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WATERSNOOD 

D
e ellende door het nood
weer veroorzaakt drukt 
de mens met de neus op de 
Wciarheid dat tegen de ele

menten méiar weinig te doen 
valt. En hoe klein de sterveling 
is als de natuur zijn gangen gciat. 
Verleden week beefde de aarde 
in Japan en lieten duizenden 
mensen het leven, vandaag zit 
Europa met de voeten in het 
water. Deze en andere voor
vallen moeten voor lieden die 
meer dan ooit denken dat zij 
alles in hun greep hebben een 
les in bescheidenheid zijn. 

Voorkomen dat w^aterellende 
zich steeds maar blijft herhalen 
is ook een politiek gegeven. 
Want politici moeten door juiste 
beslissingen zorgen dat de be
volking van zoveel mogelijk el
lende gespaard blijft. Door o.m. 
te voorzien dat de gevolgen van 
rampen beperkt blijven en dat 
ze, eens ze onafwendbaar zijn, 
gepast bestreden worden. Dat 
daarbij een goedwerkende ad
ministratie nodig is spreekt voor 
zich. Wij denken hierbij aan de 
trage w^erking van rampenfond-

VU STELT VISIE OP NIEUV^E VLAAMSE 
RAAD VOOR 

TORENKRAAN 
EN TEKENTAFEL 
Op een nieuwjaars Lunch dinsdagmiddag stelde VU-voor-
zitter Anciaux de pers twee di^kussieteksten ter be
schikking. De WIJ-redaktie kon deze persLunch van de 
Volksunie niet bijwonen vermits zij dan, zoals elke dinsdag, 
de handen vol heeft met de afwerking van WIJ en De 
Toekomst. Gelukkig was de VU-voorzltterzo vriendelijk de 
teksten voordien aan WIJ ter beschikking te stellen. Deze 
week kunt U de eerste tekst lezen, die handelt over de 
Vlaamse Raad die straks rechtstreeks verkozen wordt. In 
een volgende bijdrage brengen we de tweede diskussietekst, 
die n.a.v. de geplande herziening van het Verdrag van 
Maastricht in 1996 de plaats van Vlaanderen in Europa 
bespreekt. 

Na 165 jaar België, na 165 jaar 
verkiezing van een unitair Bel
gisch Parlement, staan we in dit 
verkiezingsjaar voor een his
torische mijlpaal. Voor het eerst 
zullen de Vlamingen een eigen 
souverein Parlement recht
streeks aanduiden. E^n Par-

sen. In een drang om steeds 
meer en meer gronden in te 
palmen heeft de mens nooit ge
aarzeld de natuur ge^veld aan te 
doen. In Nederland werd on
gebreideld land gevifonnen op 
de zee en de rivieren. Dat daar
voor gigantische inft^astruk-
tuurwerken nodig •waren heeft 
de mens nooit afgeschrikt, in
tegendeel hij hoopte daarmee 
zijn suprematie op de natuur te 
bewijzen. Natuurlijke waterre
servoirs die eeuw^enlang hun 
diensten hebben bewezen, wer
den opgeofferd ten bate van de 
industrie en de w^oningbouw. 
Binnenzeeën werden gedempt 
om woonruimten te kreëren 
voor mensen die steeds meer en 
meer naar de stad verlangden. 
De gevolgen van deze dras
tische verminkingen moesten 
ooit gevolgen hebben. Vandaag 
worden wij gekonfronteerd met 
een wateroverlast zoals deze 
zich vroeger haast nooit voor
deed. 

Watersnood als gevolg van in-
frastruktuurwerken is geen al
leenstaand geval, in andere sek
toren doen zich gelijkaardige 
problemen voor. Het zegt veel 
over de mens, hij wil steeds 
meer produceren, meer verbrui-

lement dat aan niemand, tenzij 
aan de kiezer, verantwoording 
is verschuldigd. 

De Volksunie is fier op deze 
realisatie. Nu 40 jaar geleden 
hebben haar stichters uitdruk
kelijk gesteld dat de Volksunie 
een demokratische partij is en 

ken, meer bezitten en beheer
sen. Ten koste van de natuur. 
Wanneer deze dan hard terug
slaat beseft de sterveling hoe 
nietig en hoe hulpeloos hij is, hij 
kan enkel toekijken en behel
pen. 

De waterproblemen leggen ook 
het gebrek aan internationale 
samenwerking bloot. Ingrepen 
en slordigheden in een bepaald 
land deinen over de grenzen uit. 
Nog zeer recent werd Europa 
met de neus op het gigantische 
atoomduikboot-probleem van 
de ex-USSR gedu-wd. De boten 
werden schaamteloos gedumpt 
en liggen mét hun gevaarUjke 
lading op de zeebodem te ver
kommeren en betekenen een 
gevaar voor de volksgezond
heid van een heel kontinent. En 
wat te zeggen over transporten 
met gevaarlijke produkten en 
dito afval over zee en langs de 
weg ? Deze onverantwoorde 
praktijken zijn even grote mis
drijven tegen de mensheid als 
om het even welke genocide. 
Ooit zullen zij voor ware ka-
tastrofen zorgen. 

Alleen langs politieke vveg kun
nen grensoverschrijdende pro
blemen worden beheerst. Daar-

Eindelijk 
een exclusief 
programma 
voor VU-ers 
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enkel de parlementaire demo-
kratie zou aanvaarden als mid
del om haar doelstellingen te 
bereiken. 

WIJ beschouw^en het nieuv^re 
Vljiamse Parlement als ons 
werk, als een stukje realisatie 
van de zelfbestuur-droom 
waarmee jonge Frontsoldaten 
ooit de loopgraven aan de IJzer 
verlieten. 

Een droom van zelfbestuur die 

voor is o.m. de Europese Unie 
een geschikt instrument. Zaken 
die landen niet alleen aankun
nen dienen in dat verband te 
worden geregeld. Dat sluit zeer 
goed aan bij het federalistische 
gedachtengoed dat de Volks
unie in Europa voorstaat. Op 
voorwaarde dat elke kleinere 
entiteit binnen de Unie kontrole 
kan blijven uitoefenen. 

De naamloze, loodzw^are struk-
tuur die Europa meer en meer 
aan het •worden is, is geen aan
spreekbare overheid. Daarom 
bhjft een regionaal gezag met 
een eigen parlement dat dicht 
bij de mensen staat onontbeer
lijk, een parlement dat tot de 
orde kan geroepen worden, ook 
•wanneer het internationaal te 
kort schiet. Een regionaal gezag 
dat het recht blijft hebben te 
oordelen over •wat goed en niet 
goed is voor zijn in^woners. Wat 
de regio niet aankan of niet 
wenst te behandelen wordt de 
taak van de Europese Unie. 

Zo blijft de Europese struktuur 
eenvoudiger en kan de regio 
zijn eigenheid ongeschonden 
bhjven behouden. 

Maurits Van Liedekerke 

innig verweven was met de diep 
pacifistische 'nooit-meer-oor-
log'-overtuiging en een strikt 
respekt en verdraagzaamheid 
voor de mening en uizichten 
van anderen. 

Vanaf 1995 zal Vlaanderen een 
echte 'staat' zijn. Geen staat in 
de enge 19de eeu^wse zin van 
het •woord, maar een heden
daagse staatkundige konstruk-
tie met een eigen grondgebied, 
een rechtstreeks verkozen par
lement, een regering en inter
nationale erkenning. 

De bezinning over •wat •we met 
deze nieu^we staat willen aan
vangen, hoe we deze prille au
tonomie moeten aanwenden 
voor een 'k^waliteits-Vlaande-
ren', is voor de Volksunie niet 
nieuw. Altijd hebben •wij ons als 
demokratische Vlaams-natio
nalisten opgeworpen als de ver
dedigers van een 'beter Vlaan
deren'. Nooit ging het ons al
leen maar om de nieu^ve struk-
turen, om de bakstenen op zich. 
Altijd vonden •we dat de af
werking en de inrichting van 
het nieu^we Vlaamse huis min
stens even belangrijk was als de 
ru^wbou^w ervan. Vandaar de 
sociale bewogenheid, het plu
ralisme, het rechtvaardigheids
gevoelen en het pacifisme van 
de Vlaams-nationalisten. 

De nieuwe Vlaamse Raad is 
zowel de torenkraan die dien
stig moet zijn bij de verdere 
afwerking van ons Vlaamse 
huis als de tekentafel •waarop 
de binnenhuisinrichting dient 
ontworpen te •worden. In de 
Vlaamse Raad moet het 
zwaartepunt van het politieke 
gebeuren verankerd -worden. 

fLee<> verder blz. 5) 
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DOORDEWEEKS 
• Britse joernalisten stel
den proefondervindelijk 
vast dat de veiligheidsvoor
schriften voor het gebruik 
van de Kanaaltunnel 
z^vaar met de voeten ge
treden worden. Een bijge
haalde expert in terroris
mebestrijding besloot dat 
zowel aan Franse als aan 
Britse zijde de veiligheids
maatregelen nagenoeg on
bestaande zijn. 

I De Vlaamse Raadsleden 
namen donderdag jl. op ini
tiatief van Agalev-fraktie-
leider J o s Geysels en ge
steund door z'n kollega's 
van CVP, SP, V L D en VU 
een symbolische minuut 
stilte in achting ter nage
dachtenis van de nazi-ter-
reur. Het Vlaams Blok, dat 
over het initiatief niet ge
raadpleegd w^as, sloot zich 
erbij aan, "uit respekt voor 
allen die slachtoffers wer
den van een genocide, waar 
ook ter wereld". 

• E^n Belgisch-Duits me
taalbedrijf heeft interesse 
om zich te vestigen op de 
Boelwerf. Het bedrijf wil 
er ondergrondse tanks bou-
w^en voor de privé-sektor 
en voor de industrie. N a 
aanpassingsinvesteringen 
zouden er binnen een pe
riode van zes maanden tot 
één jaar minstens duizend 
arbeiders tewerkgesteld 
kunnen worden. Na drie 
jaar worden 2.600 jobs in 
het vooruitzicht gesteld. 
Boel telt vandaag nog elf
honderd werknemers. 

• Wat dacht U van vol
gende natrap: „Ik moet vadt-
dteUen dat ik tijderu de voorbije 
honderd doffen CVP meer 
warmte en ontvankelijkheid 
heb ervaren dan in die tUnjaar 
AgaUv damen." De uitspraak 
is van Paul Stoet), die on
langs naar de kristelijke 
pau1:ij overliep. 

• Als er dit jaar geen nu
merus clausus komt, wei
gert het artsensyndikaat 
van dr. Beckers deel te ne
men aan de verkiezingen 
van de artsenvertegen
woordigers en sluit hij geen 
akkoorden meer met de zie
kenfondsen. 

• Zeker is het nog niet, 
maar Griekse archeologen 
geloven dat ze het graf van 
Alexander de Gro te ge
vonden hebben in Siwa, 
een Egyptisch plaatsje dat 
ongeveer 550 kilometer van 
Alexandrië ligt. 

• Twee Brusselse kabel
maatschappijen haalden 
Nederland 3 van de kabel 
in ruil voor Ka 2. Maar dat 
is niet naar de zin van de 
duizenden Nederlanders 
die in Brussel wonen. Ook 
de Vlaamse Brusselsiars 
protesteerden. Een aantal 
studenten aan de VUB 
startte een handtekenin-
genaktie. De SP-fraktie in 
de Brusselse Raad kon
digde aan minister-presi
dent Picqué hierover te in-
terpelleren. 

TOBBACK 
De Socialistische Partij ver
koos op een tweedaags kon-
gres in Gent haar voorzitter 
Loui) Tobback tot voorzitter. 
De SP-voorzit ter was de enige 
kandidaat voor het voorzit
terschap en kreeg 88% van de 
stemmen achter zijn naam. 

Tobback kondigde aan dat hij 
als voorzitter zal opstappen 
als de SP bij de komende ver
kiezingen geen 20% van de 
stemmen haalt, en -wanneer hij 
er niet in zou slagen om de SP 
in de volgende federale en 
Vlaamse regeringen te lood
sen. De enige par tner die Tob
back in die regeringen duldt, 
zijn de kris tendemokraten. 
O p federaal niveau wil de SP-
voorzit ter-senator-burge-
meester-minister van Staat 
slechts één man: Jean -Luc 
Dehaene. 

O p langere termijn riep de 
Leuvenaar zijn achterban op 
om het initiatief te steunen 
van VU-eresenator Mauritd 
Coppieteré om een progressieve 
eenheid te vormen met SP, 
Agalev, VU en de vakbon
den. 

TAALDEKREET 
Waar gaat het naar toe •wan
neer zelfs Vlaamse overheids
instellingen in hun kontakten 
met andere overheden en bur
gers geen Neder lands gebrui-

O p 21 januari jl. verscheen er 
een Engelstalige personeels
advertentie van de Vlaanue 
Dien^tt voor Arbeid<)bemi2deling 
(VDAB) voor kaderpersoneel 
voor een Koreaans bedrijf in 
oprichting in Geel. Vorig jciar 
werd er nochtans in de 
Vlciamse Raad op initiatief van 
VU-fraktieleider Paul Van 
Grembergen een dekreet ge
stemd dat paal en perk 
trachtte te stellen aan de vloed 
van Engelstalige personeels
advertenties. He t ging om een 
uitbreiding van het dekreet-
Von de Zonde, dat de werk
gevers in Vlaanderen ver
plicht zich in het Nederlands 
tot hun werknemers te rich
ten. 

Ondanks dit dekreet staan de 
personeelsgidsen nog steeds 
bol van de niet-Nederlands-
talige (Engelse, maar ook 
Franse en een zeldzame 
Duitse) personeelsadverten
ties. En als nu zelfs de VDAB 
zich niet stoort aan de 
Vlêiamse dekreten, hoe kan 
men dan verwachten dat de 
Vlaamse werkgevers uit de 
privésektor zich eraan zouden 
houden? 

Paul Van Grembergen ver
klaarde aan de Gazet van Ant
werpen dat hij deze zaak ter 
sprake zal brengen in de 
Vlaamse Raad. De VU-er ge
looft eerder in het aanscher
pen van de taalgevoeligheid 
dan in een strengere sank-
tionering. Maar aU blijkt dat dit 
alled boter aan de galg blijft, dan 
redt er onj wellicht nieti) andere 
dan de dtraffen te verhogen. 

Een andere Vlaamse over
heidsinstelling die haar taal
gevoeligheid eens moet aan
scherpen is het Vlaanu Com-
muéariaat-Generaal voor het 
Toer'ume (VCGT) . Vlaams 

Blok-Europarlementslid 
Frank Vanhecke -wist beslag te 
leggen op een Engelstalige 
brief van het V C G T gericht 
aan een Nederlandse kommis
sievoorzitter van het Euro
pees Parlement. 

Als klap op de vuurpijl ver
meldde de brief het Franstalig 
adres van het EP, Riu Beiliard. 
Alle inspanningen van taal
gevoelige Vlaamsgezinden om 
het Nederlands als officiële 
EU-taal te behouden worden 
door dergelijke kapriolen van 
Vlaamse overheden op magis
trale wijze ondergraven. 

BRAND IN 
VOEREN 
De burgemeester van Bilzen, 
Vlaams VU-minister Johan 
Sauwend, en het Brandweer
korps van de gemeente zijn 
volgens Het Belang van Limburg 
bereid om een vooruitgescho
ven brandweerpost op te rich
ten in Zichen-Zussen-Bolder 
of Voeren. Deze post kan dan 
alle branden in de Voerstreek 
blussen. 

Wanneer deze vooruitgescho
ven post in Zussen opgericht 
zou worden, zou niet alleen de 
brandveiligheid in Voeren ge
waarborgd kunnen \vorden, 
maar ook in deelgemeenten als 
Vlijtingen, Riemst en Vroen-
hoven, waarvoor nu de brand-
w^eer van Tongeren bevoegd 
is. 

De Limburgse goeverneur 
vroeg aan de brandweer van 
Bilzen om het preventief on
derzoek nciar de brandveilig
heid te verrichten in de Voe-
rense hotels, zalen en keu
kens. 

Nog goed nieuws voor de Voe
renaars is dat zij vanaf mjian-

dag de nieuwsuitzendingen 
van TV Limburg kunnen be
kijken. Het heeft 9 maanden 
langer geduurd dan voorop
gesteld vooraleer TV Limburg 
door de Waalse kabelmaat
schappij Coditel-Luik, die 
Voeren bedient, op de kabel 
werd gezet. TV Limburg leek 
wel dezelfde lijdensweg te 
moeten opgaan als VTM, 
waar de Voerenaars wel tw^ee 
jaar op moesten wachten. 

Het tweede VTM-net Ka 2 
werd gelukkig van bij de start, 
eveneens maandag jl, op de 
kabel gezet. Of ook VT4 op de 
Voerense kabel zal komen, is 
daarentegen nog lang niet ze
ker. 

BOUWMISDRIJF 
Het Forum Ruimtelijke Orde
ning, dat alle milieuverenigin
gen in Vlaanderen groepeert, 
kloeg aan dat van de meer dan 
2.000 bouwovertredingen die 
jaarlijks in Vlaanderen vast
gesteld \vorden, er slechts in 
een klein aantal gevallen een 
veroordeling volgt. 

De schaarse vonnissen tot af
braak worden bovendien 
slechts uitzonderlijk uitge
voerd. Volgens het Forum kan 
de overheid deze vonnissen 
niet afdwingen omdat ze geen 
geld heeft om zelf ambtshalve 
tot afbraak over te gaan, maar 
vaak ook omdat ze dat ei
genlijk zelf niet wil. Elekto-
rale motieven zouden hierbij 
richtinggevend zijn. 

Het Forum stelde vast dat veel 
bouw^overtredingen achteraf 
geregularizeerd worden door 
biezondere plannen van aan
leg (bpa's), door het betalen 
van de meerwaarde of via een 
minnelijke schikking. Het ge
beurt ook dat de gemeente-

lijke overheid de overtreding 
door de vingers ziet. Het Fo
rum pleit ervoor dat minne
lijke schikkingen of regula
riseringen via een bpa ver
boden worden. 

SPLIT SALARY 
Enkele weken geleden meld
den -we op deze bladzijden hoe 
Sabena en Luxair besprekin
gen voerden over een nauw^ere 
samenwerking die o.m. moet 
toelaten dat de Sabena-vloot 
en -piloten uitgevlagd worden 
naar Luxemburg. 

Hierdoor zou Sabena, met de 
Belgische staat als meerder
heidsaandeelhouder, ontsnap
pen aan de hogere sociale bij
dragen in België. In Luxem
burg liggen de sociale lasten 
vier keer lager dan in België. 

Luxair besliste al op 17 ja
nuari niet op de Sabena-uit-
vlaggingsoperatie in te gaan. 
Maar niet alleen Sabena 
poogde op deze •wijze haar 
sociale lasten te verminderen. 
De Belgische koopvaardij
vloot deed de luchtvaartmaat
schappij dit exploot al voor. 
En, zo mciakte de nieuwe 
Luxemburgse eerste minister 
bekend, bij de Belgische ban
ken is deze praktijlc eveneens 
al schering en inslag. 

De Luxemburgse premier 
Jean-Claude Juncker vertelde 
op een perskonferentie dat be
paalde Belgische banken, zon
der enige andere rechtvaar
diging dan besparingen op de 
sociale lasten, momenteel al 
zo'n 4.000 personeelsleden 
uitgevlagd hebben naar het 
sociaal stelsel van Luxem
burg. J u n c k e r vindt terecht 
dat dit een beetje te gortig is: 
„Dat dydteem, dat het tekort in 
onze doc'iale zekerheid doet toe
nemen zonder orbeiddplaatden te 
dcheppen, mag niet meer geto
lereerd worden ". 

De Morgen stak haar licht op bij 
de Belgische grootbanken en 
stelde vast dat ze bijna al
lemaal hun hogere kaderleden 
een zogenaamd dplit dalary 
cianbieden. Kaderleden die 
iets met het buitenland te ma
ken hebben, krijgen zulk een 
uitgesplitste \vedde, ^vaardoor 
ze onder het voordelige 
Luxemburgse belastingsstel
sel vallen. Meteen wordt een 
"dplit salary"een beetje een "dou
ble dolory", merkt De Morgen 
schamper op. 

In een editoriaal onder de 
veelzeggende titel "De staats-
verlaters zijn onder ons" w^erd 
deze immorele innovatie ver
oordeeld. Ter^wijl de al vet-
betaalde kaderleden van de 
banken uitvlaggen vallen de 
gewone burgers in België wel 
onder de door de regering De
haene afgekondigde loon
stop. 

VT4 EN KA 2 
Maandag w^as het eindelijk zo 
ver. Het tweede VTM-net Ka
naal 2 deed zijn intrede op de 
Vlaamse kabels. Maar de ge
boorte van VTM2 •werd een 
beetje overschadu^wd door het 
getou'wtrek rond VT4. 

Alle pogingen van Kuituur-
minister Weckx (CVP) om 
deze op Vlaanderen gerichte 
kommerciële zender met een 
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DOORDEWEEKS 
Britse licentie van de kabel 
houden zullen hoogstwaar
schijnlijk verloren moeite zijn. 
De voorziene start van VT4 
op 1 februari lijkt zonder pro
blemen te zullen doorgaan. 

De meeste kabelmaatschap
pijen kondigden reeds aan dat 
ze VT4 vandaag op de kabel 
zullen brengen, ondanks de 
waarschu^ving van Weckx dat 
ze op eigen risiko handelen. 
Twee kabelmaatschappijen 
stelden een beslissing over 
VT4 in het vooruitzicht voor 
dinsdag. Alleen de Brusselse 
kabelmaatschappij Coditel is 
bereid te wachten op de uit
spraak van de Raad van State 
in het geschil tussen VT4 en 
Kultuurminister Weckx. 

MINISTERVAN 
STAAT 
Het heeft de koning en eerste 
minister Dehaene behaagd om 
elf politici te benoemen tot 
minister van Staat. Het gaat 
om de CVP-er Frank SwaeUn, 
de liberalen Annemle Neyt<) en 
Guy Verhoptadt, de PSC-ers 
CharUd-Ferdinand Nothomb en 
Gérard Deprez, de groenen 
Magda AeLvoet en Jo^éDarad, de 
SP-er LouL) Tobback, de PS-er 
Philippe Moureaux en de PRL-
er LouL) Michel. Ook VU-se-
nator en Antwerps schepen 
Hugo Schiltz werd als t-weede 
Vlaamsnationalist tot minister 
van Staat benoemd. VU-stich-
ter-voorzitter Frand Van der 
EUt ging Schiltz voor. 

De benoeming voor het leven 
geldt als een eretitel. Er is 
geen bevoegdheid mee ge
moeid, noch macht noch ver
goeding. De ministers van 
Staat mogen wel met een A-
plaat rondtoeren. En ze ma
ken deel uit van de Kroon
raad, samen met de federale 
ministers in funktie. 

De door de koning voorge
zeten Kroonraad komt slechts 
in uitzonderlijke krisisom-
standigheden samen. Dat ge
beurde voor het laatst in 1960, 
ter gelegenheid van de Kongo-
krisis. 

ANIMALIA 
Is minister De Batdelier (SP) 
bij de Vlaamse Milieumaat
schappij tussengekomen ten 
voordele van het Dender-
leeuw^se vilbeluik Animalia? 
Dat beweert althans Agalev-
raadslid Luc Barbi. 

In 1992 zou De Batselier er
voor gezorgd hebben dat Ani
malia dertig miljoen frank 
minder aan milieuheffingen 
moest betalen dan volgens de 
^vetteIijke kriteria becijferd 
•was. In dat jaar nam Animalia 
een eigen ^vaterzuiveringssta-
tion in dienst. 

Het bedrijf overtrad al jaren
lang de lozingsvergunningen. 
Daarbij werd tot 30 keer meer 
geloosd dan toegestaan. Tegen 
Animalia w^erden acht proces
sen-verbaal opgesteld. 

In 1993 werd voor de bere
kening van de milieuheffing 

enkel rekening gehouden met 
de vuilvracht na de ingebruik
name van het waterzuive
ringsstation. Volgens de •wet
telijke voorschriften had men 
rekening moeten houden met 
t^vee metingen: voor en na de 
ingebruikname van het wa
terzuiveringsstation. 

Door enkel rekening te hou
den met een meting van na de 
ingebruikname, moest Anima
lia in 1993 slechts 500.000 
frank milieuheffing betalen. 
Een -wettelijk korrekte bere-
kenings^vijze zou het bedrijf 
een heffing van 30 miljoen 
frank gekost hebben. In 1992 
moest het vilbeluik nog een 40 
miljoen frank heffing betalen. 

De on^wettelijke berekenings
wijze •waardoor Animalia de 
milieuheffing van 30 miljoen 
tot 500.000 frank zag zakken, 
k^wam er volgens Barbé na een 
tussenkomst van De Batselier. 
Het groene lid van de Vlaamse 
Raad •wist beslag te leggen op 
de brief •waarmee De Batselier 
tussenkwam bij de admini
stratie. 

Barbé beschuldigt De Batse
lier er bovendien van dat hij 
zijn tussenkomst in dit dossier 
tijdens een interpellatie in de 
Vlaamse Raad heeft verz^we-
gen. De minister verklaarde 
bij die gelegenheid zelfs dat hij 
in dergelijke dossiers niet 
•wenst te interveniëren. Het 
groene en zuivere imago van 
de SP-minister •wiens naam 
verbonden is aan het Mest-
aktieplan krijgt door deze af
faire een zoware deuk. 

RUST NOCH DUUR: 
ZELFBESTUUR 
40 jaar lang heeft onze partij 
gevochten om Vlaanderen 
vrij te maken. 40 jaar strijd 
voor méér zelfbestuur. 40 jaar 
werken aan een beter Vlaan
deren. 
Precies in haar 40ste levens
jaar krijgen we één der be
langrijkste instrumenten in 
handen om Vlaanderen meer 
•vrijheid te geven en om van de 
Vlaamse bevolking een echt 
volk te maken. 
Vrienden, de strijd van de 
Volksunie is niet altijd even 
vlot gegaan. We hebben 
hoogten en laagten meege
maakt. Het verhaal heeft 
prachtige momenten gekend 
en soms, daar kan ik over 
meespreken, ook dieptepun
ten. Maar, het verhaal is nog 
lang niet gedaan. De uitda
ging is groot. De invulling ligt 
op ons te •wachten. 
Het rechtstreeks verkozen 
Vlaams parlement kan maar 
echt goed funktioneren met 
de koppige idealisten van de 
VU als drijvende motor. Het 
zal ónze opdracht zijn het 
Vlaams parlement uit te bou-
•wen als •wezenlijke verdediger 
vna het Vlaams belang. Onze 
autonomie moet verder uit
gebouwd worden. Vlaande
ren moet rechtstreeks in Eu
ropa meebesturen. 
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De unitaire rekuperaties van 
SP en CVP moeten gestopt 
•worden. We moeten dringend 
ons eigen sociaal beleid kun
nen voeren ten bate van de 
gezinnen, de •werklozen, de 
zieken, de gepensioneerden. 
Die taak ligt nog slechts en
kele maanden van ons ver-
•wijderd. Vertel deze bood-
schad aan •vrienden, buren en 
kollega's. De ongebonden 
Vlaams-nationalisten zijn de 
enige •waarborg om in Vlaan
deren een rechtvaardig beleid 
mogelijk te maken. Koppig en 
zelfbewust moeten ŵ e dit de 
volgende vt^eken keihard 
voorbereiden! 

^ = J 
Bert Anciavix, 

Algemeen voorzitter VU 

DE ONAFWENDBARE SPLITSING VAN B-H-V 

Het •was premier Dehaene 
(CVP) die verleden w^eek de 
kat de bel aanbond. O p een 
akademische zitting n.a.v. de 
toetreding van de provincie 
Vlaams-Brabant tot de Ver
eniging van Vlaamse Pro^vin-
cies kwam de eerste minister 
tot het besluit dat „de dpliUing 
van het kiedarrondiddement Brud-
del-Halle-Vdvoorde onvermijdelijk 
moet volgen. "SP-voorzitter Tob
back herinnerde er rap het kon-
gres waarin hij officieel tot 
voorzitter gekozen werd aan 
dat hij reeds drie jaar geleden 
de sphtsingvan Brussel-Hall e-
Vilvoorde onafwendbaar ge
noemd had. „Maar toen ik dat 
drie jaar geleden verkondigde wa
ren Jod Chabert (CVP) en An
nemle Neytd (VLD) daar gloeiend 
tegen." 

Dankzij het Sint-Michielsak
koord werd het kiesarrondis
sement Brussel-Halle-Vil
voorde enkel gesplitst voor de 
rechtstreekse verkiezing van 
de Vlaamse Raad, die dit jaar 
plaats moet •vinden. Het Sint-
Michielsakkoord voorzag ver
der -wel de splitsing van de 
provincie Brabant in Vlaams
en in Wjials-Brabant. Maar 
Brussel-Halle-Vüvoorde werd 
als kiesarrondissement niet ge
splitst voor de verkiezingen 
van de federale Kamer, de Se
naat en de Europese verkie
zingen. In bepaalde kringen 
van de Vlaamse beweging 
werd dit voorgesteld als een 
"Vlaamse toegeving". Het is 
korrekter te stellen dat aan de 

bestaande situatie voor het 
tweetalige kiesarrondissement 
voor de Kamer-, Senaats- en 
Europese verkiezingen niets 
gewijzigd werd. 

In de marge van zijn kongres 
in Gent legde Tobback pijnlijk 
duidelijk uit hoe het komt dat 
het kiesarrondissement Brus-
sel-Halle-Vilvoorde niet voor 
alle verkiezingen gesphtst 
w^erd in een tweetalig kies
arrondissement Brussel en een 
Nederlandstalig kiesarrondis
sement Halle-Vilvoorde: bin
nen de Vlaamse partijen zelf 
bestond er hevige tegenstand 
tegen deze spUtsing. Tobback 
haalde de Brusselse CVP-er 
Chabert en de Brusselse VLD-
er Neyts aan om dit te il
lustreren. 

Maar ook in andere partijen 
verzetten Brusselse verkoze-
nen zich tegen de splitsing van 
Brussel- Halle-Vilvoorde. 
Waarom ? Omdat deze 
Vlaamse verkozenen uit Brus
sel het in het geval van een 
gesplitst kiesarrondissement 
veel moeihjker zouden hebben 
om opnieuw verkozen te ge
raken. Desgevallend kunnen 
zij immers niet meer rekenen 
op de overwegend Vlaamse 
kiezers uit Halle-Vilvoorde die 
ook voor de Vlaamse Brus
selaars kunnen stemmen. De 
Vlaamse politici uit Brussel 
kunnen hun stemmen dan al
leen halen bij de Vlaamse in
woners uit Brussel. 

Het Sint-Michielsakkoord 
voorzag wel een splitsing van 

B-H-V voor de verkiezing van 
de Vlaamse Raad, omdat aan 
het probleem van de Vlaamse 
Brusselaars een mou^w gepast 
•werd: zij verkregen een ge
garandeerde vertegenwoordi
ging in de Vlaamse Raad, maar 
worden voor die Raad niet 
rechtstreeks verkozen. Naast 
de 118 rechtstreeks verkozen 
leden die onze toekomstige 
Vlaamse Raad zal tellen, wor
den er nog 6 leden aangeduid 
door en uit de leden van de 
Nederlandse taalgroep van de 
Brusselse Hoofdstedehjke 
Raad, verdeeld over de frak-
ties in verhouding tot de ver
kiezingsuitslag. In principe zal 
het om de 6 eerstverkozen 
leden van de Nederlandse taal
groep gaan. Zo bleef de dub
belzinnige situatie van het 
tweetalige kiesarrondissement 
B-H-V bestaan, ook na het 
Sint-Michielsakkoord. 

Dat die dubbelzinnige situatie 
in het nadeel van de Vlamin
gen speelt, hjdt geen twijfel. 
Éénenveertig vooraanst£iande 
Vlamingen legden bij het Ar
bitragehof klacht neer tegen 
de niet-splitsing van de kies
kring B-H-V. Op 22 december 
wees dit hof in -wat o.m. door 
Manu Ruyd een Belgidch kom-
promid-arredt genoemd werd de 
klacht van de hand. 

Liue Deconinck, een van de be
stuursleden van het Komitee 
Halle-Vilvoorde, vatte in een 
vrije tribune {De Standaard, 
30/1) samen •waar het om gaat: 
de niet-splitsing van B-H-V 

heeft voor gevolg dat het 
Franse kieskollege voor de Se
naat (het Sint-Michielsak
koord voorziet voor de se
naatsverkiezingen een kiesom
schrijving naar het model van 
de Europese verkiezingen) en 
voor het Eiu-opees Parlement 
zich uitstrekt over geheel 
Halle-Vilvoorde, tot tegen 
Aalst en Mechelen. En voor de 
Kamerverkiezingen zijn de 
Franstalige Brusselaars auto
matisch kandidaat in alle ge
meenten van het Vlaamse 
Halle-Vilvoorde. 

Het politieke gevolg van de 
diskriminatoire situatie •waar
bij kiezers uit Vlaanderen voor 
Waalse en Frems-Brusselse 
kandidaten mogen stemmen, 
omschrijft Deconinck als 
volgt: „ Waalde kandidaten zullen 
zich indpannen om de Frandtaligen 
in Vlaanderen te verdedigen, want 
dit kan dtemmen opleveren. 
Vlaamde kiezerd in Wallonië heb
ben geen elektorale invloed op 
Vlaanue kandidaten. Het terri-
torialiteitdbegindel geldt dut> wel in 
Wallonië, niet in Vlaanderen." 

Het Arbitragehof zag het in 
haar "politiek" arrest even an
ders. Het Hof stelt onom-won-
den dat het behoud van de 
kieskring B-H-V een keuze is 
„die id ingegeven door de zorg voor 
een algeheel kompronüd, in het 
raam waarvan werd beoogd het 
onontbeerlijke evenwicht te ver
wezenlijken tudden de belangen van 
(?£ verdchillende gemeenschappen 
en gewedten binnen de Belguche 
dtaat." 

Deconinck trekt uit het "po-
Utieke" arrest van het Arbi
tragehofenkele besluiten. Bie-
voorbeeld dat Vlaanderen zijn 
gelijkberechtiging niet kan af-
d^wingen via gerechtehjke 
w^eg, vermits het Arbitragehof 
het Belgisch pohtiek kompro-
mis daarboven stelt. En dat de 
elektorale facihteiten aan de 
Franstaligen in Halle-\y-
voorde volgens het Hof een 
onderdeel vormen van een "al
geheel kompromis". Het 
woord is volgens Deconinck 
aan de Vlaamse piohtici om aan 
deze onrechtvaardige toestand 
een einde te stellen. 

De door Dehaene en Tobback 
onafwendbare genoemde 
splitsing van B-H-V doet de 
hoop groeien dat dit op korte 
termijn effektief het geval zal 
zijn. In een nota aan de h. 
Varuina, de voorzitter van de 
provincieraad van Vlaams-
Brabant, roepen VU-er Ri
chard Peeterd en zijn kollega-
fraktieleiders CVP en SP de 
nieu^we provincie bovendien 
op om te bhjven ijveren voor 
de splitsing van het tw^eetalige 
kiesarrondissement B-H-V. 
Het zal echter nodig zijn om, 
ditmaal onder Vlciamse eens
gezindheid, de druk op de ke
tel te houden. In een eerste 
reaktie noemden de Brusselse 
burgemeester De Donnéa 
(PRL) en FDF-kopstuk Cler-

fayt de verklaring van De
haene onverantwoordelijk. 
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MONOPOLIE-AFSPRAAK IN HET GEDRANG 

SLAAN DE MEDIA OP HOL? 
Vorige weck werd in de 
VLaanue Raad vurig ge
debatteerd over het toe
komstige mediabeleid van 
de Vlaamse Gemeen-
(fchap. Minister Weckx 
kreeg het hard te ver
duren. 
Hugo Olaerts vertolkte onver
kort het VXJ-standpunt en kloeg 
het gebrek aan beleidsvisie van 
de jongste zeven a acht jaar aan. 
De positieve noot is dat de nota 
van de minister een beloftevolle 
poging is tot een termijnstra
tegie. 

REKIAME EN OPENBARE 
OMROEP 
Tijdens het debat stond de rol 
van de openbare omroep cen
traal in de diskussie. RaadsUd 
Olaerts meent dat deze een be
langrijke rol te spelen heeft en 
daartoe voldoende middelen 
moet krijgen. 

„De VU ver<>chilt van mening over de 
financiering van de BRTN en de 
zaak VTM-VT4. Wij willen een 
zuivere financiering en een openbare 
omroep zonder reklame. We pleiten 
nog dteedd voor de naamdverandering 
van BRTN en VRT, voor de om
vorming van de mediaraad in deen 
media-iniitituut, voor de oprichting 

van een koruumentenraad en de 
invoering van het vakmedia." 

„Principieel zijn wij voor een open
bare omroep betaald met overhetdd-
geld en voor reklameïnkomdten voor 
de kommerciële zenders. De VU id 
verheugd over een mogelijke gelei
delijke afbouw en strikte reglemen
tering van reklame op radio en 
televióie. Sponsoring op de BRTN 
kan alleen nog mits zeer strikte 
reglementering. Samenwerking met 
Nederland en met andere landen 
moet worden gedtimuüerd. De Taal
unie moet hierin een rol spelen. De 
BRTN wad vroeger al te veel een 
instrument van de vakbonden. De 
struktuur van de BRTN en het 
statuut van het personeel moeten 
worden gewijzigd. Uiteraard rrwet in 
de nodige bescherming van de joer-
naüdten worden voorzien. De gadt-
programma's dienen geëvalueerd te 
worden en eventueel moeten ze wor
den afgeschaft. Teletekst moet uit
gebouwd worden ten behoeve van de 
konsument. 

Kommerciële omroepen mogen niet 
het middelpunt zijn van de politieke 
belangstelling." 

KONFLIKTEN 
De VU betreurt dat de huidige 
TV-wfetgeving tot konflikten 
leidt. De regelgeving dient ge-
respekteerd te worden. Het al
gemeen belang moet primeren, 
wanneer de Europese wetge

ving nog met is omgezet in 
•wetgeving. E^n aangepaste wet
geving moet verhinderen dat 
buitenlandse zenders onze re
gelgeving ontlopen. 

MONOPOLIE? 
Hugo Olaerts meent dat de mo
nopolie-afspraken met VTM 
niet langer hard kunnen ge
maakt worden. 

„De snelle ontwikkeling in de media 
hebben de dekreetgeving al lang 
ingehaald. Het medialandschap is in 
Europa nergend zo open en ge
diversifieerd aid in België. Ik breek 
een land voor een selektieve keu-

De komst van VT4 heeft de kleine 
mediawereld van Vlaanderen vol
ledig op z'n kop gezet. 

zemogelijkheQ voor de konsument in 
de toekomst. Opdat hij niet langer 
verplicht wordt het gehele pakket van 
de kabelmaatschappijen aan te ne
men. Welke middelen heeft de mi
nuter om op te treden tegen de 
BRTN en de VTM wanneer deze de 
reklamevoorschriften overtreden ?De 
Mediaraad eerbiedigt de regelgeving 
eveneend niet. Het jaarverslag 1993-
94 laat nog steeds op zich wachten. 
Tot slot moeten de regionale radio's 
meer armslag krijgen en de regionale 
televisie moet de belangstelling krij
gen die ze verdient." 

Tot zover Hugo Olaerts. 
(ge) 

OVER ZITTENBLIJVEN GESPROKEN 

CIJFERS ZEGGEN NIET ALLES 
Het vraagstuk van het zitten-
bhjven zou meer en meer een 
probleem worden. Ieder van 
ons herinnert zich uit zijn 
schooljaren hoe zittenblijven 
vele oorzaken (en gevolgen) 
kon hebben. Vaak mondde het 
uit in grote drama's en frus
traties. Velen leden er onder, 
anderen ondergingen het sto-
icijns, weer anderen werden er 
door gestimuleerd en herpakten 
zich op merkwjiardige wijze. 
Zittenbhjven in het onderwijs is 

een raar fenomeen, onderzoek 
dringt zich dan ook op. Dat 
gebeurde o.m. in het zgn. Loso-
projekt dat op initiatief van de 
minister van Onderwijs o.l.v. 
van prof. J . Van Damme 
(KUL) werd uitgevoerd. 

Senator Bob Van Hooland 
vroeg minister Van Den Bos
sche naar gegevens over het 
zittenblijven. Van Hooland be
gon zijn vraag met de vast
stelling dat in het voortgezet 
onderwijs in Nederland leer-

RECHT IN DE OGEN 
Uit mijn prille jeugdjaren herinner ik mij 
dat een bedelares regelmatig aan de deur 
van ons ouderlijk huis kwam. Het vrouw
tje had om medelijden op te wekken niet 
alleen haar uiterlijk mee maar ook de 
boodschap dat zij ten bate van de milde 
weldoener niet ophield met bidden. En 
inderdaad, reeds vanop de stoep zette zij 
een half-luid geprevel in waarvan alleen 
een langgerekt ,,wééésgegroet..." en een 
krachtig „en vergeef ons onze zonden..." 
verstaanbaar waren. Het maakte indruk, 
ook moeder hep in de weloverwogen 
truuk. De naamloze vrouw hadden Wi] 
ook een naam gegeven, achteraf bekeken 
een mooie zelfs: Medchaap. Wij besparen 
de lezer de uitspraak in het dialekt maar 
hij zal er beslist de woorden ,,mijn 
schaap" in terugvinden. Het waren de 
stopw^oorden waarmee zij elke zin besloot 
en moeder onderdanig geüjk gaf. Dat het 
weer ,,geen weer is", of dat „de jeugd van 
tegenwoordig maar zo en zo is", of de 
vciak voorkomende klacht „dat het leven 
fdmaar duurder wordt". 

Meschaap was voor ons hét voorbeeld 
van armoede. Ze woonde in een srcial 
zijbaantje van een brede straat waarin 
van oudsher de betere klasse woonde en 
die daarom door de mensen de pardessus-
straat werd genoemd. Of Meschaap echt 
arm w^as •wisten wij niet. Er leefden in ons 
dorp w^einig andere bedelaars. Bedelaars 
woonden in de stad. 

Wij koesterden Meschaap een beetje, ze 
was voor het geweten de pijnstiller en 
bovendien bezorgde zij ons door haar 
gebed de waarborg van een gelukzalige 
dood. 

Ik denk terug aan Meschaap Wcinneer ik 
langs de straten de 20m2 affiches zie met 
een clochard die ons met de boodschap 
aankijkt „hem recht in de ogen te kij
ken". 

E^n aktie van Artsen Zonder Grenzen, 
denk ik. 
De aanpak verw^ondert een beetje: bar-
numreklame tegen armoede. Daar waar 
geld schooien voor minderbedeelden ge
woonlijk in stilte gebeurt, geschiedt dat 
vandaag open en bloot. Met 20m2 af
fiches die je recht in de ogen kijken. 

Ik w^eet dat tal van goedmenende mensen 
er een beetje door geërgerd zijn. Armoede 
vsdl zich, zeker in een dorp, -wel eens 
verborgen houden. In de stad daaren
tegen loopt ze langs de straten, Ugt ze in 
stations schaamteloos ten toon, zit ze te 
slapen in versleten en veel te grote jassen. 
Zoals in de troosteloze cafeetjes van het 
Lantaarnstraatje in het Marollenk%var-
tier. Ik kom er al eens, uit nieuws
gierigheid beken ik. Om te zien wie er de 

jongste maanden is aangespoeld. Men 
ontmoet er mensen van overal, doorgaans 
uit verre dorpen in Vlaanderen of de 
Ardennen, vaak mensen die het ooit zeer 
breed hadden. Een bouwondernemer die 
zijn faiUissement en zijn stukgelopen hu
welijk niet te boven is gekomen, een 
leraar die van vandaag op morgen zijn 
boekentas heeft weggegooid, een onge
huwde moeder die uitgestoten werd, een 
drugverslaafde, een ouwe hoer die maar 
niet kan begrijpen dat ze geen man meer 
weet te strikken. Enz. 

Bij elk bezoek lijkt het leger armoezaaiers 
aangegroeid. Niet alleen in Brussel mciar 
in alle steden van Vlaanderen. De bezige 
Sociaal Ekonomische Raad van Vlaan
deren heeft er zelfs studies over gemaakt. 
En het taalgebruik aangepótst. Arm en rijk 

heet nu dat „de kloof tussen de ver
schillende socio-ekonomische groepen al
maar breder w^ordt", bedelciars zijn nu 
kansarmen. Instellingen die vroeger 
graag de namen van edelmoedige heUigen 
droegen heten vandaag Foyer, De Schut
ting, Albatros, De Sleutel, Poverello. De 
religieuzen van vroeger zijn vervangen 
door leken, vaak vrijwiUigers die niet 
alleen grote lijfelijke inspanningen le
veren maar ook niet te beroerd zijn om te 
schooien voor hun minder bedeelde me
demens. Ik geloof J a n Vermeire van 
Poverello graag -wanneer hij zegt dat zijn 
aanstelling tot doctor honoris causa een 
eerbetoon is aan de vele naamlozen die in 
zijn huis de handen uit de mouwen ste
ken. 

Zo'n inzet staat in schU kontrast met 
officiële instanties die tijdens de kan
tooruren aan hefdadigheid doen, de in
tegratiefondsen, de OCMW's . Of de 
grootwarenhuizen die eens per jaar een 
opstoot van liefdadigheid krijgen en het 
koopgedrag in hun ketens stimuleren 
voor het goede doel. Of sommige po-
htieke partijen die graag een menselijk 
gelaat opzetten. En alleen al door hun 
taalgebruik laten horen hoe ze over ar
moede denken. Onlangs ook die goed-
geklede jongen van Librado gehoord? 
Die aan een VLD-polltikus volgende 
vraag stelde: „Maar zullen er sowieso 
niet altijd mensen zijn door de mazen van 
het net uit de boot vallen ? " Ik vraag mij af 
welke mens-in-miserie met zo'n bekakte 
vraagstelling gebaat is. 
De ongeschoren man op de AZG-affiche 
kijkt mij elke dag vanuit zijn veel te grote 
jas aan. En herhaalt zijn prangend ver
zoek hem diep in de ogen te kijken. Wat ik 
dan ook doe. Maar de lezer zal het mij niet 
kwalijk nemen dat ik het antwoord voor 
mezelf houd. 

R.Ajsinus 

lingen uit een ,,hoger milieu 
vaker blijven zitten dan kin
deren uit een lager miheu." 

Onze senator wou weten of in 
Vlaanderen het probleem een
zelfde beeld vertoont en stelde 
het op prijs te mogen vernemen 
hoeveel leerlingen bij ons blij
ven zitten en of inkomens en 
scholing van de ouders en an
dere sociaal-ekonomische kri-
teria een rol spelen bij het zit
tenblijven. 

De minister antwoordde dat 
wat het secundair onderwijs be
treft het „in het algemeen zo is 
dat het percentage zittenblijvers 
groter is bij de lagere dan bij de 
hogere sociale milieus." Dit zou 
blijken uit de resultaten van een 
grootschalig longitudinaal 
(langdurig in mensentaal) on
derzoek over de schoolloopbaan 
in het secundair ondervs^js. 

ZIELEROERSELEN 
De resultaten hebben betrek
king op een groep leerlingen die 
gedurende de eerste 4 jaar van 
het sekundair onderwijs w^erd 
gevolgd. Het ging hem om 5.356 
leerlingen warvan 17,25 % ble
ven zitten. Zittenblijvers zijn 
leerlingen die tijdens deze 4 jaar 
één of meerdere jaren vertra
ging opliepen. 

Wat het inkomen van de ouders 
betreft worden de hoogste cij
fers (27,50%) geskoord door 
kinderen van mensen met een 
maandelijks inkomen van min
der dan 25.000 fr. Bij ouders die 
meer dan lOO.OOOfr. per msiand 
verdienen daalt het percentage 
tot 11,11%. 

Kinderen van een werkloze va
der blijven meer zitten, 24,32 % 
kroost van laag geschoolde ar
beiders 18,98%, kinderen van 
kleine zelfstandigen: 19,21% 

Wat het opleidingsniveau van 
de moeder betreft staat het cijfer 
ook zeer hoog. Bij kinderen van 
moeders die geen lager, lager en 
lager middelbaar onderwijs ge
noten respektievelijk: 27,18%, 
21,20% en 21,69% 

Hoe merk-waardig deze cijfers 
ook zijn, ze zeggen echter weing 
over de redenen die tot het 
zittenblijven hebben geleid. 
Want hoe bepalend sociaal-eko
nomische kriteria ook zijn, zij 
zeggen zo weinig over de zie
leroerselen van jonge mensen 
over wie het tenslotte gaat. 
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TORENKRAAN EN TEKENTAFEL 
(Vervolg van hlz. 1) 

EEN 
'GEMEENSCHAPSRAAD' 
In het dichten van de kloof 
tussen individu en gemeen
schap, in het kreëren van een 
echte SAMEN-leving zal de 
nieuwe Vlaamse Raad een 
vooraanstaande rol spelen. Het 
is immers in de Raad dat de 
problemen ter sprake zullen 
komen ^vaarmee mensen echt 
bezig zijn : het onderwijs van 
onze kinderen, de verzorging 
van ouderen, de tewerkstelling, 
het wel en •wee van onze ha
vens, de draagkracht van onze 
natuur, de stem op het inter
nationale forum, kultuurbele-
ving .... 

Vandaag reeds weten sociaal-
kulturele w^erkers, scheepsbou
wers, gehandikapten, milieu
verenigingen, tot en met de 
beton-lobbyisten goed genoeg 
dat zij niet langer bij het fe
derale Parlement terecht moe
ten om hun belangen te ver
dedigen. 

Hier schuilt een moeilijke op
dracht voor de Vlaamse par
lementsleden. Zij zullen er in 
moeten slagen afstand te nemen 
van partikuliere belangen, van 
groepsbelang, van provincia
lisme of eigen-dorp-eerst-men-
taliteit. Alleen het 'algemeen 
Vlaams belang' moet de lei
draad vormen, de kwaliteit van 
onze samenleving de waarde
meter. 

De Vlaamse Raad mag geen 
parlement zijn waar het gros 
van de energie vsrordt opge
slorpt door 'putten-in-het-fiets-
pad-van-Loenhout' of 'de-sub-
sidies-van-fanfare-X-van-ach-
ter-de-kertoren'. De Vlaamse 
Raad zal het parlement moeten 
zijn waar de zorgvuldige af
weging van individuele be
trachtingen tegenover de ver
eisten van een noodzakelijke 
samenhorigheid en gemeen
schapsvorming de permanente 
zorg is van al zijn leden. 

De botsing van ideeën, het 
echte debat, de spankracht van 
het politieke gesprek moet hier 
de kansen krijgen die vandaag 
in het politieke leven te vaak 
ontbreken. De Vlciamse samen
leving kan hier verrijkt uit te
voorschijn komen. 

EEN NIEUWE 
DEMOKRATIE 

De nieuwe Vlaamse Raad be
schikt over de kans om politiek 
een nieuwe geloofwaardigheid 
en positieve uitstraling te ge
ven. Zo'n kans krijgen we geen 
tweede keer. 

De kommunikatie met de be
volking kan volledig herdacht 
w^orden. Het 'w^etstraatees' en 
het juridisch-politiek jargon 
dat vandaag op de mensen 
wordt losgelaten moet in 
Vlaanderen tot het verleden be
horen. 

Daarvoor zal hij moeten wer
ken vanuit een zeer open in
gesteldheid. De toegang tot de 
nieuwe raad voor mensen met 
vragen en problemen, voor des
kundigen, voor groepen en in
dividuen die nieuwe politieke 
items en maatschappelijke ten

densen kunnen binnenbrengen 
moet opengegooid w^orden. 
Reeds nu werkt de Vlaamse-
Raad op dit vlak in een goede 
richting, o.m. door jonge men
sen de kans te bieden hun 
ideeën aan de politici kenbaar 
te maken. 

Het debat over de nieuwe ar
beidsverhoudingen, over de 
ekonomische draagkracht en 
de sociale strukturen, zoals dat 
vandaag bv. door het Vlaams 
Ekonomisch Verbond of door 
Welzijnszorg wordt aange
zwengeld moet gehoor krijgen 
binnen de muren van onze 
nieuwe Vlaamse instelling. E^n 
volwassen 'volksvertegen
woordiging' moet zich, zonder 
zijn onafhankelijkheid en on
gebondenheid prijs te geven, 
kunnen aandienen als een luis
terend oor en een gedegen ge
sprekspartner in dergelijke 
maatschappelijke debatten. J a , 
zelfs er het initiatief voor kun
nen nemen. 

Het legislatuurparlement biedt 
kansen om de politieke zeden 
grondig te veranderen. Aan de 
gangbare 'parlementaire geplo-
genheden' kan in het nieuwe 
Vlaamse Parlement grondig ge
sleuteld worden. Met meer 
rust, zonder de permanente 
druk om electoraal te 'scoren', 
kan het gesprek tussen meer
derheid en oppositie over di
verse belangrijke politieke on
derwerpen gevoerd worden. 
Anderzijds mag de zekerheid 
van het vijfjciarlijks mandaat de 
Vlaamse parlementsleden niet 
verleiden tot een gebrek aan 
aandacht voor w^at in de sa
menleving aan de gang is. 

Alleszins moet de aandacht 
gaan naar kwalitatief hoog
staand wetgevend werk. Ge
daan met legistiek prutswerk 
en juridisch drijfzand! 

EEN GEZOND NATIE-
GEVOELEn 

De Vlaamse Raad wordt de 
echte vertegenwoordiger van 
de Vlaamse 'natie'. Hij heeft de 
uitdrukkelijke opdracht in 
Vlaanderen een gezond 'natie-
gevoelen' mee vorm te geven. 
Niet als een gevoelen van af
scheiding van anderen, niet als 
een etnisch meerderwaardig-
heidsbeginsel, maar wel als het 
gevoelen dat allen die hier sa
menwonen de WA hebben om 
als een gemeenschap de uit
dagingen van de toekomst aan 
te gaan en de samenleving vorm 
te geven. 

TORENKRAAN 

Wie vandaag bezweert dat het 
federalisme af is, dat het in
stitutionele gesprek niet meer 
moet gevoerd worden, dat het 
nu welletjes is geweest ....heeft 
het verkeerd voor. 

De rechtstreeks verkozen 
Vlaamse Raad is precies hét 
instrument om het gesprek over 
de verdere uitdieping van het 
federalisme te voeren en uiting 
te geven aan de drang naar 
verdergaande autonomie te 
verwoorden. 

Inderdaad mcig de Vlaams 
Raad geen "kommunautaire 
opbodbarak" worden (cfr. J o s 
Geyssels). Wel moet het een 
parlement zijn dat zelfbewust 

en zonder federale bevoogding 
of betutteling maximaal invul
ling geeft £ian de mogelijkheden 
die het federalisme biedt, de 
tekortkomingen in het huidig 
systeem aanduidt en die zaken 
opeist die het voor Vlaanderen 
van belang vindt. 

Het is de taak van het Vlaamse 
Parlement de grenzen van het 
federaal bestel tot in de verste 
uithoeken uit te testen en des
noods mee te verleggen. 

Het is de taak van de Vlaamse 
Raad er nauwlettend op toe te 
kijken dat het principe dat de 
residuaire bevoegdheden aan 
de Ge-westen en Gemeenschap
pen toekomen inderdaad de lei
draad in het federeial bestel 
blijft vormen. Ook al is dit 
principe nog niet in de kon-
krete wetgeving omgezet, toch 
moet de Vlaamse Raad er zijn 
houding op afstemmen. 

Het is eveneens de opdracht 
van de Vlaamse Raad zonder 
schroom gebruik te maken van 
de overlegprocedures en de me
chanismen en instellingen in
zake het beslechten van be
langen- en bevoegdheidskon-
flikten. Deze zijn inherent aan 
het federaal systeem. Er ge
bruik van maken kan dan ook 
niet gezien worden als een daad 

van agressie of doorbreken van 
de federale loyauteit. Integen
deel ! Het moet duidelijk zijn 
voor de partners in ons federaal 
systeem , of het nu gaat om de 
federale regering of om de an
dere deelstaten, dat de Vlaamse 
Raad niet aan zijn bevoegd
heden laat peuzelen! 

Over deze Vlaamse 'zelfstan
digheid' van ons eigen Par
lement tegenover federale en 
unitaire krachten zal zorgvul
dig moeten gew^aakt worden. 
De pogingen om de Vlaamse 
Regering te betrekken in een 
federaal Voerenakkoord en de 
Koninklijke gramschap tegen
over de Vlaamse gezagsdragers 
voeden w^at dit betreft ons wan-
trou^ven. 

De Vlaamse Raad krijgt de op
dracht om het debat over de 
verhouding van Vlaanderen 
met de andere samenstellende 
delen van de federatie aan te 
gaan. Het federaliseringspro
ces is niet af. Binnen de 
Vlaamse Raad moeten ŵ e een 
breed debat voeren over de 
volgende stappen die op de 
onderhandelingstafel moeten 
komen. 

Maar niet alleen in de relatie 
met de partners binnen onze 
Belgische federatie moet de 

Vlaamse Raad een vooraan
staande rol spelen, ook inter
nationaal moeten kontakten 
worden aangeknoopt met an
dere staten en regio's. De groei
ende samenwerking met Ne
derland, onlangs ges3nnboli-
seerd door een kultureel ver
drag en door het 'Schelde-ver-
drag', is een goede start. 

DE ULTIEME VLUCHTWEG 

De Vlaamse Raad is de le
gitieme vertegenwoordiger van 
het Vlaamse volk. Wanneer zou 
bKjken dat het feder2ial systeem 
dat door de verschillende her
vormingen van de Belgische 
stiiat werd opgezet niet zou 
werken, wanneer zou bhjken 
dat de mechanismen niet funk-
tioneren, dat er manifeste onwil 
is om zich aan de afspraken te 
houden... dan is de nieuwe 
Vlaamse Raad het ultieme mid ' 
dei om Vlaanderen zijn eigen 
weg te laten gaan. Misschien is 
dit mciar een vluchtweg of een 
nooduitgang. Maar liever op 
het ultieme moment ontsnap
pen via een vluchtweg, dan ten 
onder gaan in een federaal ram
penscenario. 

Bert Anciaux 
Algemeen voorzitter 

u VITAMINEN 
V( • • : 

33 VLAANDEREN 
is geen kookprogramma! 

TV 1 - DINSDAG 7 FEBRUARI - 22u45 

Na Matlock (en even spannend),voor het weer (en minder deprimerend). 

Eindelijk 
een exclusief 
programma 
voor VU-ers 

Dinsdag 7 februari, om 22u45, op 
TV1, doen we alles uit de doeken 
over ons komende algemeen 
ledenkongres. Wie er zal spreken. 
Waarover er gesproken wordt. 

Hoe u als VU-lid uw stem kan laten gelden. Waar en 
wanneer het kongres plaats vindt. En, vooral, waarom u 
erbij moet zijn. Dus, niet wegzappen naar 
VT4 of Ka 2, geen chips gaan halen of 
thee gaan zetten, maar kijken op TV 1. 
Naar je eigenste, exclusieve programma. 

VLAAMSE VRUE 
DEMOKRATEN 
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IJZERBEDEVAARTKOMITEE DOET VOORT 
Het dlöpuut over de niet-verklezing van prof. Debackere In 
het IJzerbedevaartkontltee leidde verleden week tot het 
kollektief ontdlag van een minderheid van "radikaUn " in 
het komitee. Op een perékonferentie poogden enkele leden 
van deze Groep van Gent uit te leggen wat hen zo hoog zit 
dat ze er kollektief de brui aan geven. Een eensgezinde 
meerderheid in de Raad van Beheer van het komitee nam 
akte van dit ontéla^. De meerderheid ^iluit een dialoog met 
de dissidenten niet uit op voorwaarde dat zij terugkomen op 
hun ontslag. Het Bedevaartkomitee zegt in geen geval 
zinnens te zijn de koers die door de meerderheid uit
gestippeld werd onder druk van de ontslagen te wijzigen. 

et naar eigen zeggen De 
toekonut van de IJzerbe-

1 dei>aartgedachte als enige 
1 bezorgdheid trachtte de 

"Groep van Gent" verleden 
week middels een zeven blad
zijden lange tekst uit te leggen 
waarom ze kollektief uit net 
IJzerbedevaartkomitee stapt. 
In aanwezigheid van Loc Broec-
kaert, prof. Michiel Debackere, 
Ene Crommelynck en Erie Peetere 
w^erd deze tekst met als titel De 
IJzerbedevaart u er voor allen 
woordelijk voorgelezen door de 
gedreven woordvoerder van het 
Taal Aktiekomitee Guido Mooru. 

O p 14 januari jl. -werden op de 
algemene vergadering van het 
IJzerbedevaartkomitee volgens 
een al lang vooraf overeenge
komen procedure Herman Bo<>-
teeU, Erik Peeter<i, Bart Vander-
moere en Mkhiel Debackere niet 
meer herverkozen. Achteraf 
bleek dat vooral de niet-ver-
kiezing van Debackere, de lei
der van de Groep van Gent, bij 
andere radikale leden van het 
komitee kwaad bloed zette. Uit 
protest tegen wat Vlciams Blok-
fraktieleider GeroLf Annemaru de 
"stalinistische zuivering" van de 
Gentse professor in de Dier
geneeskunde noemde, namen 
11 andere komiteeleden ontslag 
onder wie Anton van Wüderode. 

GROEP VAN GENT 
Bij de aanvang van hun pers-
konferentie beklemtoonden de 
vertegenwoordigers van de 
Groep van Gent dat ze afstand 
nemen van elke politieke partij. 
We nemen aan dat dit voor de 
Groep als dusdanig zeker een 
waarheidsgetrou-we en oprechte 
stellingname w^as, maar niet 
voor enkele individuele leden 
ervan. Zo was Bart Vander-
moere een entoesiaste feestneus 
op het Antwerps Vlaams Blok-
feest in de verkiezingsnacht van 
9 oktober. 

En de niet-verkozen Erik Peet-
ers zetelt straks voor het Vlaams 
Blok in de Antwerpse OCMW-
reiad. Wanneer hij dit politiek 
mandaat opneemt zal hij w^el-
licht ook verdwijnen uit de raad 
van beheer van het ANZ, de 
organisator van het Vlaams-Na
tionaal Zangfeest. De statuten 
van het ANZ voorzien immers 
een onverenigbaarheid tussen 
het lidmaatschap van de raad 
van beheer en een politiek man
daat. Deze onverenigbaarheid 
wil de Groep van Gent ook 
invoeren in het Bedevaartko
mitee. 

De tekst van de Groep van Gent 
\vas een lange aanklacht tegen 
de meerderheid van het Be
devaartkomitee. De vermeende 
horigheid van het komitee aan 
de VU, die men weliswciar niet 
bij name noemde, werd her-

haaldehjk gehekeld. Men gaf 
wel toe dat dit verwijt dikwijls 
onterecht is. Maar het komitee 
^verd ervan beschuldigd niet on
dubbelzinnig alle misverstan
den hieromtrent uit de %veg te 
ruimen en geen strikt kumul-
verbod te Jianvaarden. 

De voorzitter van het Bede-
veiartkomitee werd aangewre
ven dat hij zonder de raad van 
beheer in te lichten gesprekken 
gevoerd heeft met de CVP, die 
hem jJs verruimingskandidaat 
gevraagd had. Vandenberghe 
besliste uiteindelijk op de vraag 
van de CVP niet in te gaan. 
Andere beheerders werden ver
weten naar een andere partij 
overgelopen te zijn of op een 
ministerieel kabinet gewerkt te 
hebben. Hierdoor kwam de ge
loofwaardigheid van het IJzer
bedevaartkomitee ernstig in het 
gedrang, meent de Groep -wiens 
leider zelf een Volksunie-ver
leden meesleept maar vandaag 
"kotst van de politiekers." 

Ook de relatie met de Vlaamse 
beweging is volgens de ontslcig-
gevers verstoord. Erger nog: 
het Bedevciartkomitee zou de 
vereenzaming van de andere 
takken van de Vlaamse bewe
ging bevsTist in de hand werken. 
In haar perstekst gaf de Groep 
van Gent ridderhjk toe dat deze 
twisten die al langer de ver
gaderingen van het Komitee 
verzuren, de allure hebben aan
genomen van persoonlijke veten 
w^aarbij w^ederzijdse fouten w^er-
den gemaakt. 

Met lede ogen ziet de Groep het 
gebeuren in Diksmuide evolu
eren van een Vlaams IJzer
monument naar een Europees 
vredesdomein. Volgens de 
Groep betekent dit dat de I J 
zerbedevaart niet meer in de 
voorhoede staat van de Vlaamse 
beweging, en de klemtoon niet 
meer evenw^aardig legt op de 
drie doelstellingen (nooit meer 
oorlog, godsvrede, zelfbestuur). 
De Groep vindt dat het huidige 
komitee niet voldoende opkomt 
voor zelfbestuur. Haast w^oor-
delijk haalt de Groep een pas
sage aan uit de toespraak van 
Lionel Vandenberghe op de Be
devaart van vorig jaar, wóiarin 
hij al wie opkomt voor zelf
bestuur welkom heette, of het 
nu om voorstanders gaat van 
een doorgedreven federalisme, 
van konfederalisme of van se
paratisme. 

PARTIJ-INVLOEDEN 
De Groep van Gent stuurde het 
komitee verder betwistbare ver
wijten toe dat het geen debat 
meer toelaat, dat er geen dis-
kussie meer gevoerd kan wor
den, dat de standpunten inge
nomen worden zonder konsul-
tatie, dat de toespraak van de 

Lionel Vandenberghe: "Er blijft ruimte voor een dialoog met wie 
terugkomt op zijn ontdlag." 

voorzitter pas ter beschikking is 
op de dag van de Bedevaart zelf. 
Bij het uitblijven van een debat 
over de onafhankelijkheidsge-
dachte stelt de groep van Gent 
de vraag of hierbij, rechtstreeks 
of onrechtstreeks partij-invloe
den gelden. 

En de groep veroordeelt het feit 
dat men zij die binnen het ko
mitee op zo'n debat aandringen 
al te gemakkelijk afschildert als 
Vlaams Blokkers of verkapte 
Vlaams Blokkers. De Groep 
verwijt het komitee dat het on
der het voorwendsel het Vlaams 
Blok te bestrijden, alle radikale 
Vlaamsnationalisten uit het ko
mitee verwijdert, of hen het 
w^erken ten zeerste moeilijk 
maakt. Tenslotte noemde de 
Groep van Gent de procudure 
die tot de niet-verkiezing van de 
vier komiteeleden leidde, ten 
zeerste aanvechtbaar. De sekre-
taris van het Bedevaartkomitee 
kon ons verschillende ingew^on-
nen juridische adviezen tonen 
die dit tegenspreken. 

De Groep van Gent wilde de 
vergadering van de Raad van 
Beheer van het IJzerbedevaart
komitee afwachten vooraleer 
verdere stappen te zetten of 
initiatieven te ontplooien. In 
geen geval zijn de leden van de 
Groep van Gent van plan om 
persoonlijk initiatief te nemen 
tot eventuele "alternatieve" ma
nifestaties voor de IJzerbede
vaart. Zij blijven "bedevaarders 
in de geest van het IJzertes-
tament' . 

Verleden week donderdag w^as 
het dan de beurt aan de Raad 
van Beheer vjui het IJzerbe
devaartkomitee omi te reageren 
op het koUektieve ontslag van 
15 leden van het Komitee. De 
Raad nam akte van de ont
slagen, maar kondigde aan on
verkort vast te houden cian de 
beleidslijn die de jongste jaren 
steeds door een ruime meer
derheid in de algemene ver
gadering goedgekeurd werd. 
Een en ander betekent niet dat er 
geen ruimte meer L) tot dialoog met 
wie terugkomt op zijn ontdlag, zei 
voorzitter Vandenberghe. 

Hij bracht verder in herinnering 
dat spanningen en twisten in het 
komitee niet nieuw zijn. De be
devaarten kenden krutuimomenten, 
maar onze boodschap van vrijheid, 
vrede en verdraagzaamheid (zelf
bestuur, noolt-meer-oorlag en gods
vrede) la van alle tijden, universeel 
en daardoor onverwoestbaar. De 
voorzitter van het IJzerbede
vaartkomitee maakte meteen al 
het tema voor de komende be
devaart bekend: Vlaanderen, onze 
opdracht - De wereld dit we willen. 

BEMIDDELAAR 
Na de twee perskonferenties 
leek eventjes een luwte in de 
ruziemakende Vlaamse kringen 
op te treden. Tot er in Gazet Van 
Antwerpen van zaterdag jl. een op 
z'n minst gezegd vreemd ar
tikeltje verscheen. Daarin werd 
gewag gemaakt van een gepland 
onderhoud het voorbije week
end tussen Vandenberghe en de 
huidige voorzitter van het 

Overlegcentrum voor Vlaamse 
Verenigingen ( O W ) Jan Jam
bon . De OW-voorzi t ter zou 
volgens een "goede bron" bij die 
gelegenheid "de gevraagde de-
mokratisering" van het IJzer
bedevaartkomitee aankaarten 
(het -was in feite de GVA-re-
dakteur zelf die in een editoriaal 
dat verscheen daags na de pers-
konferentie van de Groep van 
Gent tot zulk een "demokra-
tisering" had opgeroepen). Als 
Vandenberghe "de deur pot
dicht" zou houden, dan -wordt 
volgens de GVA "overwogen in 
het openbaar een oproep te 
doen om het IJzerbedevaart
komitee ertoe te be-wegen in
spraak en participatie toe te 
laten vanuit de basis." 

Na-vraag bij de betrokkenen 
leerde dat de GVA-bronnen niet 
van het zuiverste kaliber zijn. In 
een telefonisch gesprek met de 
redaktie ontkende J a n Jambon 
maandagnamiddag dat dit on
derhoud al plaatsgevonden had. 
Hij verklaarde wel dat het ge
pland -was voor deze w^eek. De 
OW-voorzi t ter bevestigde dat 
hij zou optreden als bemidde
laar tussen de Groep van Gent 
en het IJzerbedevaartkomitee. 
E^n mogelijke oplossing ziet hij 
niet liggen op het inhoudelijke 
vlak, maar -wel op het vorme
lijke vlak. Hij bevestigde dat de 
demokratisering van het Bede
vaartkomitee een gespreksbasis 
kan zijn. „Het komitee, dat de mond 
vol heeft over demokratle en ver
draagzaamheid, kan daar toch niet 
tegen zijn?, -vroeg Jambon zich 
af. 

Lionel Vandenberghe deed ons 
weer een ander verhaal. Hij 
ontkende het voorbije weekend 
kontakt gehad te hebben met 
Jambon. Dat -was pas dinsdag
ochtend gebeurd (dus na ons 
telefonisch gesprek met Jam
bon). Vandenberghe ontkende 
voorts dat er een afspraak was 
gemaakt voor een onderhoud. 
De Raad van Beheer van het 
Bedevaartkomitee had afge
sproken om de zaak een veer
tiental dagen te laten rusten. En 
Vandenberghe -wilde zich djiar 
aan houden. Hij sloot niet uit 
dat er indi-viduele kontakten 
tussen bemiddelaars en andere 
beheerders zouden kunnen 
plaatsvinden. 

Volgens Vandenberghe is het 
bvb. goed mogehjk dat Jambon 
een onderhoud zal hebben met 
Jaak Van Waeg, de e x - W B -
voorzitter die namens het Be
devaartkomitee de vergaderin
gen van het O W bijwoont. 
Lionel Vandenberghe stelde 
zich tenslotte vragen bij de ge
schiktheid van J a n Jambon als 
bemiddelaar. Jambon -weis im
mers, naast andere vooraan-
stcianden uit de radikale 
Vlaamse be-weging die geen lid 
zijn van het IJzerbedevaartko
mitee, in augustus jl. aan-wezig 
op een vergadering in Gent 
-waar professor Debackere als 
gastheer optrad. 

Na afloop van die vergadering 
werd het ontslag van Vanden
berghe geëist indien hij zich niet 
zou neerleggen bij een radi-
kalisering van zijn Bedevaart-
toesprjiak in separatistische zin. 
De deelnemers aan die be-wuste 
vergadering -werden naderhand 
"de Groep van Gent" ge
noemd. 

Peter Dejaegher 
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EUROPEES PARLEMENT GEEFT VERTROUWEN AAN NIEUWE EUROPESE KOMMISSIE 

MAAR SANTER IS DELORS NIET 
Tijdend de januarl-zitting van het Europees Parlement te 
Straatsburg verscheen kommissievoorzLtter Jacques San-
ter nog maar eens voor de vierschaar van het EP. Hij 
probeerde er de brokken te lijmen na een konfrontatie eerder 
op de maand tuésen het EP en de 20 kandidaat-
kommissieleden. Begin januari waren de 19 andere Eu
ropese kommbsarissen immers uitgebreid ondervraagd 
door de Europese Parlementsleden. Sommige kandidaat-
kommuisarissen zoab de Ier Padraig Flynn of de Deense 
Ritt Bjerregaard vielen duidelijk door de mand. Er werd ook 
kritiek uitgeoefend op de verdeling van de bevoegdheden 
binnen de twintig-koppen tellende nieuwe Europese kom
missie. 

D
e Deense kommissaris 
voor Leefmilieu Bjerre-
gaard had. zich na haar 
katastrofale hoorzitting 

onheus uitgelaten over het Par
lement. Aan het Duitse blad Der 
Spiegel verklaarde ze toen ont
goocheld en pisnijdig dat ze zich 
niet bekommerde om de mening 
van het EP. „Immers", zo haalde 
ze uit, „dit parlement is toch 
geen echt parlement". Niet di-
rekt diplomatiek woordgebruik 
dus. Nogal was parlementsle
den voelden zich op de tenen 
getrapt. 

UITSCHUIVER 
Ook de Ierse kommissaris voor 
Sociale Zaken maakte tijdens 
zijn hoorzitting een slechte 
beurt. Dat verwonderde menig 
jiandachtig waarnemer. Hij is al 
kommissaris voor Sociale Za
ken sinds begin 1993, ligt aan de 
basis van een groenboek over 
het Europese sociale beleid en 
tekende ook verantwoordelijk 
voor een witboek over het Eu
ropese sociale beleid dat de Eu
ropese sociale krachtlijnen tot 
2000 uitstippelt. Waren het de 
zenuwen? Was hij te zelfver
zekerd? Zeker is dat het over
grote deel van de aanwezigen 
vond dat Flynn tijdens de hoor
zitting een gebrek aan politieke 
visie tentoon spreidde. Kwam 
daar bovenop eene merkw^aar-
dige uitschuiver over het Eu
ropese gelijke kansen-beleid 
tussen man en vrouw. Hierover 
ondervraagd bleek duidehjk dat 
deze materie hem geen snars 
interesseerde, hoewel terzake 
wel politiek verantwoordelijk. 
Meteen eiste een grote groep 
parlementsleden Flynn de be
voegdheden inzake de gelijke 
kansen man/vrouw te ontne
men. 

Daarbovenop kw^am nog het al
gemene ongenoegen van het 
overgrote deel van de Euro
parlementsleden over de por
tefeuilleverdeling die door San-
ter was bekokstoofd. Die 
zorgde ervoor dat de politieke 
verantwoordehjkheid voor de 
rechten van de mens en het 
ontwikkelingsbeleid van de Eu
ropese Unie niet -werd toege
kend aan één enkele kommis
saris. Kommissievoorzitter San-
ter verkoos een aardrijkskun
dige aanpak en verdeelde de 
bevoegdheden voor het ontwik
kelingsbeleid per regio. Daar
bovenop kwam het ongenoegen 
over de hele procedure. Het 
Parlement mocht wel de indi
viduele kommissarissen aan de 
tand voelen maar moest uit
eindelijk het vertrouwen geven 
of ontnemen aan de hele kom
missie. Geen mogelijkheden dus 

tot het individueel sanktioneren 
van kommissarissen die met een 
onvoldoende bedacht werden. 

GELIJKE KANSENBELEID 

Genoeg konfliktstof dus. Om 
het vertrouwen te winnen moest 
Europees kommissievoorzitter 
Santer het Parlement proberen 
te overtuigen dat de kommissie 
wel een degelijk programma 
had. Hij deed een poging. Maar 
daar bleef het ook bij. In een 
weinig begeesterende rede zei 
hij dat hijzelf de verantwoor
delijkheid zou nemen voor het 
mensenrechten- en het ontwik
kelingsbeleid. Daartegenover 
stond dat hij geen jota wijzigde 
aan de eerder overeengekomen 
portefeuilleverdeling. Belang
rijker evenwel was dat hij het 
Parlement toezegde om een in 
1990 tussen het E P en de Eu
ropese kommissie afgesloten 
overeenkomst over de onder
linge bevoegdheden te heron
derhandelen. Dat kan het Par
lement potentieel meer macht 
bezorgen. 

Padraig Flynn behield dus uit
eindelijk zijn bevoegdheden 
over het Europese gelijke kan
senbeleid tussen man en vrouw. 
Wel w^erd hem het voorzitter
schap ontnomen van een open 
werkgroep die de vraagstukken 
met betrekking tot de gelijke 
kansen zal onderzoeken. Kom
missievoorzitter Santer neemt 
die taak over. 

SOCIAAL BELEID 

In een poging om vooral de 
sociahstsiche fraktie goed te 
stemmen, viel kommissievoor
zitter Santer scherp uit tegen de 
houding van de Britse regering 
om het Verenigd Koninkrijk 
buiten de afspraJcen inzake het 
sociaal beleid te houden. Hij 
betreurde dat „wij in Maas
tricht niet met gesloten gele
deren vooruit hebben kunnen 
gaan" op sociaal gebied, en 
sprak de wens uit „dat de een
heid tussen de 15 lidstaten in 
1996 zal worden hersteld om 
verder te kunnen gaan. 

Wij zullen immers niet alleen 
onze verworvenheden bewaren 
maar ook een sociale koherentie 
tot stand moeten brengen die 
beantwoordt aan de onwikke
lingen op het gebied van tech
nologie en leefwijze. Een re
gelrechte oorlogsverklaring aan 
de Britse Torie-regering van 
John Major. Die zal er nog spijt 
v£in krijgen dat hij Santer naar 
voren schoof als kommissie-
voorzitter als alternatief voor 
Jean-Luc Dehaene-! 

De toespraak van EU-Komntüdievoorzitter Santer kan moedijk 
visionair genaemd worden. 

EENHEIDSMUNT 
Met de verklaring dat „Als wij 
een sterke ekonomie vidllen, W\) 
ook een sterke een enkele munt 
nodig hebben, zonder gevaar 
van interne koersschommelin
gen" maakte de nieuwe kom
missievoorzitter duidelijk dat hij 
aan de totstandbrenging van de 
Ekonomische en Monetaire 
Unie heel veel belang hecht. 
Van een Luxemburger kan je 
ook moeilijk anders venvach
ten. Meteen volgde een fikse 
waarschuwing: „Wij moeten 
dus niet van de in het Verdrag 
uitgestippelde weg naar de 
E M U anvijken. De kommissie 
zal erop toezien dat de koa-
vergentiekriteria strikt worden 
toegepast." Maar ook de af
spraken inzake de termijnen 
moeten in acht w^orden geno
men. Er komt ook een groen
boek over de voonvaarden voor 
de overgang naar de ene munt. 
Voor België wordt het meteen 
doorbijten. De opstelling van de 
begroting 1996 wordt dus een 
moeihjke zaak. Althans als we er 
in 1997 of 1999 bij wUlen 
zijn... 

UITBREIDING 
„Wij hebben de morele en po
litieke verphchting in ons mid
den de Europese landen op te 
nemen die door de kommunis-
tische diktatuur verhinderd •wa.-
ren zich bij ons aan te sluiten", 
zo zei de kommissievoorzitter. 
Alaar hij trok daar ook de no
dige konklusies uit: „Indien de 
prijs voor de uitbreiding een 
stap achteruit zou zijn op de 
weg van integratie, zou iedereen 
daarbij verliezer zijn (...). Wij 
moeten integendeel een nieuwe 
kwahtatieve voorsprong nemen, 
zoals reeds het geval is geweest 
bij voorgaande uitbreidingen. 
Daarvoor is een institutionele 
hervorming noodzakehjk." 

In een poging de parlements
leden van de begrotings- en de 
begrotingskontrolekommissiee 
te paaien weidde Jacques San
ter ook uit over de fraudebe
strijding: ,,Laten wij van de 
fraudebestrijding een van onze 

gemeenschappelijke prioriteiten 
maken op alle niveaus." De Eu
ropese wetgeving moet vereen
voudigd worden. Overal moe
ten clausules inzake fraudebe
strijding opgenomen worden. 
Europese gelden moeten beter 
beheerd worden. Kontroles op 
de uitgaven moeten opgedreven 
virorden. „We moeten immers 
steeds bedenken dat wij het geld 
uitgeven van de Europese be-
Icistingbetalers". 

Inzake het subsidiariteitsprin-
cipe zei Santer dat de Kom
missie een konstante inspanning 
zal doen om zich op het we-
zenhjke te koncentreren, om op 
kommunautair niveau alleen dat 
te doen w ât niet kan w^orden 
gedaan op nationaal niveau. 
Geen woord over regio's als het 
derde belangrijkste besluitvor
mingsorgaan. De kommissie
voorzitter waarschuwde wel te
gen de pogingen tot renatio
nalisatie door degenen die met 
een beroep op het subsidiari
teitsbeginsel de bevoegdheden 
weer naar het nationale vlak 
willen trekken en vergeten het 
beginsel toe te passen wanneer 
dit moet leiden tot een optreden 
op het niveau van de Unie. ,,Ik 
heb een ander idee over sub
sidiariteit: niet langer harmo
niseren tot in de laatste details, 
maar de samenwerking opvoe
ren op terreinen die de moeite 
waard zijn. Laten wij minder 
doen om het beter te doen: dat 
zou ons gemeenschappelijk de
vies moeten zijn." 

POST-MAASTRICHT 
Opnieuw een knieval voor het 
EP. Santer wil dat er een maat
schappelijke diskussie gevoerd 
wordt over de hervormingen die 
in 1996 aan het Verdrag van 
Alaastricht zullen worden aan
gebracht. „Het EP moet recht
streeks betrokken worden bij de 
onderhandelingen", zo stelde 
hij. Hij suggereerde zoals dat 
gebeurde bij de voorbereiding 
van Maastricht een konferentie 
te beleggen tussen de nationale 
p£u-lementen en het EP. Over de 
aard en de noodzaak van ver
gaderingen bleef hij vaag: „Op 

een of andere wijze staan alle 
instellingen (Raad, Kommissie, 
Parlement) voor drie institu
tionele k-westies: hun samen
stelling, hun werkmetoden en 
de wijze van besluitvorming." 

Opnieu'w een uitgestoken hand 
naar de rebellerende Europar
lementsleden :,, Waarom zou het 
Europees Parlement mijn op
volger met mogen kiezen uit een 
door de staatshoofden en re
geringsleiders voorgestelde 
lijst?". 

BUITENLANDS BELEID 
Santer legde de vinger op de 
zere wonde: „Wat ontbreekt er 
dan aan ons dat wij geen echt 

fgemeenschappelijke buiten-
ands en veiligheidsbeleid heb

ben ? ISen samenhangende to-
tcialvisie." Europa moet leren uit 
één mond te spreken. Juist daar 

1 zal het Verdrag van Maastricht 
f grondig moeten worden gewij-
f zigd. 
1 POLITIEBELEID 

Tenslotte -wijdde Santer ook uit 
over het justitionele beleid van 
de Europese Unie: „De burger 
vril vrij kunnen reizen, maar hij 
wil ook dat er voor zijn vei
ligheid wordt gezorgd, dat mis
daad, drugshandel en klandes-
tiene immigratie doeltreffend 
worden bestreden. Europa 
dient model te staan voor de 
rechten van de mens. Ik zie met 
ongerustheid hoe racisme en 
vreemdelingenhaat in onze lan
den opnieu^w de kop opsteken, 
en ik deel uw zorgen in dit 
vlak." 

Onmiddellijk na Santer's rede, 
zag je in de plenaire verga
derzaal niet direkt glunderende 
gezichten. De kommissievoor
zitter had ontzettend veel ge
zegd. De meeste hete hangijzers 
had hij vermeld. Maar direkt 
visionair kon zijn rede nu ook 
w^eer niet genoemd worden. 
Santer is Delors niet. Het was 
heus geen toeval dat ondeu
gende parlementsleden en/of 
ambtenaren kleine affiches op
hingen met de boodschap „De
lors sen va, l'Europa Santer". 

Na de fraktiebesprekingen 's 
avonds bleek dan uiteindelijk 
dat de nieuwe kommissie \vel 
degelijk een meerderheid ge
vonden had. 416 parlements
leden stemden voor, 103 tegen 
terwijl 59 parlementsleden zich 
onthielden. Een rekordaan\ve-
zigheid van 578 op 626 leden. 
De kristen-demokraten en so-
ciahsten gingen in hun verzet 
dus overstag. De volledige Eu
ropese Radikale Alliantie met 
Lalumière en VU-Europarle-
mentslid J aak Vandemeule-
broucke op kop stemden tegen 
het vertrouwen. Ze vertoefden 
daarbij in het gezelschap van de 
groenen (alleen hun Luxembur
ger stemde voor), fraktieleider 
Bertens van D'66, een minder
heid knsten-demokraten waar
onder Otto Von Habsburg en de 
Duitse socialisten. De drie ove
rige leden van D'66 net zoals 
onze vorige bondgenoten van de 
Deense Juni-beweging vonden 
we terug bij degenen die zich 
onthielden. 

Volgende maand legt de kom
missie een konkreet aktiepro-
gramma voor over het jaar 1995. 
Afwachten wat dat wordt. 

Bart Staes 
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33ste VU-LEDENKONGRES 

11-12 MAART 1995 - KONGRESSENPALEIS, BRUSSEL 

VITAMINEN VOOR VLAANDEREN 
Precies zes weken voor ons 
algemeen ledenkongres, ge
ven we graag beknopt een 
stand van zaken. Alvast het 
Algemeen Sekretariaat ont
komt niet langer aan een he
vige kongreskoorts 

O p het moment dat W I J of De 
Toekomst bi; u in de bus valt, 
is de datum voor het indienen 
van uw^ amendementen nét 
verstreken. Het Algemeen Se
kretariaat bundelt thans volop 
alle gegevens. De bundeling 
van alle amendementen wordt 
de tw^eede -week van februari 
voorgelegd aan de kongres-
kommissie. 

Deze is samengesteld uit alle 
leden van het Parti jbestuur én 
afgevaardigden van de 18 VU-
arrondissementen (inklusief 
de VU-Jonge ren ) . Wie zich 
inschrijft voor het kongres 
krijgt de tekstbundel met de 
besluiten van de kongreskom-
missie voor 24 februari a.s. 
persoonlijk in de bus. 

Vanaf 28 februari tot 8 maart 
organiseren de meeste VU-
arrondissementen een ekstra 
open arrondissementele raad 
waarbij de besluiten van de 
kongreskommissie ekstra ter 
bespreking worden voorge
legd. Preciese afspraken hier
omtrent vindt u in W I J / D e 
Toekomst van 15 februari 
e.k. 

INSCHRIJVEN! 
U kunt zich natuurlijk nog 
steeds inschrijven voor de 
kongreswerkzaamheden. In
dien dit nog niet gebeurde, 
s tuur dan het onderstaande 
inschrijvings-formulier op 
naar het Algemeen Sekreta
riaat. 

^..»%-; ^ ' ^ M ^ ' ^ ^ ^ ' V f t ' i V 

PROGRAMMA 
ZATERDAG 11 MAART 

9u.l6 

9u.45 

lOu. 

13u. 

14u.30 

17u.30 

Onthaal 

Inschrijving, overhandiging dokumentatie en stemkaart. 

StartvergaderJng 

• Welkom door Pol Vanden Bempt, voorzitter Partijraad 

• Inleiding en toelichting werkzaamheden door Paul Van Grembergen, kongres-
voorzitter 

Werkgroep 1: 2^1ft)estuur 

Bespreking ontwerptekst kongreskommissie en amendementen 

Stemmingen 

Voorzitter : Jan Looiwé, VU-fraktieleider Senaat 

Middagmaal 

Werkgroep 2 : Sociale rechtvaardigheid en ongebondenheid 

Bespreking ontwerptekst kongreskommissie en amendementen 

Stemmingen 

Voorzitter : Herman Lauwer,), VU-fraktieleider Kamer 

Einde 

Z O N D A G 12 MAART 

13u. 

14u. 

I7u.30 

Onthaal 

Inschrijving, overhandiging dokumentatie en stemkaart. 

Plenumvergadering 

• welkom door Marie-Pauk Qmx, arr. voorzitter VU-Brussel 

• openingstoespraak door kongresvoorzitter Paul Van Gremhergen 

Q globale eindstemming en stemming over de aktualiteitsresoluties 

Q animatie 

• slottoespraak door algemeen voorzitter Bert Ancmux 

Einde 

Er nog even aan herinneren 

dat kinderopvang is voorzien 
en u dus met de hele familie 
naar Brussel kunt komen. 

Voor de minder geïnteres- centrum (met de gezellige 
seerde partners is er ook goed ^vinkelstraten) ligt op enkele 
nieuws: het Brusselse stads- minuten lopen van het Kon-

gressenpaleis. 

Binnen 14 dagen bieden ^vij u 
meteen ook een overzicht van 
de arrondissementele mobili
satie rond ons ledenkongres. 
Vele afdelingen en arrondis
sementen bundelen de ver
plaatsing naar Brussel en leg
gen voor hun leden meteen 
een bus in. Opstapplaatsen en 
vertrekuren vindt u, per ar
rondissement gerangschikt, 
terug in een volgende uit
gave. 

OPEN DEBAT 

Ook eian gespreksstof zal het 
ons niet ontbreken. Er zijn 
reeds meer dan zeshonderd 
amendementen op de voorge
stelde resoluties binnen. 
Animo verzekerd dus in het 
Kongressenpaleis op zaterdag 
11 en zondag 12 maart. 

Om het zondagnamiddagge
deelte van het kongres mak
simaal uit te kunnen bouwen 
tot een entoesiasmerend ge
beuren, nam het Parti jbestuur 
de beslissing om - in tegen
stelling tot w^at vroeger werd 
gemeld - de stemmingen over 
de amendementen reeds op 
zaterdag te laten plaatsvin
den. U vindt het aangepaste 
schema hiernaast terug. 

Het zondaggedeelte van het 
kongres start met een toe
spraak van de kongresvoor
zitter, met toelichting van de 
stemresultaten, alsook met het 
voorleggen van enkele aktu
aliteitsresoluties. Nadien 
volgt een kort muzikaal in
termezzo én een stevig slot
gedeelte met, onder meer, de 
toespraak van algemeen voor
zitter Bert Anciaux. 

D u s : één wijze raad: 'Zorg dat 
je erbij bent ! ! !' 

-¥-
IK PRAAT MEE! 
U w oproep om kri t isch mee te denken over het p r o g r a m m a van de V U boeit me. O p het 
a lgemeen ledenkongres in Brussel wil ik aktief mee-pra ten over de toekomst van 
Vlaanderen . H o u mij alvast een plaats vrij in de kongreszaal . 

JA, IK KOM NAAR BRUSSEl 
o O P Z A T E R D A G 11 M A A R T 

O voormiddag 
w e r k g r o e p 1 - zelfbestuur 

O namiddag 
w e r k g r o e p 2 - sociale rechtsvaardigheid en ongebondenhe id 

O O P Z O N D A G 12 M A A R T 

Schrijf ik n u in, dan on tvang ik tijdig de kongresmap , samen met alle p rak t ika én m'n 
persoonlijke kongreskaar t . 
(graag in hoofdletters a.u.b.) 

V o o r n a a m : N a a m : 

S t raa t : Nr . . . . . Bus . . . 

Postnr . : Gemeen t e : 

Tel.: / 

Terug te s turen n a a r : V U - A lgemeen Sekretariaat, Barrikadenpleln 12 te 1000 
Brussel . 

WOENSDAG 1 FEBRUARI 1995 



Nieuw in 

de pa r t i j : 

vermeerdGrings-

bonnen! 

Voornaam 

Naam 

Straat 

Nr. Postnr. 

Gemeente 

Vanwege (naam, voornaam) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Voornaam 

Naam 

Straat 

Nr. Postnr. 

Gemeente 

Vanwege (naam, voornaam) 

I u 
D 
Q 

"^ r-w 

Voornaam 

Naam 

Straat 

Nr. Postnr. 

Gemeente 

Vanwege (naam, voornaam) 

I 
I Voornaam 

I Naam 

Straat 

Nr. 

I 
Postnr. 

Gemeente 

Vanwege (naam, voornaam) 

I 
Voornaam 

Naam 

Straat 

Nr. 

Gemeente 

Vanwege (naam, 

Postnr. 

voornaam) 

Voornaam 

Naam 

Straat 

Nr. 

Gemeente 

Postnr. 

Vanwege (naam, voornaam) 

I 
I 

Voornaam 

Naam 

Straat 

Postnr. Gemeente 

Vanwege (naam, voornaam) 

W»P&"\'¥W'^'%^^ "'ës'̂ ' 

I 
I 

I 
I 
I 

't Klinkt gek, maar we zijn bloedserieus. De VU wil haar ledenaantal 

opvoeren en rekent daariDij op uw medeweri<ing. Als u mensen kent die 

sympathiseren met de VU, zet ze op de bon! Vrienden, familieleden, 

kennissen, kollega's, clubgenoten .. .vul hun naam en adres in, één per 

bon, en stuur ons deze gegevens op. Wij doen de rest! Uw hulp is erg 

belangrijk. De VU staat voor een cruciale faze in haar bestaan. Dit jaar 

wordt voor de eerste keer in onze geschiedenis het Vlaams Pariement 

rechtstreeks veri<ozen. Wij willen daarin steri< vertegenwoordigd zijn. Een 

stijgend ledenaantal is alvast een goed begin. 
Gebruiksaanwijzing. Vul naam en adres in van mogelijke 
toekomstige VU-ers, één kandidaat per bon, knip uit en 
stuur naar het bekende adres : Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel. Hoe meer bonnetjes u instuurt, hoe beter u ons 
helpt, dat is nogal duidelijk. Bij voorbaat hartelijk dank. 

I 

VLAAMSE VRUE 
DEMOKRATEN 

\ 

\ 



SOCIAAL 
TUSSEN SOCIALE ROEPING EN EKONOMISCHE HAALBAARHEID 

PESSIMISME OMTRENT TOEKOMST 
BESCHUHE TEWERKSTELLING 
De bcdchutte tewerkstelling u uitgegroeid tot de hoeköteen 
van het Integratiebeleid voor merufen met een handikap. In 
de 68 bcöchutte werkplaatsen in Vlaanderen werken meer 
dan 12.500 werknemers met een handikap en 1.800 
omkaderingspersoneebleden. De Vlaamse Federatie van 
Beschutte Werkplaatsen (VLAB) publiceerde in december 
haar Witboek. 

H
et recht op arbeid geldt 
zowel voor gehandikapte 
als voor niet-gehandikapte 
werknemers. Een ;ob heb

ben houdt immers maatschap
pelijke erkenning in. Het is een 
belangrijke stap in de ontwik
keling van iemands persoonlijk
heid. „Beschutte tewerkstelling 
IS voor sommige gehandikapten 
de enige manier om het recht op 
arbeid konkreet en op lange 
termijn in te vullen", lezen we in 
het voorwoord van het VLAB-
Avitboek. 

BUDGET-HELFT 

Tewerkstelling van gehandikap
ten is geen recent fenomeen. De 
oorspronkelijke liefdadigheids-
initiatieven van ouders, vereni
gingen en plaatselijke besturen 
groeiden uit tot van overheids
wege erkende instellingen. Met 
de wet van 28 april 1958 be
treffende de (oni)scholing van 
minder-validen werden be
schutte werkplaatsen in het le
ven geroepen voor alle personen 
met een handikap die werk
willig zijn. Daarnaast werd in 
'63 het Rijksfonds voor Socicde 
Reklassering van Mindervali
den opgericht. 

Bij de staatshervorming (1988) 
w^erd het Rijksfonds samen met 
het Fondd 81 overgeheveld naar 
de Vlaamse Gemeenschap. Die 
vormde beide fondsen om tot 
het Vtaanic) Fondd voor Sociale 
Integratie van Personen met een 
Handikap (VFSIPH). Het 
Vlaams Fonds draagt de kosten 
voor huisvesting, onderhoud en 
begeleiding van gehandikapten. 
Dit jaar beschikt het Fonds over 
26,2 miljard frank (de helft van 
het welzijnsbudget). Er kwam 
ook een nieuwe inschrijvings
procedure tot stand voor het 
Fonds. Volgens de VLAB be-
moeihjkt deze procedure de 
aan^vervingen in beschutte 
werkplaatsen. 

AAAGERE JAREN 
Om de lagere produktiviteit van 

f ehandikapte werknemers te 
ompenseren kunnen de be

schutte werkplaatsen een be
roep doen op toelagen van het 
Vlaams Fonds, de gemeenten, 
de provincie, de Lxjterij, de RSZ 
en de RVA. De VLAB merkt 
hierbij op dat het aandeel van 
deze subsidies in de totale in
komsten van de beschutte werk
plaatsen stelselmatig inkrimpt. 
Daardoor moeten de werkplaat
sen de bedrijfsekonomische lo-
gika steeds meer laten primeren 
op hun sociale opdracht. „Toch 
zal een bedrijfsvoering, gericht 
op het verwezenlijken van deze 
ekonomische doelsteUing, 
steeds vorm dienen te krijgen 
tegen de achtergrond van de 
sociale doelstelling van de te
werkstelling van gehandikapte 
werknemers", aldus nog de au
teurs van het Witboek. 

VLAB laat zich trouw^ens pes
simistisch uit over de financiële 
toekomst van de beschutte 
werkplaatsen: ,,Indien de do
tatie van de Vlaamse Gemeen
schap niet wordt aangepast aan 
de werkelijke noden van de sek-
tor, dan zal het Vlaams Fonds 
telkens opnieuw met begro
tingstekorten w^orden gekon-
fronteerd." 

In tegenstelling tot het vroegere 
Rijksfonds msig het Vlaams 
Fonds haar overschotten niet 
opzij leggen voor de zeven ma
gere jaren. Wanneer een over
schot wordt gerealizeerd op de 
begroting moet die worden te
ruggestort aan de Vlaamse Ge
meenschap. Bovendien wordt 
de dotatie voor het volgende 
jaar gebazeerd op de w^erkelijke 
uitgaven van het voorgaande 
jaar. De VLAB meent dat de 
dotatie voor de beschutte werk
plaatsen op die wijze steeds klei
ner wordt. 

Dit jaar treedt het Vlaanu In-
frajtruktuurfondd voor PerMoruge-

Het recht op arbeid geQt zowel voor gehandikapte aU voor niet-gehandikapte werknemers. 

bonden Aangelegenheden (VI PA) 
in werking. Dit nieuw^e fonds 
staat in voor de financiering van 
voorzieningen in de -welzij ns- en 
gezondheidssektor. 

In het Witboek wordt ervoor 
gewaarschuwd dat het VIPA-
loket tot administratieve ver
tragingen leidt en dat de in
vesteringstoelagen worden te
ruggeschroefd. In één adem 
vermeldt het VLAB ook andere 

besparingsmaatregelen: de be
vriezing van de loonsubsidies, 
de afschaffing van de tussen
komst in de arbeidsgenees-
kunde en de vermindering van 
onderhoudstoelagen. 

Niet alleen vanuit sociaal, maar 
ook vanuit financieel oogpunt is 
de tewerkstelling van werkne
mers met een handikap belang
rijk. Zo worden door de sub
sidiëring van „beschutte" ar

beidsplaatsen heel wat inkom
sten gekreëerd voor de overheid 
in de vorm van RSZ, direkte en 
indirekte belastingen. 

Met deze argumenten in het 
achterhoofd vindt de VLAB dat 
de overheid er alle belang bij 
heeft voldoende werkingsmid
delen ter beschikking te stel-

Filip Vandenbroeke 

EEN SPAARVARKEN 
VOOR DE BOUW VAN SERVICE-FLATS 
In de loop van de maand mei 
brengen enkele banken een 
nieuvfcr beleggingsfonds op de 
markt dat wordt gepatroneerd 
door de Vlaamse regering. Het 
is de bedoeling spaargeld te ver
zamelen voor de bouw van 
5.000 service-flats op 10 jaar 
tijd. De gemiddelde kostprijs 
voor één flat bedraagt 2,3 mil
joen frank. 

Tegen het jaar 2020 zal één 
Vlaming op drie ouder zijn dan 
60 jaar. Met de vergrijzing van 
de bevolking wordt het pro
bleem van aangepaste huisves
ting voor ouderen scherp ge
steld. Vaak is hun huis niet 
langer geschikt om er probleem
loos in te vertoeven. Tot voor 
enkele jaren w^aren ze dan ver
plicht om in te trekken bij hun 
kinderen of zich te laten op
nemen in een duur rusthuis. 
Sinds kort mjiakt een interes
sant alternatief opgang: de .ter-
vice-flat. 

De Vljiamse regering heeft nu 
ook haar oog laten vallen op 
deze woonformule. Ze wil via 
BEleggingsvennootschappen 
met VAst Kapitaal (BEVAK's) 
spaargeld mobilizeren voor de 
bouw van 5.000 service-flats, 
gespreid over een periode van 
10 jaar. De BEVAK's worden 
beheerd door financiële instel
lingen die aktief zijn in Vlaan
deren. Het kapitaal wordt ver
zameld door de uitgifte van aan-

Met de vergrijzing van de bevolking wordt het probleem van 
aangepaste huisvesting voor ouderen nijpender. 

delen -waarop private investeer
ders kunnen intekenen. De eer
ste aandelen zullen in de mei-
mjiand -worden uitgeschreven. 

IN EIGEN STREEK 
Er zouden twee grote voordelen 
voor de aandeelhouders van 
zo'n BEVAK zijn. Op het ge-

investeerde bedrag (230.000 
frank) -wordt jaarlijks een di
vidend uitgekeerd. Dit bedrag 
en de opbrengsten ervan zijn 
-vrijgesteld van suksessierech-
ten. Bovendien is het di-vidend 
onderworpen aan een voorde
lige roerende voorheffing van 
13,39 procent. 

^0^ 

BEVAK-aandeelhouders heb
ben bovendien het recht om na 
verloop van tijd een service-flat 
in hun eigen streek te betrek
ken. Men moet wel ouder zijn 
dan 75 jaar en minstens 10 jaar 
in het bezit zijn van BEVAK-
aandelen. De huurprijs bedraag 
maximaal 500 frank per dag. Op 
maandbasis komt dit overeen 
met de opbrengst van 10 cian-
delen met een gezamenlijke 
wciarde van 2,3 miljoen frank. 
In de huurprijs zit een pakket 
diensten inbegrepen: een op
roepsysteem, het onderhoud 
van tuin en gemeenschappelijke 
ruimten, een brandverzekering 
en de aansluiting op de nuts
voorzieningen. 
De service-flats zijn uiteraard 
niet alleen bedoeld voor de aan
deelhouders. Deze kunnen hun 
bezettingsrecht póis uitoefenen 
na 10 jaar aandeelhoudersschap 
en vanaf 75 jaar.In de tussen
periode staan de flats er be
schikking van ouderen die niet 
hebben geïnvesteerd in BE^ 
VAK-aandelen. De BEVAK 
verhuurt haar flats aan 
OCMW's of VZW's die ze op 
hun beurt verder kunnen ver
huren aan geïnteresseerde be
jaarden. De aangerekende dag
prijs mag de 500 frank niet 
overschrijden. 
CS» Info: Kabinet van Vlaamd 
minister Wivina Demeester, teL 
021227.24.11. 
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DE MOEILIJKE WEG NAAR VERZOENING 

DOSSIER AMNESTIE OP KA 2 
HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

De deze week gestarte kommerciëU zender Ka 2 (VTM) lenen van amnestie, van eer-
• • • o o , i a herstel of het atkondiffen van 

reserveert zijn vnjdagai>onden voor wat men noemt „de ^g,^^„^ maatregelen bleken 
grote maatdchappeLijke uitdagingen van het jaar 2000 . ook hier soms ver uiteen te 
DoMier heet het programma kortweg, en het brengt liggen. De benaderingen en de 
afwikkelend eigen en aangekochte reportages van maar 
Liept anderhalf uur. Een ongewoon lange tijd voor re
portages. Maar aan de Medialaan wil men deze reeks 
grondig aanpakken. De eer<)te aflevering wordt een dooier 
over amnestie. WIJ ging meekijken naar de opname van 
het programma dat vrijdag a.^. wordt uitgezonden. 

SEREEN DEBAT 
MOGELIJK? 
„Voor we kunnen terugblikken 
moeten we in vrede leven met 
ons verleden. En dus gaat de 
eerste aflevering over het am
nestieprobleem", zo luidde de 
keuze van VTM-hoofdredak-
trice Gaby Feyaerts. Geen van
zelfsprekende keuze overigens. 
Amnestie blijft een geladen en 
genuanceerd onderwerp (zie 
bijvoegsel van W I J , 7 december 
1994). Dit vertalen in anderhalf 
uur boeiende televisie voor een 
groot publiek zonder in clichés 
te vervallen was dan ook geen 
akkefiQtje. 

Eindredakteur, Bart De Poot 
verdedigt de keuze: „De konink
lijke oproepen tot verzoening en het 
feit dat het einde van weretdoorlog II 
een halve eeuw oud ui hebben de 
belangstelling voor het onderwerp 
aangescherpt. Amnedtie L) een be
langrijk politiek item geworden en 
we willen een zo groot mogelijk 
aantal menden met alle facetten van 
het probleem laten kennióinaken; 
hetgeen overigens onze bedoeling u 
voor alle verdere reportages. We 
willen een genuanceerd en sereen 
beetd brengen van de problematiek en 
nagaan in hoeverre verzoening na 50 
jaar mogelijk is. Vooraanstaande 
professoren moeten dit sereen debat 
mogelijk maken." 

Dossier Amnestie, samengesteld 
door Stef Tierens en de jonge 
historikus Olivier WiUe, brengt 
tijdsdokumenten en vooraf op
genomen beeldmateriaal afge
wisseld met een studiodebat en 
reakties van betrokkenen uit het 
publiek. De kijker krijgt zowel 
de gekende repressiebeelden 
met kaalgeschoren vrouwen, 
een cijfermatig overzicht van de 
omvang van het repressiedos
sier, een entree in een bijeen
komst van Qud-oostfrontstrij-
ders te Gent als de mening van 
de Nederlandse nsizist Sassen. 
Ook de reeds genomen w^et-
telijke maatregelen ten gunste 
van repressieslachtoffers en de 
huidige standpunten van de po
litieke partijen komen uitge
breid aan bod. 

Panelleden zijn de professoren 
Luc Huyse en Luk De Vos en de 
joernalisten Lxjuis De Lentdec-
ker en Maurice De Wilde. Hun 
tussenkomsten zijn boeiend 
méiar verschillend van benade
ring. Bij de vraag hoe erg het 
gerecht is ontspoord tijdens de 
na-oorlog is het interessant te 
zien hoe de nuchtere, cijfer
matige ontleding van prof. 
Huyse en de levendige herin
nering van de geëngageerde 
rechtsjoemalist De Lentdecker 
tot verschillende konklusies ko
men. 

Wie enigzins met de proble
matiek vertrouwd is zal mis
schien weinig nieuws leren. 

Daartegenover staat dat het 
dossier voor talrijke kijkers een 
zeer gedegen inleiding in de 
repressiegeschiedenis en haar 
gevolgen kan betekenen. En 
vooral kunnen ze merken hoe 
levendig de onderhuidse span
ningen in dit dossier nog steeds 
zijn. Het komt tot uiting wan
neer de oud-verzetsstrijder Al
bert De Coninck vanuit het pu
bliek opmerkt dat „hij de indruk 
krijgt AaX de kollaborateurs 
voorgesteld •worden als de 
grootste slachtoffers van de 
tweede wereldoorlog". Of w^an-
neer de immer op scherp 
staande Maurice De Wilde zegt 
hoe erg hij het wel vindt dat een 
gewezen oostfronter in de Raad 
van Beheer van zijn eigenste 
BRTN kon zetelen... 

ELKAARS LEED 
De standpunten inzake het ver-

visie op de „schuld' van ge
wezen Öostfrontstrijder en VU-
eresenator Oswald Van Ooteg-
hem en Frans Hermans, voor
malig politiek gevangene, liggen 
ver uiteen. Ook Sidney Ber-
neman van het Forum der 
Joodse Organisaties en Jaak 
Van Waag van het IJzerbe-
devaArtkomitee gaven hun ge
nuanceerde mening te kennen. 
Historikus Bruno De Wever 
moest nadien echter vaststellen 
dat „men blijkbéiar weigert el-
kaars leed te erkennen". 

Leed dat volgens prof. Huyse 
enkel zal kunneft weggewerkt 
w^orden door de tijd. Want ook 
indien, bijvoorbeeld door pre
mier Dehaene, maatregelen ge
nomen zouden worden om alle 
nog bestaande materiële gevol
gen weg te werken (gevolgen 
die prof. Huyse en M. De WUde 
overigens naar het einde toe wel 
erg minimaliseerden), dan nog 
zal dit koUektieve verleden niet 
helemaal verwerkt zijn. 

Uitkijken dus naar „Dossier". 

(fd) 

c» Dossier AiinnMtie, Ka 2, vrij
dag 3 februari, om 21iul5. 

NU OOK IN OCMW 

VOLKSUNIE-MELLE LEEF... 

De VU-afdeling Melle nam bij 
de jongste gemeenteraadsver
kiezingen deel onder de naam 
,,Vrij Melle". Onze lijst werd 
opengesteld voor onafhanke
lijke kandidaten die op een op
bouwende wijze aan gemeen
tepolitiek wilden doen. 

Vrij Melle behaalde twee ver-
kozenen, nl. Rita Pauwels-Moe-
raert, VU-voorzitster Meüe en 
Freddy Van de Putte, uittre
dend VU-raadslid. Deze zetel
winst (+1) betekent ook dat we 
een vertegenwoordiger krijgen 
binnen het OCMW. Hiervoor 
werd Frank De Vis, ondervoor
zitter van onze afdleing, aan
geduid. 

Dit samengaan onder de naam 
Vrij Melle het ons eveneens toe 
onze bestuursploeg uit te brei
den met enkele nieuwe en jonge 
kandidaten. 

Op politiek vlak wijzigde er heel 

Met de figuur van Louis Tob
back als partijvoorzitter heeft de 
SP een duidelijke keuze ge
maakt om de stap van Vlaamse 
socieJisten' terug naar 'BSP' te 
zetten. De Vlaamsgezinden on
der de SP-ers hebben hiermee 
het onderspit moeten delven. 
De flcuningantische strekking, 
die de laatste jaren aanwezig 
w^as, wordt in quarantaine ge
plaatst. 

De socialistische voorzitter re
deneert volledig in het kader 
van het oude Belgische patroon 
waarbij de socialisten in Vlaan
deren zich laten leiden door hun 
broeders aan de overkant van 
de taalgrens. Zo behoudt de 
Parti Sociahste haar macht in 
het hele land. 

Groot verschil tussen beide so
cialistische partijen is echter dat 
de PS zich opwerpt als de voor
t rekker van het Waalse re-
flonalisme, terwijl de SP nu 

rachtig op de unitaire rem gaat 
staan en het "Vlaams belang' 
volkomen ondergeschikt 
maakt. 

Door uitdrukkelijk te pleiten 
voor gelijke regeringskoalities 
in alle delen van de federale unie 
be^vijst Tobback dat hij geen 
kaas heeft gegeten van wat fe
deralisme in wezen is. 

Ook zijn houding inzake de 
federalisering van de sociale 

wat in Melle sinds de gemeen
teraadsverkiezingen. De VLD 
behaalde een volstrekte meer
derheid en de CVP werd naar 
de oppositiebanken verwezen. 

Het sukses van de VLD is des te 
opmerkelijker vermits oud-libe-
ralen zelfs geen schepenman-
daattwisten te verwerven. De 
inbreng van kasteelheer De 
Potter was hier zeer bepcdend. 
Anderhalf jaar terug zag het er 
nog naar uit dat dhr. De Potter 
opnieuw zou toetreden tot de 
CVP, moederpartij van de fa
milie De Potter. Maar Verhof-
stadt haalde het op Van Hecke, 
tot ontgoocheling van heel w^at 
Melse CVP'ers. 

Vrij Melle belooft een open een 
eerlijke of)positie te voeren, sa
men met CVP-verkozenen en 
een Agalav-raadslid. 

(fvdp) 

OOST-VLAANDEREN 

FEBRUARI 

Vr. 3 GERAARDSBERGEN: 
Dia- en informatieavond over IJs
land. Om 19u.30 in Koetsenhuis, 
Abdijstraat. Org.: VU-Geraards-
bergen. 

Za. A HERZELE: VU-Nieuw-
jaarsreceptie in zaal Oud Gemeen
tehuis te Hillegem. Vanaf 20u. 

Zo. 5 BURST: Winterwandeling te 
Ledeberg (Pamel), aan de Kluis-
Dorpsplein. Samenkomst om 
I3u.35 aan de kerk te Burst of om 
14u.30 te Pamel. Afstand: ca. 8 km. 
Info en inschrijven: Paul De Spie-

geleer (053/62.42.09). Iedereen 
welkom en deelname is gratis. 

Za. 11 MELLE: VU-Valentijntjes-
bal i.s.m. Vrij Melle. In de Pa
rochiezaal te Melle-Centrum. Aan
vang: 2Iu., kaarten 100 fr. in wk. 

Vr. 24 SINT-GILLIS: Hutsepot-
avond van VU-St.GUlis-Dender-
monde. Om 19u.30 aperitief. Met 
muziek, tombola, en sprekers F. 
Willems over Dendermonde, Jan 
Caudron over de Kamer en Nelly 
Maes over de Sentiat. In de Schuur, 
Torbestaat, Sint-GUlis-Dender-
monde. Deelname: 300 fr. 

zekerheid wijst erop dat de SP 
in de toekomst terug de ob-
jektieve verdediger zal worden 
van de Wéialse mutualistische 
belangen. Dat Vlaanderen on
der meer dringend nood heeft 
aan een eigen gezondheidsbe
leid dat voldoet aan de behoef
ten en inzichten die hier leven 
schijnt de SP-voorzitter te ont
gaan. Dit heeft niets met een 
gebrek aan sohdariteit te ma
ken, maar cdles met een effi
ciënte beleidsvoering en klare 
afspraken. 

SPLITSING BRUSSEL-
HALLE-VILVOORDE 

De VU is verheugd dat er een 
konsensus groeit rond de split
sing van het kiesarrondissement 
Brussel-Halle-Vdvoorde voor 
de verkiezing van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. De 
VU wijst erop dat voor deze 
splitsing geen enkele prijs aan 
Vlaanderen kan aangerekend 
worden, noch dat de Vlamingen 
in Brussel aan hun lot mogen 
worden overgelaten. 

De Volksunie zal hierover eerst
daags dan ook een nieuw ^vets-
voorstel indienen en dit ter on
dertekening aan de Vlaamse 
partijen voorleggen zodat hierin 
spoedig kan gehandeld wor
den. 

VIAAMS-BRABANT 

FEBRUARI 

Za. 4 HERENT: 40 jaar VU-He-
rent. Het Mullerorkest speelt ten 
dans vanaf 20u.30 in het Gemeen
telijk Sport- en Ontspanningscen
trum, Warotstraat, Winksele. Toe
gang 100 fr. wk, kasse 120 fr. 

Zo. 12 ROOSDAAL: 22ste Eet
festijn van VU-Roosdaal. Van 
llu.30 tot 22u. in Belleheide-Cen-
trum, O. De Vidtslaan. Specialiteit: 
konijn. Ook om 13/2 van 18 tot 
22u. 

Do. 16 LEUVEN: Debat over Ver
dere staatshervorming. Om 20u. in 
de Rechtenfakulteit De Valk, aula 
Zeger Van Hee, Tiensestraat. Org.: 
VUJO-KUL. 

Ma. 20 VLEZENBEEK: Provin
ciale vonningsavond ,,Laat Vlaan
deren Brussel los? ", door prof. dr. 
Chris De Schouwer, docent 
Pol.Wet. VUB. Om 20u.30 in OC 
De Merselborre, Gemeenteplein 
Vlezenbeek. Org.: FVK-Roden-
bachfonds VI.Brabant. 

MAART 

Vr. 3 LENNIK: JaarUjks Mos
selfestijn van VU-Lennik. Vanaf 
18u. in het Gemeentelijk Sport- en 
Ontmoetingscentrum Jo Baetens, 
A. Algoetstraat. Ook op 4/3 vanaf 
18u., 5/3 vanaf 12u. en 6/3 vanaf 
12u. 

Do. 16 LEUVEN: Debat over Mi
lieuproblematiek.. Om 20u. in de 
Rechtenfakulteit De Valk, aula Ze
ger Van Hee, Tiensestraat. Org.: 
VUJO-KUL. 

MAART 

Za. 18 AALST: Kaas- en Vlees-
avond van FW-Aalst. Om 18u.30 
in Sint-Jan Zaal, Immerzeeldreefte 
Aalst. Deelname: 360 fr., kinderen 
150 fr. 

Zo. 19 AALST: De honden in het 
zegekoor. Eenmanstoneel over 
Irma Laplasse door Aria Theys. 
Om 15u.30 in teatersaal KG De 
Werf, Molenstraat 51. 

Toegang 250 fr. (leden VI. ver
enigingen en +3pas 200 fr.) Org.: 
Vlaamse Verenigingen. Kaarten: 
053/77.44.97. 

nv de winne-fabrisac 
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BESTENDIG AFGEVAARDIGE FRIEDA BREPOELS: 

EEN HELE BOTERHAM 
BEVOEGDHEDEN 
Een vorige bijdrage over Lim
burg naar aanleiding van de 
begrotingsbesprekingen in de 
provincieraad eindigde als 
volgt: „We wachten ongeduldig 
en kritisch op de beleidstoe-
lichting van Frieda Brepoels". 

Hoe het er in andere provincies 
aan toe gaat weten wij niet, 
maar in Limburg heeft men de 
oktoberzittingen verplaatst 
naar de volgende maanden. 
Deze vertraging is te wijten aan 
de provinicieraadsverkiezingen 
van oktober j.l. 

derwij svoorzieningen die bij de 
andere inrichtende machten 
niet of onvoldoende aan bod 
kwamen. Dit „komplementair 
aksent" is een verdienste van het 
provinciebestuur als intermedi
air orgaan in Limburg. Het 
Limburgs provinciaal onderwijs 
heeft daarenboven algemeen 
een degelijke reputatie opge
bouwd. 

Frieda Brepoels noemt dit uit
gebouwde onderwijsnet in haar 
toehchting een „historische re
aliteit". 

HISTORISCHE REALITEIT NETTEN BLIJVEN 
Welke bevoegdheden werden 
de VU-bestendig afgevaardigde 
in Limburg toegekend ? Onder
wijs, Natuur, Milieu en Ruim
telijke Ordening, Bouw- en Ver
kavelingsvergunningen, Gelijke 
ïCansenbeleid... 

Gezien de uitzonderhjke uit
bouw van het provinciaal on
derwijs in Limburg is dit een 
hele boterham (ongeveer 2,4 
miljard in de begroting van 
1995, of 44% van het totaal). 
Bestendig afgevaardigde Frieda 
Brepoels vróiagt echter om dit 
gegeven te relativeren. 

Het Limburgs provincicial on
derwijs is in het verleden zeer 
vaak tegemoet gekomen met on-

Bovendien moet men toegeven 
dat de uitbouw en het onder
houd van de onderwijsvoorzie
ningen in aanzienlijke mate me
degefinancierd worden door de 
Vlaamse Gemeenschap, de Eu
ropese Fondsen, enz... Een 
groot deel van de inkomsten 
wordt zelf verw^orven. Liefst 
82,51% van de onderwijsuitga
ven wordt gedekt door eigen 
inkomsten. Deze dekkings-
graad is uitzonderlijk in de pro
vinciale begrotingsposten. 

Als gevolg van het hogeschool
dekreet van minister Van den 
Bossche werd ter zitting (18 jan. 
'95) de „Provinciale Hoge
school Limburg" opgericht. De 

deputatie had het nochtans lie
ver anders gezien. De Volksunie 
ook. Het is een sisyfusarbeid 
van jewelste geweest, in het 
bijzonder van Frieda's voorgan
ger Jef Van Bree, om met name 
het vrij onderwijs te overhalen 
deel te nemen aan één grote 
netoverschrijdende fusieopera
tie. Ondanks de waslijst van 
verzoeken, kontakten en onder
handelingen beslisten de twee 
andere netten reeds tot de op
richting van een hogeschool 
binnen het eigen net. 

De zes provinciale scholen fu
sioneren nu tot één hogeschool 
met zes departementen. Met een 
totaal van bijna 3800 studenten 
behoort deze tot de grotere ho
gescholen van Vlaanderen. 

(ea) 

LIMBURG 

WEST-VLAANDEREN 

FEBRUARI 

Wo. 1 IZEGEM: V-Club voor kin
deren: werken rond karnaval & 
snoepjes maken. Om 13u.30 in de 
Ommegangstraat 6. Inkom 50 fr. 
Org.: Jeugddienst Vlanajo vzw. 

Zo. 5 IZEGEM: Vlaams Huis om 
13u.30: verzamelen voor wandeling 
op De Ruiter (Roeselare), o.I.v. E. 
en Chr. Nyffels-Pot. Org.: Wan-
delklub Vlaams Huis. 

Vr. 10 IZEGEM: Vlaams Huis 
20u.: 12de kaarting. Ook op 12/2 
vanaf lOu. Org.: Kaartersklub De 
Vlaamse Vrienden. 

Zo. 12 BLANKENBERGE: H. 
mis voor de overleden VWG-leden 
om llu.30 in St. Rochus. Daarna 
samen met de auto naar 't Leegland 
te Nieuwmunster voor jaarlijke 
hutsepot. Kostprijs: 350 fr. In
schrijven (ook voor vervoer) bij Vik 
Philips (41.26.99) of Miei Duysters 
(41.36.54). 

Do. 16 IZEGEM: Bar Akademie 
Muziek & Woord, 20u.: Raymond 
Detrez (Radio 3) over de Balkan. 
Toegang 50 fr., abo's gratis. Org.: 
VSVK-Izegem. 

Zo. 19 BRUGGE: Huideviering 
Pieter Leys. Om lOu.30 verwel
koming. Daarna feesttoespróiken, 
optredens, receptie. Om 13u. feest
maal. Info en inschrijving: Hilde 
Jacques, 060/33.80.53 (na. 18u.) 

Di. 21 IZEGEM: Cafetaria De 
Drie Gezellen, 16u.: voordracht 
over het OCMW door F. Herreman 
(OCMW-sekretaris, Izegem). 
Org.: VWG-Izegem. 

Vr. 24 WEVELGEM: Groot VU-
Ledenfeest in de Gouden Fazant, 
Grote Markt 18. Aperitief om 20u. 
Volw. 550 fr., -12j. 250 fr. Inschrij
ven voor 18/2 bij L. Vanoverbeke-
Declercq (056/41.30.38), E Soenen 

(056/41.58.88), G. Debels-Ver-
venne (066/41.17.19). 

MAART 

Zo. 5 DEERLIJK: Mosselfestijn 
(of kalkoenrollade) van VU-Deer-
lijk. In zaal De Wieke, Molenhoek. 
Vanaf 12u.30. Aperitiefbar vanaf 
llu.30. Kaarten aan 450 fr., kin
deren 200 fr., -4j. gratis. Info: Wim 
Vancauwenberghe (056/777.247). 

Za. 18 TIELT: Lentefeest met 
Breughelmaaltijd in zaal Oude Wal, 
Ruiseleedsesteenweg, om 19u.30. 
Eregast is Johan Sauwens. In
schrijven bij Pascal Engels, Be-
gonialaan 23, 8700 Tielt 
(051/40.35.95). 

Vr. 31 BRUGGE: VUJO-fiiif in 
zaal Oud-strijdershuis te Brugge. 

FEBRUARI 

Do. 9 TESSENDERLO: Een 
goede houding, door hc. kinesi-
terapie Eddy Schaaf. Om 20u. in 
Den Anker Org.: FW-Tessen-
derlo. 

Zo. 19 OVERPELT: Jaarlijks 
Mosselfeest van VU-Overpelt. Van 
11 tot 20u. in restaurant 't Pelterke. 
Info en inschrijving: Jef Van Bree 
(011/64.36.40) of Linda Vissers 
(011/64.43.14). 

ROUW IN 
BORGERHOUT 
Men meldt ons het overlijden 
van de heer Alfons Gaublomme, 
vader van Eddy en Rita Gau-
blomme-Huygens. Dhr. Gau
blomme was een trouw VU-lid 
en lezer van ons -weekblad, hij 
werd op 26 april 1916 te Ant
werpen geboren en overlee'd op 
21 januari j.l. in het St.-Eras-
musziekenhuis. Zaterdag j.l. 
werd hij in Borgerhout begra
ven. 

De redaktie biedt Eddy, Rita en 
de kinderen Gwenda en Gavin 
büjken van medeleven bij het 
afsterven van hun vader en 
grootvjider. 

ZONDAG 19 FEBRUARI TE BRUGGE 

HULDEVIERING PIETER LEYS 

Eind 1994 nam Pieter Leys af
scheid als politiek mcindataris 
van de Volksunie. Hij w âs meer 
dan 30 jaar onafgebroken man
dataris als gemeenteraadshd, 
schepen en volksvertegenwoor
diger. Om deze inzet te huldigen 
nodigt het Brugs VU-bestuur 
uit op een feestelijk aperitief-
koncert, met receptie en maal
tijd. 

De feestzitting gaat door in 
OCMW-Dienstencentrum Van 
Volden, Boeveriestraat te 
Brugge. 

lOu.30: Verwelkoming door de 
voorzitter, 

lOu.45: Optreden van vokaal-

ensemble Septem Viri, 

l l u . l 5 : Korte toespraak door 
Jean-Marie Bogaert, 

l l u .45 : Optreden van vokaal-
ensemble Septem Viri, 

12u.l5: Slotwoord door Bert 
Anciaux, nationaal voorzitter, 

12u.25: Receptie 

13u. Feestmaal. 

Deelnameprijs: 950 fr. per per
soon. Inschrijvingen tegen 10 
februari 1995 op rek. 477-
4063701-54 t.n.v VU-Bmgge. 

c» Info: Hilde Jacquet, Graaf de 
MueUnaereUuut 119, 8000 
Brugge, uL 050/33.80.53 (na. 
18u.) 

ANTWERPEN 

FEBRUARI 

Wo. 1 BRASSCHAAT: Jaak Van-
demeulebroucke over de Hormo
nenzwendel, de biefstuk op uw 
bord en alles wat er tussen ligt. Om 
20u.30 in Cafe In den Leopold, 
Bredabaan 911 Brtisschaat-Maria-
ter-Heide. Org.: VU-Brasschaat en 
Dosfel. 

Za. 4 LIER: VUJO-arr. Meche-
len-Turnhout-Namiddag. Met be-
stuursverkiezingen (kandidaturen 
uiterlijk binnen op 1/2 bij VUJO-
nationaal), nieuwjaarsreceptie en 
gastspreker. In het Vlfiams-natio-
naal Centrum, Berlarij 80. Gast
spreker: Frieda Brepoels. Info: 
Mare Hendrickx (016/27.17.27). 
Za. 4 EDEGEM: Familiekwis in 
Drie Eiken, om 20u. Inschrijven op 
voorhand bij Hilde De Wit 
(03/449.17.66) of José Popelaers 
(03/449.79.01). Org.: FW. 

Vr. 10 ANTWERPEN: Voorbe
reiding VU-Kongres vn het arr. 
Antwerpen. Om 20u.30 in Alp-
heusdal, F.WilHotstraat 22 te 
Deurne. Org.: VU-arr. Antwerpen 
i.s.m. Dosfel. 

Do. 16 BERLAAR: Dienstbetoon 
van eerste schepen Staf Geyse-
mans. Van 18 tot 18u.30 in de 
biblioteek van de Heikant, en van 
10 tot II en 19 tot 20u. in het 
gemeentehuis. Markt 2, 1ste ver
diep. Of na afspraak 02/422.55.25. 

Vr. 24 BERLAAR: Dienstbetoon 
van schepen van Kuituur Walter 
Luyten. ledere vrijdagavond in het 
gemeentehuis, Markt 2, 1ste ver
diep. Info en/of afspraak 
03/482.11.93. 

Zo. 26 BERLAAR: Wie sluit zich 
aan bij de groep van Walter Luyten 
om de Antwerpse Stadsschouw
burg (Theaterplein) de jaarlijkse 
„Dag van het Vlaamse lied" bij te 
wonen. Info of plaatsreservatie: 
03/482.11.93. 

Ma. 27 MORTSEL: Boudewijn 
Van der Meulen spreekt over „Rod
dels". Om 20u.l5 in zaal Atrium, 
St.Bernadettestraat (Hof Van 
Rieth). Org.: FW-Mortsel. 

MAART 

Vr. 3 RIJMENAM: Vijfde grote 
kwis „Vlaanderen, Europa, De we
reld". Om 20u. in Ontmoetings
centrum Sint Aiaartensberg. Vor 
info en inschrijvingen: 
015/61.31.69 van MiaBogaerts-Bil-
liet. Org.: VU-arr. Mechelen. 

Zo. 19 BERLAAR: Wie gaat mee 
naar het toneel met de nieuwe sche
pen van Kuituur, Walter Luyten? 
Om 19u.45 in Parochiezaal St.Pie-
ters. Info en plaatsreservatie: 
03/422.66.26. 

EEN AVONDJE KERST-ZINGEN 
IN WOMMELGEM 
Ondanks de zeer laat genomen 
beslissing om de zangavond te 
laten plaatsvinden, w âs het ver
heugend vast te stellen dat de 
feestzaal in Rusthuis Sint-Jozef 
afgeladen vol zat. 
Na een korte inleiding door 
voorzitter Ludgaar Boogaerts 
Wcis het oude getrouwe Pol Van 
de Voorde die met zijn trekzak 
een pleiade oude kerstliederen 
begeleidde. De bewoners van 
het rusthuis zongen met harts
tocht mee. Het Kinderkoor o.I.v. 
Kristel Moons vertolkte zeer 
mooie gekende kerstliederen. 
Het samenzingen met het pu
bliek was een hoogtepunt. 
O p deze Kerstavond w^ou de 
Kulturele Kring J a n Puimège 
de aandacht ook vestigen op de 
gebeurtenissen die 50 jaar ach
ter ons liggen. Vergeven, niet 
vergeten, de bladzijde om
draaien zonder ze •weg te scheu
ren. Daarom werd een pleidooi 
voor amnestie gehouden. 
Na deze aandachtig beluisterde 
woorden werd door allen het 
voor de eerste maal in het pro
gramma opgenomen „Vredes-
lied" gezongen. En dan deed. 

zwaar beladen, de kerstman zijn 
intrede. Nadat hij zich in het 
Zweeds verontschuldigd had 
voor zijn wat laat komen, begon 
hij met gulle hand pralines te 
bedelen. IJverige handen zorg
den ervoor dat ook de talrijke 
aanwezigen gevulde schoteltjes 
op hun tafel kregen. Ook de 
VWG-leden van de afdeling 
Deurne w^erden niet vergeten. 
Tenslote werden cian de hand 
van onze rijke Vlaamse liede-
renschat tal van hederen ge
zongen. Hoe later de avond hoe 
meer met entoesiasme gezongen 
werd. Vér na twsialf uur was het 
hoogtijd dat het afscheidslied 
„Dat God dit huis en zijn be
woners wel bewaart" de Wom-
melgemse lucht werd ingezon-
gen. 
Bedankt Pol, het Koor, de kerst
man, dr. Ceulemans, Sonja voor 
de prachtige kerststukjes, maar 
vooral diegenen die opnieuw^ de 
dienst verzorgden, en de on
misbare sponsors J a n Lenders 
en de familie Caluwé. Bedankt 
ook Home Sint Jozef voor de 
gastvrijheid. 

Ward Herbosch 

OPROEP AAN ALLE VU-LEDEN 
VAN HET ARR. ANTWERPEN 
Het arr. bestuur is volop bezig 
met de voorbereiding van de 
aanstaande verkiezingen voor 
de Vlaamse Raad, Kamer en 
Senaat. Het arr. bestuur wenst 
met zeer sterke lijsten naar de 
kiezer te gaan. 

Volksunie-leden van het arr. 
Antwerpen kunnen zich kan
didaat stellen voor een plaats op 
één van deze lijsten, zowel als 
effektieve of als opvolger-kan
didaat. 

Kandidaturen, met vermelding 
van de gewenste plaats en lijst 
en met opgave van eventuele 

4 ^ 

referenties, dienen uiterlijk op 
15 februari 1995, niet aange
tekend, toe te komen op het VU-
sekretariaat, t.a.v. Joris Gie-
bens, arr. voorzitter. Paleis-
straat 133, 2018 Antwerpen. 

Aantal plaatsen voor Vlaamse 
Raad: 19 (+6 opv.). Kamer 14 
(+6), Senaat: één Vljiamse kie
somschrijving: 2 plaatsen voor 
het arr. Antwerpen. 

Nog in het voorjaar zéJ de lijst 
cian het publiek kenbaar ge
maakt worden. 

Koen Pauli, arr. sekretaris. 
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„GENIAAL MAAR EEN BEETJE GEK" 

MET DE HOED EN MET DE VOET 
Vorige week woerudag zette Eric Canto na, de gevierde en de 
vervloekte aanvaller van Manchester United, Engeland op 
zijn kop. In de uitwedétrijd op Cryétal Palace ging de 27-
jarige Fransman volledig uit de bol nadat hij wad 
uUge^loten. De voetballiefhebbers zullen de beelden al wel 
moe gezien zijn. Cantona die er uit moet na een niet eenö 
zo zware overtreding. De scheldende supporters achter de 
omheining. De woedeaanval van de getergde en altijd 
onbeheerste spits. 
Bij on^ had het niet gekund. De hekkens rond de velden 
zouden het hebben verhinderd. Maar in Engeland mogen de 
supporters na de tragedie van Hiibborough om zeer 
begrijpelijke reden niet langer van achter tralies naar de 
wedstrijden kijken. De kooien werden afgebroken. De 
stdions kregen opnieuw een menselijker gelaat. Maar er 
moet dus wel een prijs voor worden betaald, zoals vorige 
week is gebleken. 

C
antona is een geval apart. 
Vanzelfsprekend werd hij 
door Guy Roux van 
Auxerre ontdekt. De be

kwaamste voetbcJcoach van 
Frankrijk zegde ons anderhalf 
jaar geleden over zijn vroegere 
pupil: „Geniaal maar een beetje 
gek. Ik had er al onmiddeUijk 
mijn handen mee vol. 's Avonds 
reed hij soms vier-vijfhonderd 
kilometer ver naar zijn liefje en 
voor de ochtendtraining was hij 
terug. Ik mag er niet aan den
ken. In Frankrijk oogstte hij 
overal miserie. Bij Marseille, bij 
Nimes, bij Montpellier. Wellicht 
is hij in het Engels voetbal op 
zijn plaats." 

MOEILIJKE JONGEN 
Dat laatste staat nu ook ter 
diskussie. Manchester United 
schorste zijn resultaatsbepaler 
vermoedelijk met bloedend hart 
tot einde seizoen. Minder kon 
nu eenmaal niet. De druk van 
buitenuit was te groot. Vol
gende -week zal de FA zijn von
nis vellen. Vermoedelijk zullen 
klub en speler daarna de balans 
opmaken en beslissen of verder 
samenwerken nog w êl zin heeft. 
Het mag betwijfeld w^orden. 
Cantona zal vermoedelijk nooit 
wijzer worden en de druk op de 
speler zal nog vergroten. Te
genstanders, scheidsrechters en 
publiek kennen zijn zwakke 
kanten. Ze zullen genadeloos 
w^orden uitgetest en de gevolgen 
laten zich raden. Overigens mag 
er op gew^ezen worden dat voet
ballers, en vooral aanvallers, 
nogal wat moeten inkasseren. 
Hun zenuwpotentieel wordt 
systematisch afgebroken. Het is 
toch geen toeval dat de moeUijke 
jongens bijna altijd hooggeta-
lenteerde spitsen zijn? Mara-
dona en Gascoigne waren ook 
geen katjes om zonder hand
schoenen aan te pakken en zo 
kunnen we er nog wel meer 
vinden. 

Wat niet wegneemt dat je met de 
hoed in de hand verder komt 
dan met de voet in de lucht. 
Vraag dat maar aa.n Lineker. 

Het gewezen lieverdje van het 
Engelse voetbal — hij w^as een 
goede maar zeker geen uitzon
derlijke spits - wordt nu door de 
BBC ten tonele gevoerd als 
gastkommentator. Even vrien
delijk en minzaam als steeds. De 
gedroomde schoonzoon. Een 
mens kan er wel bij varen. Li
neker veroordeelde Cantona in 
striemende bewoordingen. Hij 

kreeg er applaus voor. Natuur
lijk. Cantona is een Fransman 
en Engelsen bhjven Engelsen. 

lïen laatste bedenking nog bij 
het betreurensw^aardige inci
dent. Cantona's „slachtoffer" 
•was ook geen zachtgekookt ei
tje. Op diens strafregister staat 
een gewapende overval met ge
weldpleging ingeschreven. Niet 
niks dus. Hij zou zich ten over
staan van Cantona extreem en 
racistisch hebben uitgelaten en 
zijn seizoenticket werd inmid
dels door Crystal Palaca in
getrokken. Voetbal is soms he
lemaal geen feest. Noch op en 
noch rond het veld. Zoals vorige 
zondag in Italië nog eens over
vloedig werd gewezen. 

ONTROEREND 
Nu naar het voetbal bij ons. 
Voorzitter Keppens van Loke-
ren stond in de voorbije dagen 
herhjialdelijk in de belangstel
ling. Hij werd aan de tand ge
voeld op de televisie en in de 
kranten. SK Lokeren, ooit een 
potentiële titelkandidaat in de 
eerste klasse, wordt gekonfron-
teerd met dreigende degradatie 

% 

Een gcvaL-Cantona loan zich by oiu niet voordoen. De heliken rond de 
voetbalvelden zouden het verhinderen. 

naar... derde afdeling. Het kan 
heel rap gsian in voetbal. Vooral 
wanneer men boven zijn stand 
leeft. En dat heeft de klub uit het 
Waasland jarenlang gedaan als 
we de in zijn ziel geraakte voor
zitter mogen geloven. 

Voor een goed begrip. De rond
borstige Keppens die altijd erg 
duidelijke taal heeft gesproken 
was in de glorietijd de tweede 
man na de almachtige voorzitter 

Rogiers. Laatstgenoemde -wjis 
een geslaagd zakenman die van 
SK Lokeren een topklub -wilde 
maken. Er werd veel geld uit
gegeven. Er v*rerd een bekwaam 
kader ingehuurd. Er -werden 
goede spelers aangekocht en de 
resultaten mochten gezien -wor
den. Lokeren schitterde tegen 
Europese grootheden als Bar
celona en Benflca. 

De vele investeringen zouden 

HERIJGERS 
WERELDKAMPIOEN AF 

Paul Herijgers is niet langer 
wereldkampioen veldrijden. 
Niemcind die zich daarover zal 
verbazen. Het ^vas een publiek 
geheim dat de titelverdediger 
het loodz-ware, hellende en 
modderige parkoers van Es-
chenbach schu-wde als de pest. 
Hij stapte dan ook al in de 
eerste ronde uit de titelrace. 
Wat w êl erg -vroeg -was na
tuurlijk en fataal kritiek moest 
losweken. 

Maar Herijgers zou Herijgers 
niet zijn indien hij daardoor 
zijn slaap moest laten. Hij had 
het allemaal voorspeld en blijk 

f egeven van zelfkennis. Hij 
egreep dat zijn -wereldtitel 

van vorig jaar evenveel een 
gevolg ^vas van het zanderige 
parkoers als van zijn specifieke 
aanleg. Hij kende als -wereld
kampioen in het aflopende 
veldntseizoen hoogten en 
laagten. De verplichtingen 

wogen zwaar voor de ex-ar
beider van de steenfabriek. Hij 
probeerde desondanks zo -wei
nig mogelijk mensen teleur te 
stellen en als dusdïuiig ver
diende hij waardering. Her
ijgers zal volgende -winter ont
spannen fietsen. Zijn presta
tiecurve kan opnieu-w gaan 
klimmen. 

KLEINE WERELD 
In Z-witserland -waren de 
Zwitsers baas. Het kon moei
lijk anders. Het parkoers was 
op hun maat gesneden. Veel 
loop- en klim^verk en slijk op 
overschot. De legendarische 
Albert Zweifel zou het niet 
anders hebben gedroomd. We
reldkampioen -werd de onge
naakbaar geachte favoriet 
Dieter Runkei. Elen geboren 
veldrijder met groot loopver
mogen die door ploegleider 
J a n Raas twee jaar lang uit de 
modder en het slijk -werd -weg

gehouden. Om als w^egrenner 
door te groeien. Maar zijn be
stemming ligt in het veld. Zo
als nu overduidelijk is geble
ken. Beste landgenoot -was Pe
ter Van SantvUet, een leerling 
van... Roland Liboton en niet 
van Eric De Vlaeminck. Wat 
de zaken er voor de toekomst 
niet eenvoudiger op maakt. 
Van Santvliet be-weerde ach
teraf dat veel renners verkeerd 
bezig zijn. 

Dat ze te -weinig kunnen klim
men en lopen dan dat dit een 
onvoorwaardehjke eis is om 
internationaal mee te tellen... 
De -wereld van de veldrijders is 
klein en de (uiteenlopende) 
meningen zi;n er talrijk. Wie er 
vandaag het evangelie verkon
digt ^vordt morgen door de 
feiten aan het kruis gen2igeld. 
Misschien maakt dit wel een 
deel uit van de charme van die 
sport. 

^ 

evenwel nooit voldoende ren
deren. Omdat het publiek niet 
volgde. Of beter niet kon vol
gen. Lokeren beschikte niet 
over het hinterland om als top
klub te kunnen slagen. Het na
tuurlijke potentieel -was ontoe
reikend. Dat had men vooraf 
kunnen -weten. Maar er zijn al 
meer zakenmensen die in de 
voetbalsport ijzer met hun han
den proberen breken. Zonder 
sukses natuurhjk. Niet waar 
mijnheer Cordier? 

Lokeren maakte zich in stilte 
klaar om een stap terug te zetten 
toen in twaalf maanden tijd én 
voorzitter Rogiers en manager 
Alois De Rijckere — een voet-
balkenner met een neus voor 
ciankomend talent — stierven. 
De leemten, het is zeer begrij
pelijk, konden nooit ^vorden op-
ge-vuld. 

WAARDERING 

Keppens bleef achter met een 
zwaar gehypotekeerde erfenis 
en het pleit voor de man dat hij 
zijn verantwroordelijkheden 
nooit heeft proberen te ont
vluchten. Hij zette de tering 
naar de nering. Zijn taak w^as 
ondankbaar -want supporters 
houden met alles rekening be
halve met de realiteit. Over 
Keppens -werden de gekste ver
halen verteld. Als ŵ e de man 
mogen geloven ontving hij zelfs 
doodsbedreigingen. Geef toe 
dat het ver gaat en dat men er 
voor minder de brui zou aan 
geven. 

Voorlopig bhjft de voorzitter 
evenwel nog in de bestuurs
kamer. De kandidaat-opvolgers 
zijn immers niet talrijk. Boven
dien gelooft de voorzitter nog 
steeds in de toekomst. Maar er 
zal zorgvuldig moeten -worden 
gebouwd met eigen jongeren. 
Met eigen k-week. Het gekende 
verhaal dus van de krisistijden. 
Toch hggen de konklusies ook 
nu -weer voor het grijpen. De 
mecenassen en investmaat-
schappijen hebben nog nooit 
uitkomst geboden op lange ter
mijn. Wat mijnheer Cordier, die 
alles -wil toegeven behalve zijn 
ongelijk en zijn vergissingen, 
ook moge bew^eren. Cordier en 
niemand anders heeft de kost 
van ons voetbal naar waanzin
nige hoogten opgedreven toen 
hij meende sterker te kunnen en 
te moeten zijn dan Anderlecht 
en Club Brugge. Verenigingen 
met een traditie en een natuur
hjk bestaanspotentieel dat zo
veel verder reikte dan dat van 
zijn KV Mechelen. E^ns de re
aliteit uit de cijfers bleek en 
niemand nog kon ontsnappen 
trok Cordier zijn konklusies. 
Hij vluchtte met een mooi ver
haal. De anderen moeten de 
brokken hjmen. Via zijn invest-
mij pakte hij zijn geld terug. Het 
mag jJlemaal en -we kunnen hem 
zelfs geen ongelijk geven. Maar 
de klubs en het voetbal zijn wel 
de slachtoffers van die prak
tijken. Het onmachtige Lokeren 
ondervindt op zijn beurt dat 
dromen bedrog zijn. De sane
ring is bezig maar nog niet vol
trokken. Het zijn de moedigen 
die blijven doorgaan. Mijnheer 
Keppens is er één van. Hij ver
dient waardering. 

Flandrien 

WOENStV^G 1 FEBRUARI 1995 



MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 4 FEBRUARI 

JUNGLE FEVER 
Amerikaanse film van Spike Lee (1991) over de verhouding 
tussen een negerarchitekt en zijn blanke sekretaresse en de 
spanningen die deze relatie veroorzaakt binnen hun leef
wereld. Goeie vertolkingen van Wesley Snipes en Lxsnette 
McKee. (Ka 2, om 21u.30) 

Z O N D A G 5 FEBRUARI 

THE MAMBO KINGS 
Prima verfilming van de lijvige roman van Oscar Hijuelos over 
het Cubaanse broederduo Castillo, twee mambo-zangers en -
muzikanten, die na hun sukses in het thuisland hun geluk 
gingen beproeven in de VS. Wie van mambo houdt, zal zeker 
aan zijn trekken komien met deze Amerikaanse film van Ame 
Glimcher (1992). (Ka 2, om 22u.) 

D I N S D A G 7 FEBRUARI 

THE LAST AMERICAN HERO 
Deze komische Amerikaanse avonturenfdm van Lamont 
Johnson (1983) is gebaseerd op een aantal artikels van Tom 
Wolfe over stockcar-races en auto-rodeo's. Centraal staat Jeff 
Bridges als de laatste Armrikaande held, een stuntman en 
autopiloot die de illegaal gestookte whisky van zijn vader naar 
de klanten brengt. (VT4, om 20u.30) 

W O E N S D A G 8 FEBRUARI 

HET KLEINSTE KAMERTJE 
Etienne Verhoeven en Griet Delen maakten voor Boulevard 
een dokumentaire over de geschiedenis van het westerse toilet, 
of hoe je de wc of de plee ook VVTI noemen. Het verhaal begint 
in de Oudheid en toen reeds getuigden de mensen van 
bijzondere vindingrijkheid terzake. (TV 1, om 21u.35) 

Tom Hankd in Big, een genietbare, onóchuDige komedie. 
Zaterdag 4 februari op VT4, om 20u. 

- » * 

THE YEAR OF LIVING 
DANGEROUSLY 
In deze Australische pohtieke triller (1982) volgt regisseur 
Peter Weir een radiojoemalist die tijdens zijn eerste bui
tenlandse opdracht gekonfronteerd wordt met de pohtieke 
korruptie en de verdrukking door het regime van de In
donesische president Soekamo. Met Mei Gibson, Linda Hunt 
en Sigourney Weaver. (TV 1, om 22u.05) 

D O N D E R D A G 9 FEBRUARI 

DEATH HUNT 
Albert Johnson, een vreemde, eenzame trapper, vi'ordt ten 
onrechte beschuldigd van moord en wordt in het ijskoude 
Alaska opgejaagd door een groep ruige bergbewoners. Charles 
Bronson is het wild en Lee Marvin de jager. Avonturenfilm van 
Peter Hunt uit 1981. (WTA, om 20u.30) 

RIJDAG 10 FEBRUARI 

THE SHELTERING SKY 
Groots opgezette verfilming van de gehjknamige roman van 
Peter Bow^les, over de bizarre tocht van een Amerikaans 
echtpaar (John Malkovich/Debra Winger) door de Ma
rokkaanse woestijn in 1947. Terwijl ze hopen op opwinding en 
avontuur, ondergjian ze de beproevingen van hun onderdrukte 
frustraties. Intrigerende Britse film van Bernardo Bertolucci. 
(TV 2, om 22u.50) 

THE WHALES OF AUGUST 
charmante verfilming van het toneelstuk van David Berry, 
over twee bejaarde zusters die hun zomers aan de kust 
doorbrengen met mijmeren over het verleden. Dit is een 
ontroerend stuk, zonder sentimentaliteit of zeemzoetigheid. 
Met Bette Davis en Lilian Gish. (Ned. 2, om 23u.'48) 
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OPGAVE 33 
HORIZONTAAL 

2. Decembers hoogtepunt (4) 

5. Hij is ijverig bezig aan de 
basis (11) 

7. Eenzijdige w^etenschapper 
(14) 

8. Bij deze term uit de sport 
ben je geneigd aan een li
chaamsdeel van een speler 
te denken (10) 

10. Vertoonde een opzwelling 
(4) 

11. In dit deel van een kerk 
zouden wel eens noten kun
nen groeien (4) 

12. Ook vide nog maar pas njiar 
school gaat, kan de hoogste 
kwahteit bereiken (6, 4) 

14. Hopen (7) 

15. Op die manier is het prima! 
(4,2) 

16. Op deze hoge plaats ver
tonen hooggeplaatsten zich 
graag (6) 

17. Solide eindigt ermee dat de 
een niet meer is aan de an
der (7) 

18. Verborgen (7) 

VERTIKAAL 

1. De pijn is alweer een tijdje 
over (7) 

2. Opgedoken juweel (5) 

3. Zij zouden iets kunnen doen 
tegen gezichtsverlies (15) 

4. Dit zijn degenen die goud 
waard zijn (9) 

5. Gaat 't hier om iemand die 
allerlei spullen veUig op de 
plaats van bestemming 
brengt? (13) 

6. Zot geworden (9) 

9. Hoort tot het Baltische drie-
tal (7) 

10. Bij zulke taaioefeningen 
zeggen ze alles voor (7) 

13. Ondergrondse muziekte-
kens (6) 

14. Bij één zo'n kleine teug blijft 
het dikwijls niet! (6) 

16. Insekt in de buurt (2) 

OPLOSSING 
OPGAVE 32 
Horizontaal: 1. dupe; 5. ivoren 
toren; 7. spjiarpotten; 8. spoor
loos; 11. E^f; 12. Australiërs; 
13. oor; 14. omnibus; 17. dul; 
18. leo; 19. intelligentie; 22. 
art. 

Vertikaal: 1. doortastend; 2. 
eend; 3. kippepluimen; 4. do
rado; 6. noodoplossing; 9. re
solutie; 10. afdrogen; 14. olie; 
15. nota; 16. bult; 20. erf; 21. 
eng. 

William Van Daele uit de Koe-
kelberghlaan 82 te 1080 Brus
sel wint een prijsje. Haar gele 
briefkaart met de juiste op
lossing nr. 32 -werd uit de kor-
rekte inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele brief
kaart met de oplossing van 
opgave 33 ten laatste op maan
dag 13 februari op de redaktie; 
Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

SATERDAG ZeÜuivel: 
Denderzeeuw 

© 

GAIA ^vil de schaapjes niet 
op het droge 

© 

Zelduivel: 
Luc Goudenmont 

© 

Cantona ( 

AHASVERUS 

„ Vooral landbouwgrond onder 
water", las Ahasverus 
Helpt een drijfinestaktieplan? 

<!• 

que Tamour.. 

© 

OW-voorzitter bemiddelaar 
Jan Jambon de Charme? 

Gevonden graf: 40 x 20 m 
Alexander de Zeer Grote 
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De redaktie ontvangt 
', graag brieven van le-
., zers. Naamloze, 
^ scheld- en smaadbrie-

ven gaan de scheur-
' mand in. De andere 
^ publiceert zij, naarge-
J lang er plaats is. 

I De redaktie behoudt 
|, zich het recht voor 
i, brieven in te korten en 
'" persklaar te maken. 

I Brieven worden on-
i dertekend met naam en 
|. plaats van herkomst, 
I tenzij de schrijver ver-
I zoekt initialen te ge

bruiken. 

TEKENS 
Reeds vanaf jonge leeftijd (15j.) 
en nu 30 jaar geleden, stelde ik 
mijn geloof en hoop op het 
demokratisch volksnationa-
Usme van de VU. De VU van nu 
is echter niet meer de incarnatie 
van datgene wéiarin wij met zo-
velen geloofden. 

In de Voerkwestie holt de VU 
de meerderheidspartijen ach
terna. E^n flamingantische op
risping van haar voorzitter 
\vordt in de kiem gesmoord. Op 
het hoogtepunt van de diskussie 
rond deze kw^estie vinden -wij in 
W I J (3 jan. '95), in de rubriek 
lezersbrieven, 60% brieven of 
bladruimte rond de dierengroep 
Gaia, en 30% rond de Voer
kwestie. En dit op een ogenblik 
dat aJle kranten uitpuilen van de 
reakties. 

Rond het Bedevaartkomitee 

schrijft W I J smalend over de 
maximalisten (WIJ , 5 jan. '95). 
Het ging de VU goed zolang zij 
een maximalistisch programma 
had. En, zoals redakteur P. De-
jaegher schrijft (WIJ , blz. 1 en 
5), „Zoals VU-leden vroeger 
eveens haast automatisch mi-
liteerden in de Vlaamse Bew^e-
ging". Vroeger! De VU is ver
worden tot een doordeweekse 
Vlaamse partij met een Vlaams 
profiel dat in vele gevallen moet 
onderdoen voor CVP of VLD. 

Deze denk- en handelswijze zou 
bij de eerstvolgende verkiezig-
nen eens nefast kunnen zijn 
voor de VU. 

Ik voel mij verwezen en poütiek 
thuisloos. 

Karel Uyttersprot , Lebbeke 

GAIA 
Ik word het stilcian beu lezers
brieven over GAIA en haar fun
damentalistische ideeën i.v.m. 
vermeend en echt dierenleed te 
lezen. De media worden steeds 
ge-(of mis-)bruikt om te pas en 
te onpas op TV en in de krant te 
komen. 

Er zijn echter zaken, die dui
zend keer meer aandacht ver
dienen, zoals mensen die zich 
•wiQen inzetten voor mede-rrun-
den! 

Geert Dessein, Ledegem 

MEDIADEBAT 
In het huidige mediadebat 
Idinkt voortdurend dat de 
BRTN stevig moet uitgebou^vd 
worden tot dé Vlaamse kul-
tuurzender. Het eerbiedwaar
dig, marmeren instituut beweert 
in publiciteit met slanke dames 
en tamme leeu^ven dat ze de 
kijker niet los laat (wat dat ook 

moge betekenen)... 

Voor mij en voor alle zelfbe
wuste Vlamingen zal de BRTN 
pas echt onze kultuurzender 
worden wanneer het zelfge
noegzaam instituut zich om
doopt tot VRT (Vlaamse Radio 
en Televisie)... en zich 100% 
Vlaams gaat gedragen. De oude 
Belgen van de BRTN die geen 
„Vlaams" in hun naam dulden, 
mogen voor mijn part zonder 
verder omhaal bedankt -worden 
voor hun diensten! 

Walter Caethoven, Nijlen 

EURO-STEMRECHT 
Als we het gemeenteüjk stem
recht voor EU-vreemdelingen 
echt niet meer kunnen voor
komen, moeten aan de grond
wetswijziging die daarvoor no
dig is (en die trouwens een zeer 
grote Vlaamse toegeving is) 
harde Vlaamse tegeneisen ge
steld w^orden. 

Ik denk aan de sphtsing van het 
kiesarrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde, afschaffing 
van de taalfaciliteiten in de 
Vlaamse rand en Voeren en de 
splitsing van de SZ. Zolang aan 
deze voorwaarden niet is vol
daan zouden de Vlamingen 
moeten dwarsHggen in deze 
grondw^etswij ziging. 

Wat doen we dan als de EU-
vreemdelingen dan toch uitein
delijk stemrecht krijgen? Dan 
mogen de Vlamingen niet lijd
zaam toezien hoe -we w^egge-
stemd zullen worden maar moe
ten ze die Europese stemmen 
aan hun zijde proberen binnen 
te halen. Dit kunnen -we doen 
door in gemeenten van Vlaams-
Brabant met een hoge koncen-
tratie EU-vreemdelingen een 
lijst „ E U R O " in te dienen 
\Vciarop uiteraard alleen Vla
mingen staan, liefst met on-
vlaams klinkende familienaam 
om deze lijst geloofwaardig te 
maken. 

Deze Ujst kan dan 11-talige fol
ders verspreiden en naax de 
gunst van de EU-vreemdeling 
dingen. Na de gemeenteraads
verkiezingen sluit de E U R O ui
teraard (binnenskamers) weer 
aan bij de andere Vleiamse par
tijen. 

Zo zie je maar hoe je d.m.v. een 
eenvoudige strategie de Frans-
taligen een koekje van eigen 
deeg kunt bcikken en zo hun 
elektorale positie verzwakken. 
Misschien komen de Fransta-
ligen dan zelf wel aandraven 
met het voorstel om het stem
recht voor EU-vreemdelingen 
te beperken. 

Kristof Agacbe, D e Pinte 

CENSUUR 
In W I J (4 jan. 1995) verscheen 
op de laatste bladzijde een bij
drage van de hoofdredakteur 
mvl „Bestaat er nog censuur in 
Vlaanderen?" die het herlezen 
waard is. 

Biezonder ergerlijk is de inhoud 
van het gedeelte „BRTN ^vei-
gert hoorspel over repressie. 
Wel bekroond, niet geschikt". 

In 1989 stuurde Hans Devroe 
een manuscript „Kinderen voor 
kooien" in voor de luisterspel
wedstrijd van BRTN. Het stuk 
werd bekroond, maar de BRTN 
weigerde het uit te zenden. 

De ^veige^ing is noch min noch 
meer een schandelijke vorm van 
censuur. 

Het wordt helemaal aanstoot
gevend wanneer in het nummer 
van 25 januari nog altijd geen 
BRTN-reaktie verschenen is. 
Niet vanuit de Raad van Be
stuur, evenmin van de admi
nistrateur-generaal van het hele 
huis, of van de direkteur-ge-
neraal radio. Er bestaat toch 
nog altijd een persknipseldienst 
op BRTN? Men heeft het stuk 
toch gelezen ? 

Wij w^achten nog enkele weken 
op een antwoord. 

Er ik Vandew^alle, Izegem 

GEMEENTE MACHELEN 

Het College van Burgemeester en 
Schepenen maakt bekend dat een 
betrekking van politieagenKe) 
wordt vacant verklaard, met aanleg 
van een werfreserve voor de duur 
van drie jaar. 

De aanwervingsvoorwaarden kun
nen bekomen worden bij de per
soneelsdienst op het gemeentehuis, 
Woluwestraat 1 te 1830 Machelen, 
tel. 02/254.12.54. 
De kandidaturen, vergezeld van de 
vereiste documenten, dienen bij 
aangetekend schrijven te worden 
gericht aan het College van Bur
gemeester en Schepenen van en te 
1830 Machelen en uiterlijk op 22 
februari 1995 toe te komen. 

Namen het College: 
de secretaris dd., de burgemeester, 
get A. Van Rompae/ get. R. De Wulf 

GEMEENTE MACHELEN 

Het College van Burgemeester en 
Schepenen maakt bekend dat een 
betrekking van gemeentesecreta
ris (M/V) in lijdelijk verband wordt 
vacant verklaard. 

De aanwervingsvoorwaarden kun
nen gekomen worden bij de per
soneelsdienst op het gemeentehuis, 
Woluwestraat 1 te 1830 Machelen, 
tel. 02/254.12.54. 

De kandidaturen, vergezeld van de 
vereiste documenten, dienen bij 
aangetekend schrijven te worden 
gericht aan het College van Bur
gemeester en Schepenen van en te 
1830 Machelen en uiterlijk op 20 
februari 1995 toe te komen. 

lu 

Namen het College: | 
de secretaris dd« de burgemeester, B 
get A Van Rompaey get R. De >Mjlf § 

l 
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- Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 
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EEN OVERZICHT VAN VERSCHILLENDE VISIES 

VIAAMSE 
De woordenkramerij over de verankering van de Vlaanue 
ekonomie verhindert een debat ten gronde. Sommigen 
twijfelen aan de noodzaak om het bedrijfsleven te ver
ankeren. Anderen zijn het niet eens over doel en middelen. 
Een overzicht van de verschillende visies kan enige 
duidelijkheid brengen. 

et de verkoop van de 
Generale Maatschappij van 
België aan de Franse 

I Suez-holding verscheen 
het verankeringstema op het 
pubUeke forum. Belgische on
dernemers vrezen dat hun zeg
genschap over het ekonomische 
reilen en zeilen in het gedrang 
komt. Wdly Claed, de toenmalige 
minister van Ekonomische Za
ken, gaf z'n administratie in 
maart '89 zelfs de opdracht een 
studie te maken over de grote 
buitenlandse, vooral Franse, 
greep op de Belgische ekono
mie. 

BESLISSINGSMACHT 
Omwille van de onthutsende 
resultaten -werd dit rapport vei
lig opgeborgen. De Standaard 
pakte er eind '93 mee uit op haar 
voorpagina. 

Over de diagnose die in het 
rapport-Claes wordt gesteld be
staat geen onenigheid. Bijko
mend studiemateriaal bevestigt 
trouw^ens de toenemende 
Franse invloed op het ekono
mische weefsel in ons land. 
Over een eventuele remedie en 
het nut ervan lopen de mie-
ningen echter sterk uiteen. Ze 
kunnen in grote lijnen gerang
schikt worden op twee assen: 
liberalisme versus overheidsop
treden en Belgische veranke
ring versus Vlaamse veranke
ring. 

Verankering is het behoud van 
• de sociale, ekonomische en po-

htieke beslissingscentra in han
den van regionale instanties en 
personen. Vanuit Vlaams-nati-
onaial oogpunt kan men stellen 
dat een regionale ekonomie een 
belangrijk draagvlak is voor het 
welzijn en het overleven van een 
gemeenschap in de wereld-zon
der-grenzen. Het ekonomische 
weefsel van een regio maakt 
haar herkenbaar en geeft zelf-
respekt aan haar inw^oners. 

De mondializering van de eko
nomie gaat ontegensprekelijk 
gepaard met een uitholling van 
de beshssingsmacht van regi
onale en lokale bedrijfsleiders. 
,,Dit proces voltrekt zich sneller 
en meer algemeen binnen de 
kleine naties, die aldus hun ei
gen industriële basis verliezen", 
schrijft Antoon Rooseru in een 
recente uitgave van het 
Vlaamse, progressieve tijd
schrift Meervoud. Hij vraagt zich 
af of „het inderdaad wel zin 
heeft op politieke zelfstandig
heid af te stevenen indien on
dertussen de kontrole over het 
eigen ekonomisch bestaan in 
vreemde handen is overge
gaan." 

TWEE „LINKSE" VISIES 
,,De toekomst kan slechts leiden 
tot één wereldwajde markt van 
industriële goederen, geprodu
ceerd door een klein aantal mul
tinationale groepen", aldus 
Roosens. Daarom vindt hij het 
onzinnig om industriële onder
nemingen te verankeren. Voor 

financiële instellingen en open
bare nutsbedrijven ziet de mar
xistische auteur wel de nood
zaak in van verankeringsmaat-
regelen: „Indien deze instellin
gen onder de kontrole van mul
tinationale groepen komen, 
wordt de natie elke mogelijk
heid tot demokratische kontrole 
op het ekonomische gebeuren 
ontnomen." 

Antoon Roosens verwijt de tra
ditionele Vlaamse beweging dat 
ze het verankeringsdebat voert 
vanuit het nostalgische verlan
gen naar een eigen, Vlaamse 
bourgeoisie. Hij noemt dit een 
verkeerde strategie. Nationale 
elites zullen immers verd^wijnen 
en opgaan in de groep van mul
tinationale kapitalisten. Om te 
overleven moet die multinati
onale groep elke nationale zelf
standigheid de pas afsnijden. 
Het huidige kapitalisme vindt 
hiervoor trouwensen objektieve 
bondgenoot bij (extreem-)links. 
„Wat hun geldschieters van 
Coudenberg zeer goed •weten", 
voegt Roosens er in één adem 
aan toe. 

Jo Cottenier, Patrick De Booéere en 
Thorruu Gounet, de auteurs van 
het boek De Generale 1822-1992, 
betwijfelen of het de w^erkne-
mers iets vooruitbrengt indien 
de nationale soevereiniteit van 
kapitalistische groepen be
schermd ^vordt. Ze vragen zich 

Somnugen, zoaL) Trendd-direkteur Frans Crob, zien in de Franse 
overnamegolf van Belgische bedrijven een strategie. Frankrijk zou op 
die wijze gekompenseerd worden voor de uitbreiding van de Duitse 
markt na de Duitse Isereniging. 

af of de winststrategie van een 
Belgische Generale Maatschap
pij minder destabilizerend 
werkt dan die van een Freinse of 
een Italiaanse. De internatio-
nalizering en de groeiende kon-
kurrentie stu'wen bedrijfsleiders 
van alle slcig om dezelfde anti
sociale strategieën te ont
plooien. „En men kan zich 
moeilijk voorstellen dat binnen 

De Leuvense professor en VLD-senator De Grauwe gelooft niet in het 
spookbeeld van het Franse imperialisme. 

deze beperkte manoevreer-
ruimte een keuze ten voordele 
van de werknemers mogelijk is", 
besluiten de drie marxistische 
teoretici. 

GEO-POLITIEK 
Sommigen, zoals de Franse 
joerncdist Daniel Fortui, bespeu
ren in de Franse overnamegolf 
van de voorbije jaren een sys
tematische geo-politieke strate
gie. Hij wordt daarin bijgetre
den door Zren^s^-direkteur Fran,) 
CroL) (Wij, 23 nov. '94). Fortin 
meent dat Frankrijk ^veerwerk 
^vil bieden aan de enorme eko
nomische macht die Duitsland 
na de eenmaking aan het -wor
den is door de Belgische eko
nomie te koppelen aan de 
Franse. 

Crols zet zich af tegen het her
leiden Vein de ekonomische we
tenschap tot een kleurloze dis-
kussie over winst en verhes. 
Bedrijfsleiders en aandeelhou
ders worden beïnvloed door 
hun persoonlijke omgeving en 
de leefkring waartoe ze beho
ren. De Trends-direkteur meent 
dat een Vlaamse bedrijfsleider 
op een andere manier zal om-
gcian met z'n kaderleden en 
w^erknemers dan een buiten
landse investeerder. Bovendien 
zal een Vlaamse ondernemer bij 
z'n beslissingen rekening hou
den met lokale gegevens en han
delen ten voordele van de ge
meenschap waarin hij leeft. 
Daarom vindt Crols het levens
noodzakelijk om de ekonomi
sche beslissingscentra in Vlaan
deren te verankeren. Voldoende 
kontrole op de Vlaamse eko
nomie is belangrijk om arbeids
plaatsen te scheppen, de groei te 
ondersteunen en geen kansen te 
missen op de buitenlandse 
markten. 

Onder de veelzeggende titel Al
leen eigen ekonomuch netwerk 
inaakt Vlaanderen vrij schreef 
Hendrik Seghers, voorzitter 

^ 1 ^ 

Vcin de Seghers-groep een vrije 
tribune in De Standaard (J12I\T). 
,,Is Vlaanderen vrij op kultureel 
en politiek gebied, dan is dat 
nog steeds niet zo op ekono
misch gebied", aldus de indus
trieel. Hij meent dat de Vla
mingen, alhoewel individueel 
zeer welgesteld, niet in staat zijn 
voldoende te verankeren. Vol
gens hem moet de Vlaamse 
overheid, meer dan elders in 
Europa, een belangrijke rol spe
len in de uitbouw van een eigen 
industrieel netwerk. De GIMV, 
de interkommunales en de 
maatschappelijk geïnspireerde 
groepen (Boerenbond en BAC-
groep) kunnen daarop inspelen. 
Seghers: „Door zich te ont
houden (...) zou de overheid 
haar verantwoordelijkheid niet 
opnemen en zich schikken in 
een komplete industriële afhan
kelijkheid en de bevoogding van 
onze regio." 

VRIJE MARKT 
De Leuvense ekonomie-profes-
sor en VLD-senator Paul De 
Grauwe vertrekt vanuit de vrije 
markt om het spookbeeld van 
het imperialistische Frankrijk te 
ontkrachten. In een konkurren-
tieel marktsysteem moet het in
gezette kapitaal maximaal ren
deren. Wie dit niet doet, maakt 
verlies en wordt door meer suk-
sesrijke ondernemingen ver
drongen. Dit objektief geldt zo
wel voor binnen- als voor bui
tenlandse investeerders. Tegen 
deze feiten kan worden aan
gevoerd dat de Franse inves
teerders — waaronder veel 
Franse staatsondernemingen — 
zich niet zozeer laten leiden 
door ekonomisch rendement 
dan wel door de geo-politieke 
doelstelling om de toenemende 
politieke invloed van Duitsland 
in de Europese Unie op te van
gen. Stel dat dit het geval is en 
dat recente Franse bedrijfsover-
namen in België in deze stra
tegie kaderen, dan tonen de 
feiten aan dat de Franse geo-
politici nog een lange weg heb
ben af te leggen, dat de Ame
rikanen een ruime voorsprong 
hebben en dat de Duitsers haast 
even ver staan. 

In een CEPESS-%Xxx^\& (Veran
kering van het bedrijfsleven, 1991) 
spreekt Paul Maertens zich ner
gens éénduidig uit over de nood 
aan een Belgische of eventueel 
zelfs Vlaamse verankering van 
het bedrijfsleven. Hij stelt dat 
het teoretisch gezien geen rol 
speelt waar de beslissingscentra 
zich bevinden. Als in alle om
standigheden louter ekonomi
sche motieven primeren bij pro-
duktiebeslissingen en derge
lijke, dan bestaat er geen ver
schillende Franse, Vlciamse of 
Belgische ekonomische logika. 
Hij haast zich -wel om eraan toe 
te voegen dat Philippe Wdmès , 
oud-voorzitter van de Nationale 
Investeringsmaatschappij, in 
een toespraak voor de Société 
Royale d'Economie Politique de Bel-
gujue op 31 januari 1991 heeft 
gewezen op het gevaar dat van 
zulke verschuiving van beslis
singscentra kan uitgaan bij een 
konjunkturele neergang. Dan 
zouden nationale motieven — al 
was het maar onbewxist — kun
nen spelen bij het nemen van 
beslissingen over sluitingen en 
desinvesteringen. 

Filip Vandenbroeke 
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