arme theologle-student maakt In 
Upsala kennis met Anna, een meisje uit de bourgeoisie dat 
verpleegster wil worden. Het komt tot een relatie en 
ondanks de tekenkanting van haar ouders trouwen ze. 
Zweedse familiekroniek van Bllle August, in 1991 in 
Cannes bekroond met de Gouden Palm. Woens. 2 feb.. 
Canvas om 20u.55 

Michelle Pfeiffer 
en Michael Caine In 
'Sweet Liberty', 
zon. 30 jan., VTM 
om 15U.10 

=̂s==v Captive Wanneer de schatrijke Sal haar ten 
huwelijk vraagt, gaat voor topmodel Sam Hoffman een 
droom in vervulling Een droom die meteen wordt ver
stoord, want nog op de huwelijksdag zelf wordt Sal ver
moord. Amerikaanse misdaadfilm van Roger Cardinal uit 
1998, met Erika Eleniak, Michael Ironside en Noel Burton. 
Don. 3 feb.. Kanaal 2 om 20u.55 

•̂̂ s==v Guarding Tess Tess Carlisle, een koppige en gril
lige weduwe van de president van de VS verblijft in een 
slaperig stadje In Ohio, waar ze wordt beschermd door 
een stelletje bodyguards Hun chef, de ambitieuze Doug 
Chesnic, heeft er na drie Jaar schoon genoeg van en 
keert naar Washington terug, waar hiJ een meer uitda
gende opdacht hoopt te krijgen. Maar Tess verzoekt de 
president persoonlijk om haar lievellngsbeschermengel 
terug te sturen Amerikaanse komedie van Hugh Wilson 
uit 1995, met Shirley MacLalne en Nicolas Cage. Vrij. 4 
feb.,TVlom2lu.45 

Het eerste onderwerp van 'TVó' was voor 
ons meteen de zwaarste dobber. LukAlloo 

achtte het immers gezond om ons al van 
bij het begin te confronteren met 
Ingeborg, een dame waarvan wij - en we 
weten: dat is niet mooi van ons - hele 
enge aandoeningen van krijgen in de 
streek van ons netvlies. De zelfingenomen 
zelfeekerheid was met huzi Arthur aanwe
zig in de showbizzschooi om er een ant
woord te vinden op de vraag 'Hoe word ik 
een Bekende Vlaming?'. Bij ons voor de 
buis wordt meestal de vraag gesteld: 'Hoe 
geraak ik ervan af?', maar dit geheel terzij
de. 

Een eerste keer lachen konden we toen de 
presentator, verkleed als de indiaan Crazy 

Horse de welgevormde dames van het 
gelijknamige Parijse cabaret aan de kijker 

opgebruikt. Alloo had al een hele tijd 'per
soonlijke' vragen zitten stellen en aan de 
ruigste aller BV's vroeg hij wat hij deed 
wanneer hij klaarkwam. „Ik weet het niet, 
maar 't schijnt iets verschrikkelijks te zijn" 
antwoordde hij. Even later kondigde een 
VTM-miss 'Het schaduwkabinet' aan als 
een programma dat zowel een politieke 
achteruit- als een vooruitkijkspiegel bood. 
Het was al laat en we hadden toch al geen 
zin meer om te werken. Wie het gezien 
heeft, mag ons laten weten hoe dat werkt, 
zo'n vooruitkijkspiegel. 

DE GROTE PRIJS BP 
Sinds geruime tijd stemmen wij op vrij
dagavond af op 'De Grote Prijs Bart 
Peeters', een 'Ontdek de ster' van de bete
re soort en met een groot 'Droomfabriek'-

Natuurlijk keek 
u ook! 

De week In beeld, woensdag 19 t.e.m. zondag 23 Januari 2000 

voorstelde. En waar gaan naaktdanseres-
sen dan naar kijken? Nazr Manneken Pis! 

Waar wij vooral naar uitkeken was Alloos 
optreden in VU-kringen. Ook tijdens de 
bekendmaking van de uitslag van de VU-
voorzittersverkiezing maakten hij en zijn 
gezellen de buurt immers onveilig. Alloo 
liep rond met een mengtafel, waarmee hij 
de aanwezigen wilde testen op hun VU-
gehalte. Een erg prettige vondst die voor
al met VTM-joumalist Chris Michel voor 
een hilarisch moment zorgde. Alloo 
onderwierp ook hem aan een test en 
kwam tot het besluit dat Michel zonder 
twijfel een VU'er pur sang was. Michels 
gezicht kreeg alle kleuren van de regen
boog - geen geel - en de man wist zich 
helemaal geen houding meer te geven. Je 
kan van Michel veel zeggen, maar niet dat 
hij veel gevoel voor humor heeft. Jammer. 
'TVÓ' kabbelde rustig verder en kende een 
goede afeluiter met Alloos bezoek bij de 
het gala rond de 'Sportpersoonlijkheid 
van het jaar' van TVl. Daar stootte hij al 
onmiddeUijk op de onvermijdelijke Jan 

Hoet. Hoewel, 'onvermijdelijk': de meer 
interessante BV's - en Hoet is televisiege-
niek - worden tegenwoordig zowat overal 
opgevoerd en dat is niet meer in eerste 
instantie te wijten aan de commerciëlen 
uit Vilvoorde. 'Koppen', 'Ter Zake', 'De 
laatste show', 'Zinzen', 'De zevende dag', 
'Alleen op de wereld', 'Man bijt hond', ... 
De VRT is goed op weg om de kijker van 
het scherm te praten. 
Uitgesmeten werd er in 'TV6' met Sergio, 

TVl's nieuwste goudhaantje waarvan we 
hopen dat hij niet op al te korte tijd wordt 

gehalte, al was het maar omdat de presen
tator ook de droge commentaar levert bij 
de filmpjes die de kandidaten moeten 
voorstellen. Ook hier dook Sergio - „half 
mens, half beer" - op: hij mocht zetelen 
in de jury. In de vorige aflevering van deze 
Grote Prijs mochten we nog kennis 
nemen van ene Alain Hubert die een 
glansprestatie neerzette in het imiteren 
van Bert Anciaux. Dit keer waren het 
vooral muzikale acts waarvan wij het uit
stekende Les petites frappes zullen ont
houden. Inpikkend op de vernieuwde 
belangstelling voor percussie brachten zij 
een leuke trommelopvoering. Dat ze het 
uiteindelijk niet haalden lag dan weer aan 
de televoting, waarmee de supporters van 
deze of gene kandidaat het voor het zeg
gen hebben. 

'De Grote Prijs Bart Peeters' geeft een aan
genaam beeld over datgene waarmee 
mensen in hun vrije tijd zoal bezig zijn. 
Weinigen zullen doorbreken, maar echt 
jammer vinden wij dat niet. Het program
ma toont aan dat er in Vlaanderen ook 
nog mensen wonen die een relatief nor
maal sociaal leven hebben en hun vrije 
tijd op een zinvolle manier kunnen inkle
den. 

WEL GEZEIK 
Voor Jambers Magazine' zijn deze kandi
daten ook al ongeschikt en dat is wel 
degelijk een compliment. Van de 'sexueel 
perversen' die hij ons vorige week voor
schotelde hebben wij - overwerk, weet u 
wel - alleen de man met de grote blaas 
meegepikt. Uit pure schaamte en walging 

Sergio maakt het mooie weer bij TVl 

hebben wij de bijdrage niet uitgekeken. 
Gelukkig, zo bleek uit de verhalen achter
af, want de kijker kreeg alles over zich 
heen. Tenminste: vanop het scherm. De 
piassekser (of hoe noem je zo iemand?) 
van dienst had schijnbaar nog een soort 
bezoekrecht voor zijn kinderen en - wij 
zijn hoegenaamd niet de meest conserva
tieve van de hoop - mogelijk zou het geen 
slechte zaak zijn om daarover eens na te 
denken. Uit liefde en voorzorg voor het 
kind. Een maatschappij moet keuzes dur
ven maken en zolang we niet aüemaal al 
plassend naar bed gaan, Ujkt het ons beter 
de kinderen tegen (de roddels over) hun 
vreemde vader in bescherming te nemen. 

MOLLEN VANGEN 
Roddels en geruchten zijn er sinds kort 
ook weer op de zondagavond van TVl, 
waar een nieuwe reeks van 'De Mol' is 
gestart. De komende acht weken zal de 
geschreven pers ons weer trachten mee te 
slepen in wat zij blijkbaar ervaart als een 
belangrijk gebeuren. De dagboeken van 
vorige 'De Mol'-deelnemers en de over
peinzingen over wie het nu wel en wie het 
nu niet is moeten de oplage op peil hou
den. Nieuws wordt gemaakt. 
Wie de Nederlandse versie heeft gezien, 
kan wel niet anders dan vaststellen dat de 
jongens van Woestijnvis veel verzorgder 
werk afleveren. Bij onze noorderburen 
was er, door montage en muziekkeuze, 
nooit een soort van dreiging aanwezig en 
het is juist dat wat zo'n programma onder
scheidt van pakweg 'Vlaanderen vakantie
land'. Ofschoon de afloop ons eigenlijk 
niet interesseert zullen we toch bUjven kij
ken: omdat het goede televisie is. En daar 
kan je niet blind voor zijn. 

Krik 

27 januari 2000 



Ierland 
In WIJ (20jan. jl. - 'Verraad, vrijheid en complicaties') een 
bespreking van 'Verlossing', een boek door Leon Uris, gele
zen, 
Reeds vele decennia zijn tal van Vlamingen 'bezeten' door 
Ierland, zijn volk en zijn geschiedenis. Een geschiedenis die 
parallel loopt met onze Vlaamse geschiedenis. Een boel
end verhaal waarover nog steeds het laatste woord niet 
werd gesproken/geschreven. 
Vele toeristen bezoeken jaarlijks dit groene eiland, dat een 

bron Is van rust, groen, sfeer, plezier, gemoedelijkheid, 
trollen en feeën, magie... 
Verleden jaar werd op 17 maart (St.-Patricksday) door 15 
enthousiaste leriand-liefhebbers een VZW Vlaanderen-
lerland opgericht Een Vlaamse ondertoon is op iedere ver
gadering steeds aanwezig en enkele bestuursleden zijn 
VU-iid. Zo kan ik vermelden dat de ondervoorzitster van 
VU-Roeseiare, Linda Vandewijnckele, bestuurslid is van 
deze vzw, net als Gaston Pynket. 

Ondergetekende, eveneens VU-lld, fungeert als onder
voorzitter 
Inlichtingen over de vzw kunnen dan ook steeds op ver
meld adres bekomen worden. 

Bart Depestel sr., 
Tomooistraat 8 
8800 Roeselare 

• WEDERWOORD • 

Statuut 
kunstenaar 
De jongste weken is er naar aanleiding van 
een studie van de federale regering een 
enquête verspreid onder de kunste
naars/artiesten uit alle mogelijke sectoren. 
Na al die jaren zijn wij dan ook verheugd dat 
er eindelijk een initiatief vanuit de overheid 
komt. 

Nu blijkt dat er veel artiesten (zangers) van 
deze enquête niets afweten en ze dus niet 
hebben gekregen. Ik vraag mij dan af op 
welke basis de aangeschreven artiesten gese
lecteerd zijn. 

Een tweede probleem is de moeilijkheids
graad van de enquête, artiesten zijn al van 
nature uit geen administratieve helden en 
daar zou de overheid toch rekening moeten 
mee houden. Nu is de enquête enkel voor 
iemand met een boekhoudersdiploma. 
Tot overmaat van ramp kregen de betrokke
nen exact veertien dagen de tijd om deze 
ingewikkelde vragenlijst in te vullen. Gezien 
juist de moeilijkheidsgraad van deze enquê
te moeten we ons toch de vraag stellen in 
welke mate ze relevant zal zijn. Zal deze 
enquête beschouwd kunnen worden als een 
beeld van de realiteit rond het inkomen, sta
tuut en het sociaal profiel van de artiest als 
nauwelijks 20 procent van de artiesten er 
aan hebben meegewerkt? 
Het lijkt ons overduidelijk dat deze enquête 
slechts waarde krijgt als ze toegankelijker 
wordt opgesteld en ze efiectief door een 
groot deel van de artiesten kan worden inge
vuld. We wachten nu al zo lang op een 
oplossing voor dit probleem, laat ons dan 
niet overhaast te werk gaan en zeker geen 
verkeerde besluiten nemen. Trouwens één 
statuut voor alle kunstenaars lijkt mij echt 
niet haalbaar gezien de vergankeUjkheid van 
sommigen en de kwetsbaarheid van ande
ren. 

Margriet Hermans, 
Vlaams Volksvertegenwoordiger ID21 

Pleisters 
Het editoriaal (WIJ, 20 jan. jl. - 'Les en bood
schap') gelezen, vooral het zinnetje 
„iemand die reeds gekneusd is door de poli
tieke praktijk" is me opgevallen. Zijn het 
niet uitgerekend dokters die voor pleisters 
op houten en andere benen kunnen/moe
ten zorgen? 

W.V, 
Ninove 

Meerwaarde 
Een paar dagen geleden volgde ik op 
Eurosport een wedstrijd dansen, buiten het 
feit dat de paren er allemaal bijzonder fraai 
en luchtig gekleed uitzagen viel mij op dat 

er ook een koppel uit Schodand op de dans-
viocT meedraaide. 

Toen ik dan op het scorebord zag dat de 
dansers, Brown-Innes, uit dat 'land' aange
duid stonden onder hun vlag, de Schotse en 
niet de Britse, vroeg ik mij af waarom 
Vlaanderen en Wallonië, die op het vlak van 
autonomie even ver of misschien nog verder 
staan dan Schotland, ook niet onder hun 
vlaggen worden aangeduid? 
Dat zou voor deze bijna-onafhankelijke 
regio's in Europa toch een wereldwijde 
meerwaarde betekenen! 

Jan de Laet, 
Antwerpen 

Euthanasie 
Het debat over euthanasie gaat ervan uit dat 
de artsen niet (meer) te betrouwen zouden 
zijn om medisch te beslissen of het zin heeft 
een patiënt nog langer in leven te houden. 
Niet zo prettig vooruitzicht! (WIJ - 20 jan. jl. 
- 'Verzet euthanasievoorstel') 

De overheid misbruikt de bij het onwetende 
publiek goed aanslaande slagzin 'de mens is 
meester over eigen leven' maar feitelijk wil 
zij op een lugubere wijze met wetten de 
baas spelen over het leven van een mens. 
Het zet integendeel mensen tot zelfinoord 
en moord aan. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat de stijgen
de liefdeloosheid in deze jachtige en op geld 
beluste samenleving waarmee lijdende, ver
eenzaamde, vernederde en hun waardig
heid verliezende mensen omgeven worden 
een zeer belangrijk punt en oorzaak zijn 
waarom zij voortijdig van het leven willen 
scheiden. In veel gevallen ontstaat vraag 
voor naar voortijdige dood om de omgeving 
last te besparen. 

Voor psychologische begeleiding is er géén 
tijd en geld meer. De grondslag is het beleid 
van de overheid die de omstandigheden 
schept dat het zo ver kon komen. Ook wie 
het met de beste wil en uit Uefde voor zijn 
medemens nog anders zou willen kan het 
materieel gezien niet meer. Veel is onbetaal
baar geworden. 

WUly Degheldere, 
Brugge 

ETA-aanslaa 
Vrijdagmorgen om 8u.l0 maakte een bom
auto een einde aan het leven van Pedro 
Blanco Garcia, een luitenant-kolonel van het 
Spaanse leger. Meteen daarop ontplofte een 
tweede auto in de onmiddellijke omgeving. 
Dit laatste was zoveel als een handtekening 
van ETA. De wagen waarin de terroristen 
zichzelf en de springstof vervoerden moest 
verdwijnen om zo alle sporen uit te wissen. 
Zeggen dat minister Mayor Oreja nu had wat 
hij wilde, zou een te grote eer voor hem zijn. 

Twee dagen eerder verklaarde hij, op zijn 
gekende arrogante manier, dat „ETA zeker 
nog een aanslag zou plegen vóór de verkie
zingen van maart". 

President Aznar kwam meteen het volk kond 
doen hoe zelfverzekerd Spanje wel is. Juan 
José Ibarretxe, Lehendakari van het 
Baskische Volk, schortte onmiddellijk het 
regeringspact met Euskal Herritarrok op. 
Alsof zij het was die de aanslag gepleegd 
had! 

Het doorgaans goede 'Informe Semanal', de 
Spaanse tegenhanger van het VRT-program-
ma 'Panorama', wist zaterdagavond niet veel 
meer te brengen dan interviews met hysteri
sche buurtbewoners en een opsomming van 
de aansl^en die in de jongste jaren door 
ETA gepleegd werden. Over het 'Spaanse 
Probleem' (door Spanjaarden steeds maar 
het 'Baskisch Probleem' genoemd) geen 
woord. Het ei^te kregen we op onze eigen 
zenders, VRT en NOS en in de kranten van 
Groot-Bijgaarden: de onvermijdelijke Rob
bert Bosschart! Een Nederlander die zich 
met nationalisme inlaat! Bosschart begon op 
het einde van de zestiger jaren zijn carrière 
in Barcelona. Zijn Schnabbels getuigden 
van enige sympathie voor de Catalaanse 
eigenheid. Maar toen hij zijn werkterrein 
naar Madrid verlegde veranderde hij 
gewoon van mening... 

Ere wie ere toekomt; 'Het Belang van 
Limburg' bracht een verslagje met een dege
lijke geschiedkundige achtergrond. 
Twee dagen na de aansl^ mobiliseerde de 
Spaanse goegemeente in Madrid achter de 
kreet: 'ETA, no' Baskos, si'. Op kop van de 
manifestatie liepen de huidige en drie ex-
presidenten. Niemand van hen heeft ook 
maar jets bijgebracht aan de vrede. 
Mag de vraag gesteld worden hoe groot de 
•massa zou geweest zijn als ze de folteringen 
en de moord van Lasa en Zabala en van alle 
andere Baskische militanten op dezelfde 
manier op TV hadden uitgesmeerd? 

Jan Maas 

On Lhyj 
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Toen in 1998 de Zuid-Afrikaanse regering 
het Verenigd Koninkrijk verzocht om zich 
officieel te verontschuldigen voor de gru
welen door het Britse leger tijdens de 
Boerenooriog begaan, legden de Britten dit 
verzoek naast zich neer 
Maar in november 1999 erkende Elisabeth 

II, op een bijeenkomst van de Geme-
nebesüanden in Durban, de fouten van de 
toenmalige Britse regering en bood veront
schuldigingen aan. 

Tijdens de herdenkingsplechtigheid aan het 
Voortrekkersmonument in Pretoria sprak 
president Thabo Mbeki, opvolger van 
Nelson Mandela, tienduizenden Afiikaners 
toe. Hij huldigde de strijd van de Boeren 
tegen een wereldmacht met deze woorden: 
„Wij preken onze eerbied en bewondering 
uit voor hen, omdat zij de moed hadden op 
te staan tegen Goliath, ter verdediging van 
hun vrijheid." 

Wat was er toch mis met die Boe
renoorlogen? Honderd jaar en zoveel oor
logen later mag herinnerd worden aan een 
'regionaal conflia' dat ook op ons conti
nent emoties veroorzaakte. Tal van relicten 
uit die tijd zijn trouwens overgebleven: 
Baden Powell haalde er de inspiratie voor 
zijn scoutsbeweging, her en der rest nog 
een straatnaam en... 'Krüger', een eertijds 
gewaardeerde pils uit Eeklo. 

DE GROTE TREK 
De (tweede) Boerenoorlog begon in okto
ber 1899, nu ongeveer 100 jaar geleden. 
Om te begrijpen waarom en in welke 
omstandigheden die oorlog kon ontstaan 
overlopen wij in enkele data en feiten de 
geschiedenis. 

* In 1652 ontstond aan Kaap de Goede 
Hoop een eerste Nederlandse nederzetting 
onder leiding van de scheepsarts/«n van 

Riebeeck. De nederzetting stond onder 
gezag en ten behoeve van de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie, die er haar op 
Oost-Azië varende schepen van proviand, 
vooral groenten, voorzag. 

* In de 18de eeuw kwam de eerste trek naar 
het binnenland. Het vroegste daar gestichte 

D at Groot-Bnttanië het nog steeds moeilijk heeft met 

de Boerenoorlogen blijkt tot op vandaag. Beetje bij 

beetje bekent Londen er grove fouten te hebben begaan met 

verstrekkende gevolgen voor heel zuidelijk Afrika. Wat de 

oorzaken van dit conflict waren wordt in drie afleveringen 

uit de doeken. 

• UITSMIJTER • 

dorp heette Stellenbosch, naar gouverneur 
Van der Stel. Zijn zoon, die hem opvolgde, 
kwam in conflict met de binnenlanders die 
hij smalend 'Boeren' noemde. De naam 
bleef tot op vandaag om de blanke Afrikaner 
van Dietse taal en afkomst aan te duiden. 

* In 1795 landden de Engelsen aan de Kaap 
onder voorwendsel de Nederlandse bezit
tingen te beschermen tegen de Fransen. Na 
de val van Napoleon bevestigde het 
Congres van Wenen deze annexatie. Het 
Brits bestuur voerde een politiek van veren
gelsing: taalkundig en door Britse immigra
tie. 

* In 1834 kreeg de Kaapkolonie een wetge
vende raad, in 1854 een parlement en in 

gen. Anderen trokken onder leiding van 
Pretorius de Vaal over en stichtten er vier 
kleine Boerenrepublieken. Maar ook nu 
grepen de Britten in: Boeren, die zich ver
zetten, werden verslagen en Engeland 
annexeerde Oranje-Vrijstaat. 
* Tengevolge van de toestand in Europa 
(Russisch-Turkse oorlog) moest Engeland 
wat inbinden. Door de conventie van 
Sandrivier in januari 1852 en die van 
Bloemfontein in 1854 kregen respectieve
lijk Transvaal en Oranje-Vrijstaat hun onaf
hankelijkheid weer. De vier kleine staatjes 
over de Vaal (Transvaal) sloten zich aaneen, 
in de Zuid-Afrikaanse Republiek (ZAR). 
De Boeren waren nu over drie staten ver-

Goudkooits leidde 
tot Boerenoorlog 

1872 een eigen regering. De Boeren die de 
Britse plagerijen beu waren, organiseerden 
een uittocht naar niet-Brits gebied (de 
Grote Trek), naar het noorden en naar het 
oosten, waar Zoeloekoning Dingaan 

regeerde. In 1835 trokken ongeveer 14.000 
Boeren in machtige karavanen uit de 
Kaapkolonie weg. 

* In december 1838 kwam het tot een tref
fen tussen de Boeren en een sterk Zoeloe-
leger, nzdM Het Retief, die met Dingaan een 
koopcontract had afgesloten, vermoord 
werd. De Zoeloes leden grote verliezen. 
Deze Dingaandag wordt nog altijd als 
Geloftedag gevierd. 

* De eerste stad die de Boeren bouwden -
eigenlijk een groot barakkenkamp - werd 
Pietermaritzburg genoemd, naar Piet Retief 
en Gerrit Maritz. Een eerste Boerenrepu-
bliek ontstond. U23s Andreas Pretorius, die 
de strijd tegen Dingaan had geleid, moest 
algauw weer vertrekken omdat de Britten 
Natal tot hun gebied verklaarden en ieder
een in dat gebied Brits onderdaan. Om hier
aan te ontlopen gingen de Boeren zich tus
sen de Vaalrivier en de Oranjestroom vesti-

Door de vondst van diamanten en goud ontstonden vlug nieuwe centra, nier de marlet 

van Kimberiey (1888). 

spreid: in de Britse Kaapkolonie, in Oranje-
Vrijstaat en in de ZAR. Politiek baseerden de 
jonge republieken zich in belangrijke mate 
op de Amerikaanse grondwet, hoewel er 
onderling wel verschillen waren. Eco
nomisch was het leven hoofdzakelijk agra
risch, de economie autarkisch, er bestond 
geen invoer uit het buitenland: een uiterst 
zwakke economische basis dus. Ook de 
infrastrucmur moest nog gebouwd of uitge
bouwd worden. 

DIAMANT EN... 
Verandering zou er door toeval komen. In 
1866 ontdekte een boerenjongen op zijn 
'plaas' in het grensgebied tussen Oranje-
Vrijstaat en Grikswa-land glinsterende 
steentjes. Die zouden mede de loop van de 
verdere geschiedenis bepalen. De diamant-
velden werden zowel door Oranje-Vrijstaat 
en Transvaal als door de Grikswa- en 
Tswane-hoofdmarmen opgeëist. De Britse 
gouverneur van Natal wees als scheidsrech
ter en via een Grikswa-hoofdman het 
gebied aan de Kaapkolonie toe. 
Maar er kwam nog een andere factor bij: 
goud! Men vermoedde rijke goudvelden in 
Transvaal en daarom trachtte Engeland 
vanaf 1875 de Boerenrepublieken weer te 
onderwerpen. De omsingeling van die 
republieken was begonnen: Betsjoeanaland 
was al geannexeerd zodat de Boeren 
gescheiden waren van Duits Zuid-West-
Afrika. In het Oosten had Transvaal aan
spraak gemaakt op het gebied aan de 
Delegao-baai, nu Mozambique. De Franse 
president, als scheidsrechter aangesteld, 
wees het gebied toe aan Portugal, dat sterk 
onder Britse invloed stond. Zo was ook 
daar de weg naar de zee versperd. In het 
Noorden had Cecil Rhodes de basis gelegd 
voor Rhodesie, het huidige Zimbabwe. In 

1877 was het zo ver. De Britse gevolmach
tigde verklaarde de ZAR (Transvaal) tot een 
deel van het Britse koloniaal bezit en Britse 
troepen trokken Pretoria binnen. Zo begon 
de eerste Boerenoorlog. 

...GOUD 
Op 13 december 1880 kwam een nationale 
vergadering bijeen in Krügersdorp, beves
tigde het bestaan en de onafliankelijkheid 
van de republiek en vertrouwde de leiding 
toe aan Pretorius, Bzul Krüger enjoubert. 

Een legertje van 4.000 Boeren versloeg een 
aanzienlijke Britse strijdmacht op de 
Amajuba-berg. De Britse premier Gladstone 

zag de onhoudbaarheid van de toestand in 
en sloot met de Boeren op 3 augustus 1891 
het Verdrag van Pretoria. De ZAR bleef onaf
hankelijk maar voor buitenlandse betrek
kingen zou Engeland zorgen. Krüger wist 
echter de Britse greep los te maken, zodat 
ook op dat gebied de onafliankelijkheid ver
zekerd werd. 

Maar dan gebeurde iets dat de Britse land-
honger nog aanscherpte. De ontdekking 

Kaapstad, Jan 
van Riebeeck 
enzQn 

Vlaamse vrouw 
Maria van 
zelle. 
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van rijke goudvelden nabij Johannesburg 
trok heel wat gelukzoekers, vooral 
Engelsen, aan. Dit was een bedreiging voor 
het agrarische, traditionalistische en isola
tionistisch systeem van de Boeren
republieken. Cecil Rhodes, later premier 
van de Kaapkolonie, droomde van een Brits 
imperium van de Kaap tot Cairo. Hij had de 
de Beers Company gesticht voor de exploi
tatie van de diamantmijnen en ook een 
'Chartered Company' opgericht voor de 
gebieden ten Noorden en ten Westen van 
Transvaal. Die Company beschikte over een 
eigen militie. Rhodes liet met kerstmis 1895 
achthonderd man van die troep bijeenko
men te Mafeking. Onder leiding van dr 

Jameson zouden zij een aanval uitvoeren 
richting Johannesburg, met de steun van 
Britten in Transvaal zelf. Heel het legertje 
werd begin 1896 gevangengenomen bij 
Krügersdorp. Die mislukking was olie op 
het vuur bij de Britse oorlogspartij. 

JosVinks 
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